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I'. OlDVALIL

SVATÝ JAN NAD TÚNÍ

Nad černou tůní vrby rostou,
kořeny drží ielí hráz.
Nad tůní'vrby svou krásou prostou
v předlarní čas
dávalí kočičky namísto palem
na pochod v nebeský Jerusalem.

Nad němou tůní, němy samy,
trpělivýml modlitbami
postavy lelich Okleštěné
lak pahýly mkou vzhůru se pnou.
Nad nimi nebe modré se klene,
obláček Ide tou nádherou.

Bud vítán, blahé vláhy zdrolil

A k obláčku se oblak polí,
až v obrovitých křídel stín
zahalí vše, :: (lt) hlubin
zachví se země ptáka obrn letem
i hrůzou z toho, co on všecko nese —- —
Teď nad zmlklým světem
zahlesltne se,
a z černých tulů plnosti
již nedržená —s rychlostí —
bohatá první krůpěl se nese.

() chvíle deště! Lilák v málii
V bezmoci scbouleno všecko se talí
a čeká len &němě zírá,
lak v životlárný kruh
se oběh uzavírá,
Ielž určil vodám dobrý Bůh.
Prší. Svá ústa otevírá
žíznivě každý tvor.
S nebeských hor
milion drobných olovnic padá
na vyprahlá lada.
milion tenkých proudů splývá,
milion darů s výsosti —
až vyčerpáno štědrosti
poslední kapce vycezene'
zas nebe rozlasněné

!



se mile v oko dívá.
Vykoupůna a nasycena
oddychá země omlazená.
Vzala si všecko, co ti třeba,
by strom dal plod a pole chleba,
a co ieště zbývá,
v potůčku o další práci sl zpívá:
lak žernovem pohne, stoupaml, stroli.
tak se v proud mocný s iinými Spolí,
lak ponese lodi s tovary všemi,
s lidmi a ieiich nadělemi,
lak bude sloužit a úkol svůi plnlt
1pak, až mořem bude se vlnlt
a čekat třeba věky celé
na pokyn Boha, řiditele,
až zase vzhůru do kola
čerpadlem slunce povolá ———

Kolik vás, kapek, kolik vás bylo,
nežli z vás stal se oceán?
Každé však nebyl úděl ten přánl
Ach, stelný byl všech první let —
však mnoho pak cest a různé dílo
a různý osud naposled . . .
Ubohá kapkol Také lsl chtěla
vyprahlé zemi setřlt prach s čela,
vymetlas ulice, dvorky |sl smyla,
svým spěchem mnohde l vrásku Isl vryla
té lnllé zemi do tváře —
a ted —tvůl chvat
du léčky pad
tak ubohého žaláře!
Ach, lak tu ležíš, ponížena,
tak špinavá a unavená,
útulek žab a larv a mloků 
kdys nedočkavá, nu poskoku,
ted zaskočena, zalata,
ubohá vodo stolatal
Tak smutný ie tvůi pohled mdlý —
a přece ještě zrcadlí
ten země kout. který tě zvabll
a zde v té tůni zablll
Jak to, že krásným se ti zdá,
co poutem tě zde obrůstá,
ta hráz, ten břeh tvůl, býll, křovl,
že všechno lesk má opálový,
tak zářné vše a zlacené?
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Jenomže —všecko zvrácené!
Nohama vzhůru! A hlavou - knm?
Ach, níže, níže - k hlubinámi
A co se taií tam?
V té kouzelné &zrůdné kráse
omamný přelud usmívá se,
že přijde chut tam zalétnouti,
kde na konci tak snadné pouti
přec také stkví se v čaru svém
kus nebe se svým slunečkem —- —

Však blah, kdo svodům odolá!
Kdo obrátí své zraky
ke slunci. které plápolá,
skutečné, nad oblaky,
k tomu, lež ze své výsosti
i na tu bouři svítí
& může Boží milostí
i z lámy vykoupiti —
Ád'i, dokud to se neztratí,
i z tůně —(laka z oceánul)
sc mnohá krůpěl navrátí
zas leště k němu, v životu hránnl

*

Nad tůní vrby oroubuné 
Podivnýdí věcí viděly dost,
bludů a křlvd & zklamání s nimi ——
Novými pruty zelenými
vykřikly k nebi o milost.
Slnilnl se, smilut, Panel

Nad smutnou tůní pod vrbami
stoll tvá sodía, .lene.
Má zlato dávno otlučcné,
ie stelně šeda s námi.
Kolena v prosbě podlomena,
a dumná hlava nakloněna,
a v náručí máš kříž —
Tak na tu tůni pohlížíš,
a iiná tůň tl před zraky se černá 
Ne, na tu na věky nezapomene
tvá duše věrnál
Co ty ses do ní nahleděli
Jak tys tu bídu z blízka zřell

Ty víš, tam leží všecko slito,
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n.swnvsuý

co z darů nebe zneužito,
co v poblouzení zmrhúno,
co divou bouří strháno,
že žltl proud tam rmut svůl snesl,
že mnohý květ tam v bahno klesl 
ó ty to vlšl
A v úděsu l soucltu
na smutnou tůni pohlížíš,
již nese člověk, v nitru ukrytu.

Ad1, lakou hrůzou ona ovanula tebel
A ty 151pro nl obětoval sebe,
tys na hrázi vždy stráží stůl
a milost Boží svolával,
by cestou k žití, ke sluncl se dalo,
co nemocno &zaiato tam spalo 

ó svatý Jene, ty víš více:
ty víš, lak talemnou le tůní zpovědnice!

*

svý-„ DUŠI

Kdybych nebyl tebe potkal
žití na rozcestí.
měla bysl méně bolů
a víc tepla —štěstí.

Svole štěstí dala lsl mně,
nyni kloplš zraky,
to ml : dlaní uletělo.
nemám le už taky.

Stále nazpět ohlédám se.
zda le potkám leště
a na chodník. po němž bloudím,
kanou kapky deště.

A přec, duše mole mllá,
! v tom teskném bolu,
zůstaneme sobě věrnl,
půldem věčně spolu!



I'. MARIAN SCHALLER O. S. Il.

OSOBNOST OTAKARA BŘICZINY

PŘISTUPUJI k svému tematu tako kněz a mnldi. Budou listě mnozí,
kdo právě vtom budou hledati iednostrannost mého sondu. Proti tomu
podezření se však ohražuit - alespoň před katolíky —nebot mnišské
filosofie není ničím jiným než filosofií církve, která zase je ůlosolií
věčně platnou.

ZvlášťOtakar Březinamá právo být ve své osobnosti rozbírán kně
zem, nebot sám toužil poslední roky svého života po tomto stavu.
.Kdybydi byl mladší, chtěl bych být leště knězem," řekl nám jednou.

Nebyla to náhoda, že se nás u leho rakve bez veškerého předcho
zího umlouvání setkalo spontanně přes 20 kněžíl Nebyla to rovněž
náhoda, když při filmování pohřbu byla část průvodu s kněžími vy
nediavána. Každý ví proč. — .

Netde mt hlavně o to, abydi popisoval Březinovu osobnost v letím
vývoll nebo dokonce „búsnickou" ielío osobnost. Pro mne má pře
devším cenu zralost leho osobnosti v poslednídi leho dnedi, neboť to
le lell stav zadiycený pro celou věčnost. S touto tváří své osobnostl
odešel před svého Soudce, aby mu složil počet 1 talentů sobě svěře
nýtll. 'l'ento poslední stupeň |elio vývinu rozhodl o teho věčnosti, čtll
právě tento stupeň le osobnost llřezlnova, iež od nás odešla a s kterou
se lednou opět setkáme.

*

Zemřel ()takar Březina tako věřící katolík? —Anol
Neměl |sem pro velkou vzdálenost možnost k ("asté osobni návštěvě,

tím lépe jsem však I'IlOlllpozorovat vzrůstt'mí teho duše ve Víru, nebot
návštěva od návštěvy to bylo velmi nápadné, zvláště poslední léta.

'l'o le ovšem zase poslední stupeň lelio vývole. \'íra jeho mladšídi let
byla hodně diladnů —nebo lépe řečeno -—skoro žádná, ink to vidím
na doplsed'i z této doby. Iloha sI ÍllOSOfIt'ltykonstruoval sám. a tako by
Mu ze své vůle dovoloval. aby se mu krůček za krůčkem přibližoval.
llollem mu bylo to, co sám uznal.

Psydiologicky le to lehce vysvětliteluo. Je to pýdiíl mladého myslí—
clho člověka, lenž te dosud přesvědčen o možnosti nekonečného vý
vole svého rozumu.

Při veškeré mladistvé pýše Březinové musíme konstatovali, že byl
poctivý ve své filosofii, že poctivě o rozumně hledal pravdu. Jeho
myšlení bylo proto hluboké. tlm ovšem trochu pomalé, ale zato tím
bezpečně" se prodíraiící trním a hložím přirozené filosofie k světlu
absolutní Pravdy. To le pak odměna každého nevěrce, poctivě užíva
tíclho přlrozeaého logického myšlení, že naiednou překvapen stolí tváří
v tvář Pravdě, kterou před tím nevědomky potíral. Je pouze iedtnů
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Pravda, kterou naide každý, kdo il upřímně hledá. Kdyby každý člověk
poctivě užíval logiky. stanul by zcela jistě před tím, ienž se prohlásil
za „Cestu, Pravdu a Život'.

Březina byl takovým poctivým filosofem. Vydedil proto svou duši
u nohou Krista a má k tomu právo, aby se splnilo leho přání - prostý

kříž na hrobě. *

Proč tedy se nedal zaopatřit?
Vím dvě věci o jeho poslední d'IVlll.Předně netušil, že smrt Ie tak

blízko; vždyt několik okamžiků před svým zesnutím povstal a odebral
se k oknu.

Pak se chtěl připravit důkladně na přiletí Svátosti o velikonocích.
To měly být pro něho chvíle, které chtěl klidněli vychutnat, než mu
dovoloval leho přítomný stav. .leho odmítnutí Svátosti nebylo tedy
z nevěry, nýbrž z nevědomosti hrozícího nebezpečí.

Musímse proto tako kněz bát o leho duši, znám-li poctivost a čistotu
leho života?

*

Psalo se o Březinovi, že každému ponechával teho a souhlasil s tím.
a proto prý se zdál katolíkům katolíkem, línýin atheistou, opět limýin
sociallstou atd. Dokonce někdo hrozí tím, že vyzradí, co povídal o ttědi,
kteří si ho přivlastňnlí.

Kdo tak o něm smýšlí, ukazule pouze, lak sám nemá pevného dlalrak
teru. Taková však nebyla osobnost Březinoval Co |s|ne spolu hovlořlli
() náboženství a katolictví, to byly lebo poctivé myšlenky. Krlllscovnl
sice po lidské stránce katolictví, ale s hlubokou uctivostí a obdlivem
se kořilbožskému elementu náboženství.

*

Stopy naprosto poctivého filosofického myšlení Březinova vvidlln
právě v teho dílo. Zcela dobře se tam mohou stopovntt všecky ňlíoso
ílcké směry, které v srdci prožíval. Dobře cítíme, kde z něho milnví
budhista, theosol, lnonistu. Skoro vždycky však svou zdravou Iogzikou
vybral si z těthto lilosofní právě to, co v sobě měly z ryzího zlata linou
drosti „perennls". I ve falešných ňlosoíiích ison světla čiré praavdy,
u nidiž katolický iilosol může si podat ruku se svým protlvníkenm. Je
to svědectví toho, že lidstvo bylo kdysi maletníkem zlevené praavdy,
kterou krok za krokem ztrácelo svým vzdalovanímod správného poolmn
božství.

Právě ta světla Březina sbíral. Proto teho dílo může s rozkoší díuntnnt
i katolík, třeba se mu někdy zdá, že z něho vyd'túzí vůně z iinýth llubů,
než na které ie zvyklý.

Pro štastné nalézání skutečné Pravdy na falešných cestách lmohl
Březina i lako katolík své dílo nedíat skoro úplně beze změny.

*
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Až k těmto slovům jsem pojednal o tom, co má u Březiny vzhledem
k věčnosti největší důležitost.

.

Můžeme u Březiny rozeznávati osobnost „l)a'isnickou"—čili v po
výšeném stavu —a osobnost obyčejnou ? Oblékni svou duši při tvoření
ve zvláštní háv, jejž po sestupu do obyčejného životu odkládal? Kdo
ho osobně znal, může o tom podati úsudek.

U Březiny konečného vývoje se může mluvit pouze o jediné bytosti
- básnické. Nepožíval sem tam divíle básnického nadšení nebo snad
dokonce je v posledníd'i letedi vůbec neztratil, jak usuzují mnozí z toho,
že se literárně odmlčel. Naopak —na sklonku byl celý jeho život se
všemi svými projevy velkou žitou básní. To bylo ono kouzlo, jež ho
obestíralo. Poctivá touha po krásnu z Václava Jebavého udělala Ota
kara Březinu —chloubu našeho písemnictví.

Chraň Bůh, nemluvil Březina ve veršídi —a přece nejobyčejnější
věta jeho rozmluvy byla neustálým básnickým tvořením. A proto, že
toto básnění bylo žité a ne jen nějakým postojem, bylo tak lahodné,
přirozené a nevtíravě.

Konečný Březinaneznal všednosti, jakým přessvůj idealismus nemohl
v mládí ještě být. Avšak už od prvnídi stopovatelnýth umělcckýdi jeho
kroků bylo lze tušiti, že se svou vytrvalou a zdravou uměleckou sehe
káznl vyroste v osobnost, jakýdl má opravdové umění všedi věků velice
málo.

*

Na prvý pohled se zdá, že dílo Otakara Březiny je l'art pour l'art.
Kdo však znal Březinu osobně, ví, že to je pouze zdánlivost. Nechtěl
oslňovut slovem jakožto slovem, nýbrž jeho slow měla býti přiroze—
nými elementy pro sestavu nějaké hluboké myšlenky. Z nesmírné úcty
k pravdě, kterou (htěl vyslovit, hledal pro její vyjádření krásu.

Kolikrát přetavil každé slovo, než bylo před jeho soudem hodno vy
jádřit jeho myšlenku! Ta byla jakýmsi jeho božstvím, jemuž se v dudíu
klaněl. &hledání a broušení slov pro mluvení () něm bylo jeho askesí,
kterou se chtěl s tímto božstvím spojit. Jeho básnická askese byla
opravdovou askesí, ačkoliv na přirozeném podkladě. Božství, jemuž
se ve svých myšlenkách zprvu klančl, bylo záření jediné a absolutní
Pravdy, aniž to sám tušil. Ilyla to však také přirozená, poctivě prová
děná askese. která mu klestila cestu k prahu nadpřirozeného světa,
jenž se mu jako Mojžíšovi objevil na sklonku jeho života a jehož uká
zání bylo Březinoviodměnou Boha za poctivou práci. Stále prováděnou
uměleckou sebekázní přišel Březinakonečně na to, že absolutně krás
ným je pouze to, co je zároveň absolutně dobrým a pravým.

Jeho asketicky hnětené dílo je pak ovšem těžce ztravitelné pro du
dly zvyklé potravě cukrářské nebo hospodské. Kdo chce Březinovi
rozumět, musí s ním prodělával jeho askesi.

Není ještě březinovské, používá- li někdo symbolismu Březinová.
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To le pouze slupka, která ovšem u Březinyie organicky srostlás ládrem.
Jakou by tedy musil prodělávat askesi, kdo by chtěl být epigonem

Březinovýmí *

Březina neviděl hned shodnost Krásy s Pravdou &Dobrem. Proto
kdysi přede mnou vyslovil myšlenku. že kněz nebo dokonce nnich
nemůže pro svůl stav a svou odvislost od církevní kázně umělecky
se vyžít. Odporoval lsem živelné, tvrdě pravý opak, nebot kněz 
má-Ii k tomu ovšem básnický talent —svou znalostí Dobra a Pravdy
z teologie může se umělecky vyžít dokonaleli, neboť při tom nebbudí
iako iiný umělec. Kázeň pak, o níž se myslí, že ie pro něho pouem,
le naopak zárukou, že neudělá krok do prázdnoty. A to přece není
omezování pravé svobody, lako lím není ani Desaterol

K tomu názoru pozděii Březina také přišel a proto vyslovil Ivou
nesplnitelnou touhu státi se knězem. Myslil, že test na to stár. Amad
si představoval leště iiné překážky.

*

liřezinova umělecká sebekázeň od mládí prováděná to pak byla,
lež z něho učinila básníka každým atomem a v každém proievu, i \“ttom
nelohyčelněiším. Řekl bych zase, že tím dosáhl iakési přirozené svltmsti
života. Představme si ted liřezinu, iemuž by Bůh dal možnost přemě
niti svůl asketický život nadpřirozenými síéramil

Nemyslím, že by byl tvořil leště nová díla s nadpřirozeného hleditska
pracovaná. Poslední léta přišel na to, že leště subtilněiší možnost zvvy
šovati básnickou krásu není psané slovo, nýbrž slovo živé, mluvezné.
()dtud to vědomé koclu'mí se mluveným slovem, iímž ukálel svůllaedi
nečný básnický hlad.

Zřídka se odvážili ti, kteří ho poslouchali, přerušili tento živý.sttálc
zurčící pramének básnického krásna. Někdy to vypadalo, lakobyBlře
zinn se byl na naši návštěvu připravoval zvláštní přednáškou. Nlíohl
isem však v kterémkoli okamžiku svést proud ieho řeči směrem, kterrýnt
[sem chtěl, tu teprve bylo znát, že leho živé básnční le výsledkem
dlouholeté a poctivé sebekázně umělecké.

*

Upozornil |sem liřezinu. že celý básnický ideál ie uložen v katolivické
liturgii. Zde ie přímá inspirace nejvyššího Umělce, od něhož malí vši
chni lidští umělci své vlohy. Zde le pohyl), tedy i rytmika tělesná. ?Zde
živé slovo, které ie proto tak nekonečně krásné, že se zabývá ien
nestvořenou Krásou.

To vycítil Březinana tomto stupni zralosti své osobnosti. 'l'čšilo umne,
když jsem slyšel, že na nočním stolku u icho smrtelného lože byl | můi
český překlad Misálu s patrnými stopami častého listování. Byldo to
přirozené. že tento umělec skončí poznáním neivyšší vytvořené krrásy.
kterou le prováděná liturgie. I
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l teho myšlenka bratrství všech lidí a nevldltelnýdi Vllahlůtellch mezi
sebou je myšlenka eminentně katolická

Své bratrství k lidem cítil v hloubi své duše. Psal svým zvláštním,
ozdobným písmem nejen proto, že i v prolevu psaní byl umělcem. ale
také proto, že tím chtěl podali svým bratřím nčlaký dar. Kdo ho viděl,
a takou pečlivostí maloval své dopisy, cítil, takou mnišskou ukazněnost
si ukládal. ekl ml sám. že prý dopis má vždy být vypraven tak, aby
to byl malý dárek pro toho, komu lei posíláme. Kolik le v tom nelen
uměleckého prožívání této mechanické činnosti, ale i mile rozdávané
lásky blíženskél To by si mohl pamatovati mnohý z nás.

*

Sotva Otakar Březina zavřel oči, chopili se teho mrtvoly duševní
anatomové &se sebevědomým právem li začali před zraky české spo
lečnosti pitvat. Vypadali ovšem často tako mravenci, kteří se zakousa—
valí do těla mrtvého lva.

Tak přišli na to, že zdroiem Březinových Inspirací byla potlačena
sexualita, nebot prý tělesně nebyl řadně vyvinut a tak si ho žádná žena
uevšímala. Co se už nahřešilo &freudovskou „potlačenou sexualitou'l

Březina nebyl tělesně tak zmrzačen, aby zůstal žeuaml nepovšimnut.
Zvláště ve své básnické slávě měl víc než dost příležltostl k ženěnl.
Proč zůstal svobodeu? Protože byl tak veskrze tuučlccm, mohl by
v manželství žítl ten s duší naprosto harmonickou. llvlo tak lehké ta—
kovou družku si nalít?

U něho tedy umění potlačilo sexualltu -—dui- Il iiž použíti tohoto
učené načithlého slova —u nevzniklo proto z ní. ——-—

.llný učený pán přišel zase na to,že Březinabyl, tlmldnl" povahy
a odtud leho mládenettví asklou k sumotářství.Zase obrácený postupl
Samotařem se stal, protože se víc a více vžíval do umění a mohl le
diutuati pouze mlmo veřeluú tržiště, kam (hodí líní. Byl-ll pak Březlua
lemuý, le to hodně rozdílné od tlmidity.

Samota mu byla druhou, protože viděl, tak v ní může růst. Uvést se
sám do samoty a držel se v ní, vyžaduje neobyčeluč silné povahy.

*

.llnak to vypadalo u ()takura Březiny v tak zvanýdi praktickýdi vě
('Cd'l.Jako učitel byl dčtem zaiíumvý, protože dovedl tak pohádkově
vyprávět. Vydmvatelem byl už móuč vhodným. Když dítě ilž příliš
zlobilo, postavil to před skříň, kde za sklem b_vlyobrazky. (Šítll to sám
velice dobře, že zvláštním vydiovatelem ueuí, a proto byl leho oddiod
do peuse pro něho velkým uleličeuílu.

Samozřetmo, že člověk, který lako Březina žil tak duchovně. neměl
mnoho smyslu pro módu a lelí vrtkavost. Měl však odiotného školníka,
který tvrdil, že má steinou velikost hlavy a steiné číslo u krku. Ten
mu diodil kupovat klobouky &kravaty. Podle toho to ovšem někdy
dopadlo.

*
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Býval jsem dlouhé hodiny u mistra, líst |sem ho však nikdy neviděl.
Na lídlo však také nebylo nikdy pomyšlení. U něho lsme ztráceli polem
času a nělakýdi íysickýdi potřeb. Přesto musili leho návštěvníci s tě
mito nutnostmi počítati. Daleká cesta na nádraží, vlaků málo, v místě
se skoro nic nedostalo. Bylo zapotřebí zvláštní lemné taktiky, aby se
člověk v pravý čas dostal ke dveřím a při tom nepotrhal to lemné
básnické předivo, lež leho duše před námi bez přerušení snula. A leltě
na sdiodedi se musila nitka po nitce odpoutávat.

Stalo se kdys jednomu spisovateli, který chtěl na něm vylákat dílo,
iež měl už dlouho Otakar Březina v zásuvce svého stolku. že odešel
za tmy &hladov od mistra bez pořízení, a jelikož zmeškal poslední
vlakové spolení, musil se blátem brodit několik hodin do vzdálené
Jemnice. aby si mohl konečně někam lehnout.

*

Otakar Březinabyl básník světového významu a takřka lediný svého
druhu. Svět ho však dosud nezná, nebot nezná ieho děl. Překládatl by
ho mohli pouze básníci stelného asketismu, s iakým myslil a pracoval
pouze on. Snad len v němčině máme překlad, lenž odpovídá originálu.
Zeptelte se však dr. Saudka, co mu to dalo práce, než byl zesnulý
mistr úplně spokoien.

*

()lakar Březinazůstane provždy diloubou našeho písemnictví.Hledal
isem však lako mnldi vtědilo několika řádcidi leště něco trvalelšího. Šlo
mi především o to, zda myšlenky ieho díla malí také věčnou cenu,
nebot leckterá díla světem slavenýd1 nepřeldou přes práh llále. Av'šak
llřezinova philosophla perennis, která je tolika drahokamy rozseta po
lehu dlle, le moudrost, která má věčnou platnost.

Nyni, doufelme, nevidí Otakar Březina už v obrazedi, nýbrž Krásu
samu tak, laká le.



VOJTĚCHzzuun
VARIACE.
F. B. Fórsterovi.

Cui dono ham: commentatiunculam?
'l'ihi. magister,qucm universitu Prague
doctorem philosophlae honoris causa
creandum curavit. Tibi. qul se tuaglnta
annos natus, iam pridcm sole meas
esse allquld putare ungas. lel, culus
chori mlrlficl utque summls laudibus
digni, illi verbl causa quattuor voclbus
vlrorum accommodati. dlvino quodaln
splrltu quasi Influtlsentendas, quae se
quntur, cxcltnrunt. 'l'lbl, qul verborum
versuumque amator,summa cum dile
gentlnmL '" ' ' " ,ale...
commentatium—ulamea omnibus nume
rls ahsolutn necne. Ceterum quod bo
num, felix, iaustum, i'ortunatumque sit.

JAK JINAK sl ověřit krásu a sílu mateřské řeči než sebréním mysli a
uvažováním o lelíd'l kvalitádi na určitých příkladech?

Je to skoro nutné zvláště dnes. kdy přes určité podiybnosti o abso
lutní hudebností a libozvučnosti česke' řeči čím dále tím více se věří ve
velikolepé možnosti českého jazyka v tom směru.

Vyskytnou se sice skeptlkové. kteří budou ukřivovnt hlnv svýdi,
v čem by tedy byly asi zárodky onědi „vellkolepýth možností" a že
by snnd bylo úřelnělší nn konkretnírh příklndedi ie ukázat. Nedlvte
se. že nebude takovýth skeptiků diyběti. '[mohutnční všedl složek,
lež tvoří v svém souhrnu sílu a krásu lnzykn, se dalo u našeho lazyka
tempem tak rythlým n optimismus lldí česky lnluvícith strun nadělnýth
kvalit rodného lnzyku lako nelprvnělšlho spnsného prostředku byl žl
ven tak horlivě, že střízlivělší sondy o tědi věreth zdali se být velmi
často nemístným karlřstvím.

Proto si sedám, ahydi se zamyslel nade vším kladným obsahem na
př. slova

stín.

Nerhíune stranou všethny věci, které lson vědecky zllštěny ()původu
n vývoli tohoto slova do nyněiší Íormy. Budeme suhiektivlsty, to lest
všimneme si, pokud le to možno, laka ie citová sféra toho slova daná
rázem hlásek, lež le tvol'í.

Je především dobré, že ie to slovo jednoslahičné. že ie nelze dělit
na slabiky. Tím le dana teho kompaktnost —leho lednolltost —což
ie vlastnost i zlevu, lelž slovo označuie. A začíná se písmenem .s',
zvukem, při němž zuby udělali štěrbinu tak úzkou, že by tudy len stín
mohl proiít. A ie to hláska trvací, zní lak dicete dlouho, tak lako se
vám stín náhle dlouží a dlouží, že byste často ditěll leho růst do délky
zastavit. A le to zvuk značící syčení, svištění a zase v slově ,pst" je
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spoluvýzvou k tidíu. A syčí a sviští kolem nás to, co svým oblemem
prchavým a v brzku neurčitelným - pára a unikalící plyny - má tolik
společného se stínem, ienž zase naopak le zlev vzorně němýl Aby se
dobře ozvalo v slově stín následulící ,t', nutno iazyk zploštit a přimáč
knouti iei k tvrdému patru. Nevím, ale le snad možná dětinské před
stava, že stíny lsou věci a lidé zploštění, slisovaní, a při tom nádíylní
k tomu, spíše se dloužit a tenčit než růst do šířky. Ano, to le udáno
v iediné samohlásce slova, v tom dlouhém ,í"; jim se slovo dokonale
přihrocule, špičatí, úží, ale také trochu temní. Jím stupňuje svou dlou
hodobost maiícv následulícím .n" ieště nový prostředek k svému dlou
hému vyznívání.A spolu přináší v _n' tušení čehosi křehce rozplatého,
iakési články, lež lenlen že nepukne zanechávajíc po sobě slabý zvuk
odlepení špičky iazyka od místa tvrdého patra, kde tušíte zásoby sta
viva pro zuby. Aštěstí,že ani to „n" nenafukule slova do velkého oble
mu; i ono udržuje plošnost, slisovanost slova, zdání klenutí velmi,
velmi nízkého, kudy ien stíny se provlekou.

To už slovo
stříbro

má první hlásku lako naznačení íasného zvučení v krátkých tónedi,
pevných &hrdých - napovídá ie okamžitá hláska .t', kterou nalednou,
ale přece len za účinné pomoci i „s' i „t' rozezvoní I,ř"v ples zvonků
sestavených, v nělakou zvukovou skupinku na útlýdl tyčkádl nebo
v důvěrný zvuk stříbrných příborů, v náraz stříbrných mincí na ka
mennou nebo kovovou desku, v zdání, že odraz slunce na řece. na
sněhu, na ledu. že okraie bílých oblaků na letním nebi v slunci, že
kmeny bříz. že šedlny lidských hlav na sebe lasně upozorňulí. že tu
isou, že zpívalí: oblaka o věčné pouti a přetváření, o shonu a zhušťo
vání se, kmeny bříz o radosti plnit nadšením srdce básníků a milenců,
a zastavit kroky malířovy, šediny lidské o chuti mluvit a mluvit o dco
bách minulýdi, o těžkýd'i hořídi a o vítězstvích, o resignacích a 0 kom
promisech, 7.nichž se na konec život zdál složený. A zní ten zvuk dlouho
a dlouho, vždy tenčcii a tenčeli, Ink tomu chce to dlouhé _í", osu slowa,
kolem něhož zvuky se kupi iako vlna nn kuželu přadleny. A to „í'
mluví leště o dlouhých komuatách stříbrného zámku v pohádkách všech
řečí světa a o dlouhých stolech krytých stříbrnými příbory, štíhlý-mí
a přec oblými, mísami, na nichž isou položeny v7áctné ryby. licrhžstzřl
brná břicha neb boky kdysi se blýskotaly v iusných proudech.

Ale to už se vzdouvá a duní v krátkých pukc'íních plných rtů a naifu—
kulich se tvářímedvědí „b". Co s tím zvukem v drnčení stříbrného větzru,
v šumu stříbrné mlhy a stříbrozelené pěny, z níž kdysi prý se zvechaln
Thetis stříbronohá, matka Achilea rychlonohého? 'l'o „b" s následlu
iícím „r" skupinu krátká po slabice dlouhodeché připomíná denní rV'n-vý,
chvatný život, valící se ze široka loděnicemi a přístavy, nádražímii a
bursami, halami bank a směnáren, všude, kde se ozývají názvy peměz,
všude, kde se kupčí, všude, kde ie hltavost lidská s tlamou stále orte
vřenou,siícnem civěiícímna svět-ach, to „o" - lako otvor ohromného
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děla, běsa války táhnoucího světem v rachotu bubnů lidskou koží po
tažených. To ie v tom skupení „bro', iímž slovo vyznívá těžce a tvrdě;
ale vezměte slovo

hrob!

CítíteJak to náslovné ,h', hláska z tolika iazyka vyhoštěna,le tu nápo
vědí prázdna a nicoty. znakem těžkého dechu bud z nedostatku nebo
nadbytku toho, co plíce zpracovávali, plíce bud leště taktak že schop
né nebo již neschopné, hláska, která začíná tolik strašných slov u nás,
at le to hoře, at le to hrůza, at hana, at hanba, at hynutí, at hnus. Ale
zase jen ve spoiení s .r" tvrdne hrůza té hlásky v rmhot hrud hrnoucíd:
se pod lopatou hrobařovou na rakev s okraie iámy, která, němé, svým
licnem křičí, že iako kruh nerozvížitelný každého sevře a už nepustí.
To znamená to duté a dravé „o', pazvuk žalostného lkáni.znělíclho leště
tehdy, když několik ran lopatou nakonec svědčí,že je rovnasypán. Hrne
se, kypí a zvučí lidský život přese všechny překážky, ze široka, tak lako
se vpřed řítí tři hlásky .hro' —ale krátký le konec, v drobné místo se
skulí všedmo to kypění a kvašení života zpomaluiící se už v slově sa
mém zvukem .o" před strohým a nečitelny'm „b". Žal a hoře do světa
se rozletí, ale na dně hrobu pevně tkví člověk krátko žilící.- A říkelme
si znova a znova a zvolna třeba len tři slova: stín, stříbro. hrob. Slyšte,
lak z ůzkýdl a šerýdmzvuků prvního slova dospíválnc v první polo
vině druhého slova nelvětšího lasu, ale pak už zvuky se temní a temní,
do představ se tlačí drsnosti a hrůzy. ()d stínů po zemi se sunoucíd'i
přes stříbrná oblaka zavěšená v modru k vlhkému temnu a strašnému
dusnu hrobu.

*

GUSTAV lí "ILEC — přel. ()TTO I'. BABIJZN

PÍSFN K OSLAVĚ SMll'l'l

Každý můl krok le
stupněm níže z tohoto prázdného života
do jakých si nových tišin.

'l'išiny: lezera lesní,
staleté pralesy husté,
vrdly sněžné, roviny
nekonečné, širé, pusté.

Tičiny: orgie vied:
zvuků, vůní, barev.

Spouštím se s písní v srdci, k tobě,
Smrti. čarovná sestro,
nádherná královno má.
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RICHARD FRIEDENTHAL — přel. OTTO F. BABLER

DĚDICTVÍ KOLUMBOVO

PODIVNÁ právní záležitost, která by málem byla mohla nabýti nelo
hledného významu &otřásti budovou říše,došla asi jeden lidský věkpo
objevení Nového světa před soudním úřadem Sala de Justicia v Mid
ridu neočekávaného rozuzlení. Pod'iopové svaté Hermandad přisihli
těsně před branami města asi dvacetipětiletého mladíka při zřejném
a trouíaiém loupežném přepadení & dodali jej do veřejného vězzní.
Jelikož se mladík dal polapit bez odporu &iaksi udiveně, ba nenálcžel
ani k žádné z onědmprivilegovanýrh zioděiskýdn rot. které žily s poicií
v nejlepším dorozumění a v čiiýdi obduodníd'n stycích, nemohlo )ýti
pochybnosti o jeho dalším osudu. Po krátkém výslediu - ochotně )ři—
znal se ke všemu, čeho od něho žádali - strčili jej do jedné z Olěd'i
temnýd'i, veiikýd1 společnýdl cel pro odsouzence. Vlna bahnitcho,
kalného hluku vytryskla ven na diodbu, když klíčník otevřel velka,
železem okovaná vrata. Asi dva tucty rozedranýdi, zčásti zcela nalýdi
mužů, jejichž kůže se leskla, jako by byla olejem natřena, viselo tan na
stěnadi. Biliřetězy a tyčemi o zdi a hulákali a řvali ve sboru : at je plstí,
že shnijí v lnokrotě, že je sežerou štčnice. lliasy většiny z Illdi byly
vlůhou oné místnosti, která ležela zpola pod zemí, sípave' a ochraplělé:
někteří mohli vůbec už jen vyrážet bublavé skřeky, koulet očina a
cenit zuby. Vzdudi byl ostrý jako v kurníku. Klíčoíkpoškrabal se uka
zováčkem pod nosem, upevnil na mladíkovi železa, zakašlal několkrút
krátce a šoural se ke dveřím, ani se neohiížeje. Zajatci vyli a skíkaii
jako dábli. 7.vo|ni| poněkud kroky, nedial vrata ještě (hvíli otevřena.
až hlasy zvolna předu'lzely v zajíkavé vzlykaní, a konečně rozvižnč
zamykal: jednou, dvakrát a po malé přestávce ještě jednou. Ke všemu
pak ještě klíčem zaklepal na železné kování, což uvnitř znova vyvo
lalo šílený řev, a odtházel.

Hluk se brzy ztratil; všethna pozornost přiklonila se přídiozímu.
\'šidmi Ihned čidiaii, že není z jejidi cethu. Dlouhé, štíhlé ruce, jejidii.
prsty měl zlehka ohnuty. a způsob, jak vzdor řetězům přehodil jednu
nohu přes druhou, označovaly snad na miziuu přišlého šleditice. Šaty
ovšem byly zcela ubohé a nestaly za nic; nevrle odvrátili se od něho
nejvášnivější karbaníci, kteří si každého nováčka nejprve prohlédli po
té stránce, jak daleko by od něho bylo lze očekávat rozmnožení nuz
ného počtu hadříčků, obíhajících místo peněz. Ještě méně rady vědí-Ii
si s jeho obličejem.

Opřel hlavu týlem o zeď a vzhlížel zasněně k oknu vězení. Hlava
byla malá - obrovský námořník Barragan ukazal svému sousedovi za—
ťatou pěst. aby naznačil, jaka je malá —a měla drobnou, okrouhlou
bradu a jemný, tupý nosík. sta byla vždy poněkud pootevřena; ne
měla vyhraněného tvaru a se svým velmi červeným masem vypadala
jako odřenina.

Mimoděk přiblížili se k němu někteří zajatci, jak jim to jen dovo
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lovala železa. On stále leště přes ně zasněně hleděl k výši. Vtom udeřil
ho leden do žeber: he, on ie asi Grande, Caballero, že nepovažuie za
vhodna, aby pozdravil kamarády, jak ie to u Ilid'lzvykem. Mladík se
bou trhl a sáhl si na levou stranu hrudi, čehož si někteří povšimli.

Jak se prý imenule, vyptával se ho tazatel, křivěrostlý aěkdeiší advo
kát, lehož ostrý obličel se podobal krysímu čumúku.

.,Kolumbus. Krištof Kolumbus"
Rozlehl se smíd'i.Proto to vznešené diovaní! Velkoadmirál, indický

místokrál! Kdo pak mu ienom dal toto slavné jméno? Ovšem, velký
Kolumbus také iednou vězel v železedi - v tom ie přece lenom také
něiaká podobal Ba snad prý dokonce mají čest v icho osobě viděti
vzdáleného příbuzného Jeho Excelence?

Lupič Paisano, dlouhý vyd'irtlý člověk s drsnou, rozbrázděnou kůží
u neobyčelně zapletenými vlasy, které mu seděly na hlavě lako kavčí
hnízdo, přikročil k mladíkovi, učinil pravou rukou velké obřadně gesto,
až řetězy řinčely, a prohlásil lménem celé společnosti, že se cítí vysoce
poctčni, mohouce .leho Jasnost, nositele tak slavného iméua, pozdra
vitl v těchto skromných místnosteth. Seňor pak uetht ničí několika slovy
poníženě očekávalícímu posludiačstvu odhaliti tajemství svého uroze
ného původu.

Mladíkodpověděl se skromným výrazem, že ieho oter hyladmirál Ber
nardo Kolumbus, syn oblevltelův, od něhož tedy podrazí v přímé linie.

lllomoz neluedůvěřlvěiší veselosti se,zvedl. Zda snad tady sedí proto,
že se pokusil pod tímto |ménem něco ulovit? Zda ví, že v království
le asi tucet rodin, nesoucídi toto lluéno? 'l,da uět'o ze svého nekoneč
ného dědičného bohatství nethce uštědřit svým soudruhům v neštěstí?

'! iednoho koutu vězení přlbelhal se tlustý plešater. který nosil své
cáry s lisiým důstolenstvím. Prohlédl si mladíka pozorně, zasmál se
daroptivě při zavřenýth ústedr nosem a prohlásil vysokou listulí, že byl
dvacet pět let pokladnítn správcem v San Domingu, až lei podlýtnl
pomluvaml přivedli o jeho úřad; velkoadmirál i lelio syn hyli mu dobře
známi; o podobnosti s tímto mladíkem nemůže býti ani řeči.

Mladík sáhl si rozčileně na prsa: může prý předložiti listiny, které
nezvratně potvrzují leho údaie.

„Listiny !" zasmál se advokát ostře. V tom prý se také trmhu vyzná.
.len at sem ty hadry dá.

Mladík vytáhl z podšívky svého kabátu hrstku slepenýth papírů,
které byly omotány kusem zčemalé staré stuhy. \ ězni s ním hlučně
odtáhli pod okno; vzadu u zdi křičeli někteří. kteří byli přiríliš krátte
přlvázáni a nemohli až k nim. Advokát odsunul ostatní svým ostrým
loktem; mlstol místol to byla leho věc; cítil se opět ve svém povolání.
Dva kapesní zloděli v tlačenici ohmatall mladíka zhora až dolů, zda
snad při sobě nemá ieště něco.

Advokát zakousl se ostrými prsty do balíčku. Skutečně, toto byl
pergamen, lemný, tenký, křídoubělený pergamen Královské kanceláře,
a zde, ten rukopis, to nebylo písmo obyčelné široké písařské tlapy
některého soudu, nýbrž vysoké podivuhodné vinuté tahy sekretáře
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Jeho Veličenstva; pečet ovšem na tom už nevisela, ale přece leště cár
oné dobře známé zelené hedvábné stuhy, a zde byly dokonce - při
samém Bohui - podpisy: Já, Král. .lá, Královna. Já, Jan z Colonny, Se
kretář Jeiid1 Veličenstev Krále a Královny. Advokát škrábal nehtem
svého palce po písmu, pozvedl listinu proti světlu, čidial k ní a olízl
ii. Pak zmnečel nadšením. Byl-li toto padělek, zhotovil iei mistr, Bohem
omilostněný mistr.

Příval zvědavců, které jeho d'iování uvedlo v šílení, iei málem po
razil. S námahou vyprostil se z té vřavy a běžel ke druhému oknu,
kde se ial polohlasitě čísti. Celá hromada šla za ním s řinčením a kři
kem: at předčítá nahlas. všidmi dilělí něco slyšet!

Odmítl pokynem levé ruky, přelétaie obsah listu dále:
„. . . ustanovulí .leiichkatolické Maiestáty lakožto vrchní páni západ

níd1 moří Krištofa Kolumba . . ." Nechte mě! „Kolumba od nynčiška
na všedmy budoucí časy Svým admirálem na všedi OSÍI'OVCd'ia pev
niuádi, které na výše uvedeném moři obieví a vydobude . . ." Chlapi!
„. . . oblevi a vydobude . . ."

Obrovský námořník Ilarragan iei popadl a zvedl třepalicího se jako
kohouta do výše. l'lešatý pokladní správce vyrval mu pergamen.

„Datum! Datuml" kokrhal advokát. At mu ukáží alespoň datuml
Ani slovol křičeli ostatní, nebude-li lim to celé předčítat hlasitě.
Dobře. ale pak at mu iménem satana daií pokoi. Sáhnou-li na něho

leště lednou, ueuslyší od něho ani slova. A at si naldou někoho jiného.
kdo rozumí latině; z něho nedostanou už ani iediué písmenol

Upatmě postavil lei námořník zase na zem. Advokát plivl mu ledo—
vutě před nohy, dali mu listinu, a on ii hlasitě překládal.

„Neldříve datum: Dáno v Našem městě Cranadě 30. dubna 1491"
Toto byla skutečně dosazovací listina, kapitulace objevitele !;králov —

skou dvoiicí. Starého zamrazilo v zádedi, a mimoděk vzal listinu oběma
rukama uctivěli až na neizazším okraii. Důležitč a psalmoduiícím lila—
sem přednášel obsah:

„My, Ferdinand a Isabella, Boží Milostí Král a Královna Kastilie,
l.eouu, Aragonie. Sicilie,(irauady, Vévodové Atheu a Neopatrie, llra
bata llousslllouu a Sardinie, Markrabata z ()ristani . . ."

Vězňové nasloudmli zbožně. llozuměli ien napolo onomu lazykn,
plnému úředuídi formulek, v němž bylo tam hlásáno, že Jelidi Maie
státy imenulí Krištofa Kolumba Svým Admirálem, místodržitelem a
místokrálem všech ostrovů &pevniu, které obieví, a také všeho území,
které by v důsledku ieho zamýšlené cesty pozděii snad iinými bylo
obieveno a nalezeno. Následoval dlouhý odstavec 0 pravomoci admi
rála, o jeho nástupcídi a zplnomocněncíd1, a konečně tam stálo mi
lostivě dovolení, aby se od nyněiška nazýval Don Krištof Kolumbus.
Pohnuté mumlání nastalo však, když ve třetím odstavci byla řeč o tom,
že Jelid'i Maiestáty ze všeho zboží, přiduázeiícího z okruhu nového
admirálstvi, at le to zboží druhu lakéhokoli: perly, drahokamy, zlato,
stříbro, koření a "né, imenovanému Donu Krištofa Kolumbovi po ode
čtení všech výloh připisují iednu desetinu za svobodný maletek a že
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tato daň ze všeho zboží lemu i ieho následovníkům v přímé lince na
věky přísluší.

,Desetina celého výnosul" vykřiklplešatý pokladní správce. Vždyt
to činí, počkeite, při ročním příjmu asi dvou milionů dukátů len pro
ostrov Hispaniolu dvě stě tisíc dukátů, a to ie přece jen nepatrné částka
celkového zisku z kolonií.

,Kubal Puerto Ricol Nové Španělsko! Peru!
Advokát v rozed1vění bodl ukazováčkem do pergamenu. Zde, zde

přece stoií výslovně psáno „. . . také všeho území, které by v důsledku
leho zamýšlené cesty pozděii snad iinými bylo obieveuo a nalezeno! . . ."

„Stříbrné doly v l'otosil"
Pan pokladní spráce at přece laskavě vypočítá. (:0 jen tyto doly ročně

vynesou. A tak dále a dále a rok (.0 rok až na věky!
Pokladní správce zběžně vypočetl úhrnnou částku a přišel na roční

výnos asi čtyř a půl milionů dukátů. Advokát se proti tomu ozval, že
výnos iistě bude mnohem vyšší; plešatec však proti tomu namítal, že
třeba vzítl ohled na klausuli „. . . po odečtení všeth výloh . . ." a co tu
koruna všechno vypočte, to si snad dovede představit. Advokát pak
znova láteřil: on, on že by lenom měl zastupovat tento požadavek, tu
by se vysokú účetní kancelář potila krví a vodou.

()statní začínali mrmlat. (Ittěli slyšet obsah až do konce. Nač ta
hádka o výnos - vždyt ! toho |)l'('.(e nikdo nebude nit: mít. Obrovský
námořník Ilttrragan nemotorně pleskl otevřenou dlaní po pergamenu
n řelttal se:

„Co (ht'eš s tím hadreml"
Bez sebe vytrhl mu advokát listinu, hladil ii na koleně a hubovnI:

To že Ie hadr? To že ie hadr'r'l To je požadavek, věčný a neodročl—
teluý požadavek, nepodiybnč pravý a Illť|)()|)lrlllclll)l,věc. kterou by
si on sám trouíal vésti a vyhráli před každým soudem světa.

A pro koho. k ďáblu?
Pro koho? Advokát convnul bezradně o krok. Ímatcnč hleděl do

smlouvy, aniž by při tom vnímal lediného slovu. Avšak zatím, co kolem
něho se zase zvedalo diedttání ostatníth, v něm zvolna svítalo tušení
opravdového, obrovského významu této listiny. Lomcovalo lím vzru
šení, a jen s námahou vypravil ze sebe:

'Lde, což zde nestolí zcela lnsně, že tento požadavek Kolumbovl a
všem Ieho potomkům v přímé lint'e přístolí až na vě yPl

Všidml ohlédli se na mladíka, na kterého v horlivosti rámusení zcela
zapomněli. Seděl zase na svém původním místě. Nestarale se o tu vřavu,
vzhlížel vzhůru k oknu a olizoval sl poraněné rty. Téměř slavnostně
v polokruhu k němu přistoupili. a on mimoděk povstal.

.le-Ii skutečně & opravdově vnukem oblevitelovým? otázal se ho
advokát.

Potvrdil to vlídně s posunkem na pergamen, který advokát držel
v ruce jako obžalobu.

Jc-ll si vědom obsahu a významu této listiny?
ano.
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Advokát setřel si pot s čela. Může-li také dokázati svůj původ?
Mladík se usmíval. Příbuznýdi sice už nemá. ale jeho stará dům

v Medellinu, kde vyrostl, může dosvědčit, že po předčasné smrti svého
otce je jediným žijícím potomkem admirálovým.

Ale pak je bohat, nesmírně bohat, je nejbohatším dědicem v krá
lovstvích.

Přikynul. To mu otec také vždycky říkával, Bohužel však zemřel
starostí a zlostí nad stálým odstrkováním a zkracováním dříve, než
byla rozhodnuta jeho pře s korunou.

Pře? Jaká pře?
No, k vůli uznání požadavků jeho úmluvy. Už jeho dědeček musel

soudně vymáhat toto uznání, a dostalo se mu ho také; jenomže rada
pro Indii v Burgosu zamezila, aby rozhodnutí bylo také uskutečněno.
Hodině nebyl vyplacen ani jediný real.

Ozval se řehot, plný porozumění. Ano, tak to s člověkem dělají. Hu
bený loupežník Paisano křičel,až se mu nad hlavou třáslo kavčí hnízdo:
byl sice při dobývání Nového Španělska jen obyčejným vojákem, ale
přece se jim podařilo okrásti ho o polovinu jeho mzdy..leho generální
kapitán Ferdinand Cortez má ovšem už své ovečky v jistotě; ten je
teď markrabětem v Dance a velkokomturem sv. Jana a neví ani, jak
by své peníze vyhazoval turnaji a hostinami, kdežto jemu tady dávají
sudié konopí k žrádlu. Kdo má štěstí, tomu se i svině otelí. ()n však
už má toho klálmsení o zlatýdi milionech dost; on to už zná; dvacet
let běhal za takovýmto heslem a jenom si boty roztrhal. 'l'omuto thu
dákovl - při tom plácl mladíka kamarádský na plece —vysocí seňo
rové tam nahoře dle své libosti přisondí nejbližší šibenici, nebo mu
dají utnout jednu z tědl krásných rukou. a tu mu nepomůže žádná
smlouva a žádný advokát. A teď už o té věci nechce ani slyšet ani vidět
a myslel by, že je čas, aby zase začali čestnou a správnou hru.

Pak odtáhl své diřestící řetězy do svého konta. Někteří následovali,
a kruh se rozešel. llrzy zase byly všude v činnosti karty a kostky, a
jenom v přestávkách promluvilo se ještě tu a tam () podivném případě.
Advokát n pokladní správce ovšem seděli po ( clou noc. vedle mladíka,
doléhali na něho a šeptall mu cosi, až jim téměř usínnl pod rukama.
A také obrovský námořník llarragan stál s nahlouplým úsměvem po
celou dobu při tom, jako by očekával nějaký zázrak.

Příštího rána pak viděli admkátn, jak dřcpí pod oknem a s neko—
nečnou námahou na jedné z mladíkovýdi listin něco sepisuje. Mladík
se o to, jak se zdálo, přílišnč nestaral. Seděl s Paisancm &některými
jinými a hrál s nimi „iednadvacet". Ukázalo se, že je to vášnivý hráč;
jen nevrle odpovídal advokátovi, který divílemi ustal ve své práci a
ještě se ho přes své křivá ramena na něco vyptával.

Konečně se na starého osopil, at ve jménu Páně píše co dice, ale
jemu at dá pokoj s těmi věčnými otázkami; už dvakrát k vůli němu
zkazil kartu.

Ano. smál se Paisano, který právě mídial, & udeřil kartami o ko
leno, až to třesklo, zde, to prý je kniha knih, tištěná s privilejem .leho
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Veličenstva. a věru zábavnělší než staré listiny, které icon dobré leště
tak pro myši a mo

Tak, iedovatě odsekl advokát, pak tedy může sve(vědomosti nediat
pro sebe, a taky to, nač právě teď přišel: že Koltnnhovi kromě všedt
peněžních příimů byl přiznán rovněž nárok na místo admirála pro něho
| ieho potommky.

,Admiráll" řvalo celé kolo, „seimi,adinirálel" :: „hmi, admirálel"a
„trumfni, admirálel"

Mladík se nevolí málem rozplakal, ale od té dn'íle niusel přezdívku
snášet.

V poledne, když klíčník přinesl lidlo, předal inu advokát listinu, kte
rou Kolumbus byl leště rydile &zběžně podepsal, aniž se blíže pře
svědčil, co to vlastně le. Hlídač prohlížel si papir nedůvěřivě a držel
let za růžek od sebe s úctou, lakou negrnniotní mívaii před každou
písemností. Advokát mu důtklivě nakazoval, aby listinu ihned předal
noudnímu dvoru; že le to věc nanelvýše důležitá. Dohelhal se za ním
už ke dveřím &domlouval niu, zatím co ostatní už se drtivě dali do
řídké polévky.

Po několik dní neudálo se nic, a vězni ná onu příhodu už málem
zapomněli, když jednoho rána vdocela neobvyklou dobu klíčník vběhl
do vězení, bledý vztekem a stále si nndávnie do \ousů.

llvapír.proklntý pnpirl Neměl to oni vzíti do rukou. l'čkuě lllll nu
hnuli seňory nn kr

„Vstávatl" a kopl nelbližšího nohou (lo žeber, „\'stávntl"
7.nněkolik minut sein přilde Sekretář Vysokého Soudního Dvoru. Co,

k ďáblu, sem ty pány lenom vede? Ale on dobře ví, kdo lllll |e přivedl
nn krk. n poděkuie mu.

\'ěznl vstávnll, lnalítre oči i uši leště mstřcny spánkem a thřestili
řetězy. .len advokát byl ihned při vědomí n helhnl se do popředí; nu,
což to neřekl?

Ath, tu le ta hrbntá krysa, nadávnl kličnik &vrnzil do něho kolenem.
Všnk na něho čeká notná dávka run, len co tu prohlídku bude u konce.
A pak le tu lešlě nělaký ničema Kolumbus: kde io ten?

Advokát ochotně přitáhl mlndíka, který si Iešlé v polospánku hryzl
rty. Klíčník ho protřásl.

'l'ak, k vůli tomu ic celý ten shonl Jak to vypadá? (Íož se v tomhle
ústroli může ukázat Jeho Excelenci? Už uni hadr na celém těle. nahý
iako oškubaný kohout. \'ždyt sem byl dodán dou-In slušně ustroieu.
Ale zde se listule v satunovýth modlitbádi, hrnle a mlátí se, až le po
sledni vlákno dole - on už to zná. llonein, hned at inu ostatní vrátí
ieho věci!

Mladík právě zhruba zakryl svou nahotu, když se na thodbě ozvaly
hlusy.

Kličník na něho leště potichu zasyčel, aby si pospíšil, pak přiskočil,
aby zšlra rozevřel napolo přivřené dveře. Málem by si samou podda
noati byl přelomil hřbet; k ieho zděšeni přišli kromě ohlášeného se
kretáře leště dva zřejmě velmi vysocí soudcové, kterýd'i ani neznal.
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V pozadí objevil se také ředitel věznice, snažící se úzkostlivě, aby své
hosty zdržel od příliš rydilého vstupu do vězení.

Sekretář, mladý, velmi švihácky do černého atlasu s nabíranými
rukávy ustrojený muž, nesl v ruce dle nejnovější módy silně pižmem
navoněný kapesník. Bázlivěsi jej tiskl pod nos, ohližeje se šerým pros
torem na všediny strany. editel věznice poklonkoval se zatím s oběma
soudci udveři. Seňorové at sidají pozor,aby si neušpinili střevíce- v té
místnosti není zcela čisto. Je určena jen pro nejnižší třídu zločinců; pro
diátru nejhoršího druhu, jaká si toho lépe ani nezasluhuje. Pak volal
dozadu, aby rythle přinesli podíodně, vždyt seňorové nic ani neroze
znají. Spěšné kroky zašramotily na chodbě a konečně červené světlo
plápolavě zaplašilo uprášené šedivé šero.

Soudcové vešli, opatrně si pod bradou stahujice taliové černé pláště.
Vězňové ve veliké úctě stáli u zdi, stnrajice se,aby co nejvice přitlu
mili hlomoz řetězů, jimiž jindy tak vzdorovitě rámusili.

Starší z obou soudců, štíhlý pán s dlouhou, úzkou hlavou, kterému
nad překrásně do tisíci záhybů užehlcuým límcem čnčl do vzduchu
jakoby ze stříbrných nitek utkaný vous, rozhlížel se pátravč. Jeho šedé
oči, ležící hluboko v hnědém, bezvládném mase ()Čllidi důlků, zkou
maly vězně řadou jednoho po druhém. Iliřiciothotně přiskočili &strkali
jim hořící pochodně téměř do obličeje, on však zamítl to posunkem
ruky. plné vzácných prstenů. ()dstoupili tedy a drželi pochodně kolmo
do výše. Nikdo neodvážil se promluvitl.

Soudce obrátil se ke svému průvodci, zakašlal odměřenč za ostrými
prsty a mínil latinsky: zde stává se marnost vši lidské slávy opět pa
trnou. Vnuk velikého Kolumba zde mezi lupiči n vrahy. A což je nej
horší: ani nelze jeho obličeje rozeznati mezi ostatními.

llluboko zneklidnčn ve vědomí své znalosti lidí, pokusil se ještě
jednou, aby jej sám označil, pak se toho však vzdal krátkýln gestem
ruky. Advokát vyčíhal tuto příležitost; předstoupil, mnu si ze starého
zvyku ruce, a ukázal prstem přes rameno na mladíka. Vítězoslavným
hlasem představil jej jakožto hledaného Krištofa Kolumba. Dona Kriš—
tofa Kolumba. Při tom rozhlédl se v kruhu, nc nespokojen s účinkem,
jaký vyvolalo zvěstování tohoto šlethtit'kého titulu.

Mladý muž však ihned poničil dojem tohoto hrdého názvu. Sklesl
pod pohledem soudce, který vzdor svým ovládaným rysům mohl jen
špatně zakrýti svou nelibost, a hlasitě zuštkal. Slzy zaplavily drobný
obličej a činili jej ještě dětinštějším: jako bezmyšlenkovitě otřel si
hřbetem ruky poraněné rty.

Spěšně přiskočil vonící sekretář, zatáhl jej za rukáv a naznačil mu,
aby vstal: že je to Jeho lixcelenci v nejvyšší míře nepříjemné viděti
někoho v tomto postavení.

„Kolumbus . . ." pravil předseda svému průvodci,přemýšlejeahledaje
možnost, jak by si vysvětlil situaci. Ovšem, vždyt se vždycky říkalo, že
rodina původně pod-nazíz nejtemnějšid1 přístavních čtvrtí janovskýdi.

Jako by se mu tímto vysvětlením bylo ulevilo, jal se nyní stručnými
větami klásti ony otázky, které už si dříve byl upravil. Mladík odpo
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vídal, polykale a často přemožen pláčem. Když se zajíknl. vypomáhal
mu advokát. Sekretář se snažil přimčti ici k mlčení. ale on zarputile
vyrazil vždy z nové strany. Předseda si ho však k ieho ne|většímu žalu
ani nevšímal.

Ukázalo se, že všechny údaie podání byly správné. Když mladík na
některou otázku nedovedl odpověděti dosti přesně, odvolal se vždy
zase na svědectví své staré díůvy v Mcdellinu, kterou měli v té věci
vysledmout. Sekretář pocítil potřebu, aby se sám výslediu také činně
súčastnil; poprosil předsedu pohledem o svolení, povyláhl si nabíraný
rukáv a doléhal na vězně prudkými pohyby rukou: ano, ano, teď isou
prý přesvědčeni, že on ie skutečně vnukem velkoadmirála. Ale iak to
ien může vysvětlit, že potomek tak slavného rodu ie tak schátralý?
Vždyťbudou nuceni, aby listinu předložili.!eho Maiestátn a Nelvyššímu
soudnímu dvoru co podání datované z vězení —rozhorlení mu vy
hánělo hlas stále výše —a sestavené vyloženým ničemou a loupežní
kem. Jak to len může vysvětlit?

Tázaný se bezradně rozhlédl a místo odpovědi znova propukl v pláč.
l'vářil se, iako by se předsedovi opčt ditčl vrhnout k nohám. Tento
potřásl hlavou, rozzloben neopatrným klábosením svého sekretáře,
pokynul a dal na srozuměnou, že už slyšel dost. llude se v té záleži
tosti dále lednat. Má vězeň nělaké přání? Ne? Nu, dobrá.

Obrátil se, aby šel. lleditel vězení volal po pmhodnídí; advokát
ditčl na sebe leště jednou upozornit, b\l však zaplašen jediným po
hledem. Klíčník rythle uznmknnl dveře a pospíšil zn soudci, aby snad
zachytil leště zlomek rozhovoru. \'ézení opět touulo v zaprášené še
divém soumraku.

Zmateně stáli vězňové kolelu Kolumba. Stal se iim naiednou cizím,
nevěděli, lak se k němu tllovat. Někteří se váhavě pokusili () vtip, ale
ten pudl bezvládně na zem a byl odplaven velikým vzrušením, inké
se vlnllo prostorem. Nelradčii by si opět byli ulevili zuřením a hlukem,
ale žádný k tomu nenalezl pravého začatku.

\" tom se klíčník icště jednou vrátil. Přistoupil k mladíkovi, potřúsl
líní opatrně n řekl, že mu určili ze zvláštní milosti samotnou kobku;
at ide s ním.

Mladík se rozhlédl, lako by se probouzel, a prohlásil s překvapující
pevností: že rozhodně n na všechny způsoby (ln—ezůstati zde, že ne
(hre žádnou kobku, že ani na to nepomýšlí, aby se stěhoval. zde u ka
marádů zůstane inko posud. A když klíčník váhal, netrpělivé na něho
naléhal: honem, at běží za předsedou, že se ho ptall po ieho přímídr,
nu, dobrú: dice zůstati zde, nic jiného . . .

Jeho poslední slova byla pohřbena ohlušujícím řevem ieho soudruhů.
Klíčník ihned zmizel; postřehl, že se někteří v závrati nadšení tvářili,
lako by se (htěli na něho vrhnout. Venku zůstal leště dwilku stati,
kroutil hlavou a nasloudíal. lllomoz vzrůstal zase temnými, steinoměr
nými údery; do toho jako voda šelestil šramot želez, která do sebe
blla,anebo bušila o zeď."l'eďdokonce začali zpívat. Pohoršen přistoupil
opětkedveřímazaklepal klíčem o železné kování; ale nikdo toho nedbal.
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Po celý den se ve vězení neuklidnili. Kolumbus zemdleně sklesl ve
svém koutě a neslyšel téměř nic z toho, co zmateně na něho křičeli.
Utvářely se skupiny, byly rozbiieny &uzavíraly se znova. Nejnesmy
slnčjší naděje stoupaly jako bubliny z hluku. Samozřejmě,že ,admirál"
- zachovali tuto přezdívku, která teď náhle nabyla tak opravdového
významu - bude ihned propuštěn z vazby. Advokát rozkládal, že šlechtic
nikdy nemůže býti odsouzen obyčejným soudem, nýbrž jen konven
tem osob téhož stavu; ostatně je Kolumbus - kromě ostatníd1 dědič
ných hodnosti - zároveň také rytířem sv. Jaga a jako takový smí býti
volán k odpovědnosti jedině řádovou kapitulou. Ani sám král nemá
moci, aby jej trestal.

Ani sám král! He, ten je vůbec stranou pro sebe, ten obžalovaný,
křičel do toho pokladní správce. Zda-li si všimli soudcova obličeje?
To je pán, který by pronesl rozsudek i proti Jeho Majestátu, i kdyby
to královskou pokladnu stálo čtyři miliony do roka.

Této obrovské číslici už se ted nikdo nesmál; (htivč ji hltali a opi
jeli se ji. Když se toto mohlo státi zde, uprostřed mezi nimi, bude to
zajisté i pro ně míti nějaké následky. Nebylo možno si představit, že
by admirál prostě zmizel, že by klíčník pro něho jednoho dne přišel,
a pak všethno zase bylo jako dříve. (Žožsa'unAdmirál právě teď nepro
hlásil, že zůstane zde, u svydl kamarádů, ten dobrý hodi? No, však on
si i později vzpomene na své soudruhy, a se čtyřmi miliony už se dá
leccos udělat. Malovali si, co udělali, jen co budou na svobodě. Admirál
asi půjde na onu stranu oceánu: půda je zde pro něho přece jen tro
dul příliš žhavá. Pak půjdou prostě s nim. Však on už pro každého
nějaké to místo najde.

l'rvni. který se na něho zcela nezakrytě obrátil s prosbou, byl po—
kladní správce. ()n prý pomoci, kterou mu tady už poskytl, dostatečně
dokázal, že něčemu rozumi. Seňor bude s nim spokojen, učiní-li jej
správcem všech svýth příjmů a nemovitosti. Mladík vlídně. přikyvoval.

()statni jali se zuřivě křičet. Drzostl Správceml To by se mu tak
lmdilol Vždyt' konečně všichni vědí, proč tady sedi. Uni však budou
úplně spokojeni, udělá-li je dozorci v jednom ze svýth dolů, seržan
tem své stráže. kormidelnikem, \elltcleln člunu. Obrovský níunořnik
llarragau přistoupil, nsmivaje se nahlouple, n vyprávěl, že už dvacet
let sloužil na lt)(lí(ll .lcho Veličenstva a vždycky byl při jmenováni lodi
vodů přeskot'en. x\f mu jenom jednou daji to místo, a ono se samo
ukáže, jak je dovede zastávat. ()n prý zná všediny lsti a triky dtlapiků
na galejíd1 - ti se pod ním nebudou moci snu'iti.

Konečně vmísil se i hubený lupič Paisano do rozhovoru, netrpělivě
potřt'lsaje rozcudlanými vlasy nad všemi těmito návrhy. On prý ví
o podniku, který by seňorovi ještě vynášel penize, místo aby z něho
penize tahal, iako všldini tito darebáci. Nové Španělsko je sice už do
byto a Peru objeveno, ale pravá zlatá země ještě není nalezena, vlastní
lůldorado, kde pilíře domů jsou ze zlata, střed'iy kryty zlatými cihlami,
sdiody ze zlata, kde se lidé koupají v neckád: ze zlata a pudrují se od
hlavy až k patě ryzím zlatým prad'tem. Tam měla by býti uspořádána
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výprava; on prý rád při tom dá své znalosti k službám. Za tím účelem
ie asi .leho Malestát také všechny propustí z vězení, a ma prý ručí za
to, že se k tomu použité peníze zesteronásobní, ba ztisíiceronásobní.
Ano, navrátí se z takovéto cesty tak obtěžkáni poklad y, že Cortes
i Pizzaro budou proti nim iako chudáci a žebráci.

Ted však do toho iedovatě viel advokát: he, jsou horlivě při rozdí
lení míst; ale na něho už nikdo nemyslí, co? Při tom však nyní tako
i dříve všechno záleží ienom na něm, a nebude-li on i nadále namáhat
svůl mozek a snažit se, iak by záležitost přivedl k dobrému konci, pak
mohou své velitelské a správcovské požadavky zapsat do komína. Věc
leštč naprosto není tak iista, &na něho soudcův obličci udělal poně
kud |iný dolem než na pokladního správce.

O tom však ostatní nechtěli ani slyšet. On prý se ienom dělá důle
žitým, ale výsledek už naprosto není podiybný. V této náladě zůstali
také v příštích týdnedi. Celé vězení bylo v neustálém opolení &oče—
kávání. Dokonce karty a kostky ztratily něco ze své moci; ba, někdy
ve hře některý spustil karty tak hluboko, že ostatní do nidi mohli vidět,
a v sebezapomenutí si něco šeptal.

Koleny byly tyto naděle vždy znova výslediy, k nimž soud Kolumba
předvolával. Co o nidi hlásil, to znělo ovšem neočekávaně a nutilo i ne
důvěřivého advokáta k přiznání, že se všechno daří dle přání. | stará
(hůva z Medelllnu byla pozvána a označila Kolumba skutečně za pra
věho a Iediněho potomka oblevitelova. Soudcově pak byll svorni v ná
zoru, že bude nutno vyhověli plně oprávněnému požadavku. .\ni živý
odpor zástupců .leho Veličenstva a královského účetního dvoru Ie
v tom nedovedl zmásll. Kromě toho přišli průběhem iednání i na dří
vělší akta, z nithž nesporně vysvítalo, že už samotnému velkoadmiráln
a pozděll teho synovl bylo při ielleh požadavcíth dáno za pravdu. .lo
dině náhlá slnrt synova a okolnost, že vnukovi nebyl ustanoven záko—
nitý poručník, zavinily, že celá záležitost nvázla. Nyní však muselo
dojíti k vyřízení. a dle toho, ('o Kolumbus vyprávěl o svém posledním
výslethu, šlo už pouze o to, nalíti snesitclný způsob pro vyplácení
zcela obrovitě sumy, která mu přísluší. Hlavní město, ba celá země —
lebo obličel sebou trhl poněkud bezradně, když to vyprávěl -—jsou ve
vzrušení. Sami soudci prý lel zaklínali, aby se dal pohnouti k něiakě
mu možnému vyrovnání, nebot doslovné splnění smlouvy, nemluvě
ani () výplatě zaostalýdi částek, by pohltilo mnohonásobný obnos ccl
kového zisku z kolonií a ohrozilo by celé státní hospodářství. Králov—
ský účetní dvůr, samozřeimě nelostřeiší odpůrce celého iednání, těthto
potíží už využil. .le prý možně, tak u soudu naznačili, že by od onoho
úřadu dav byl hrozbou llOVýdldaní a poplatků pošt ván, aby zaútočil
na vězení a ici zavraždil. Stráže prý už jsou sesíleny; ale ie samozřei
mo. že by ho neudiránily, kdyby došlo k oněm vážným událostem.

Podvod! rozkřikl se advokát, mávaie rozčileně dlouhýma rukama.
Podvod! Nelhorší léčky a trikyl Opravdu, on už to zná. lůihle,ti vznešení
seňorové, takých to malldiernýdi prostředků používaií! Chtěli by ho
lenom postrašit, aby ho přivedli o iistý úspědl. Je to nestoudné &
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kromě toho i nemotorně, směšně nemotorně. Co, vyrovnání? Nic, teď
nutno setrvatil Už to, že došlo k takovéto nabídce, dokazuje, jak zna
menitě věcstojí. Ostatně ho později přiúčtování částek beztoho všelijak
oklamou. Nepovolit! ádut plnou sumu, až do posledního maravedil

Každou námitku umlčel vítězoslavným poukazem na to, že on, on
přece záležitost už potud vítězně vedl. Poté se rozčilením, skrčil se
pod okno a škrábal na posledním, pozorně usdtovávane'm arthu papíru
podání, v němž Kolumbus ještě jednou nepoddájně trval na svém po
žadavku a domáhal se plného zadostučinění. Mladík podepsal trochu
zadumaně. Někteří zrazovali. Advokát si je vztekle změřil&pozname
nal hlasitě, že si je na později zapamatuje.

Potom se po celýd1 osm dní nic nepřihodilo. Hrozné tid10 leželo na
vězení, bylo to, jako by obrovská pěst stlnčovnla zdi. Prostor srůstal.
Vězňové neustále naráželi jeden o druhého. Byli vydirtlí, oči se jim
lesklý. Každý den dodíázelo pro nejnicotnější věci k zuřivým, zarpu
tllým prnnicím. Zápasilo se bez hlesu, sípnvě; nikdo neodvážil se rá
musiti, z bázně, že by ředitel vězení mohl vězně přestěhovat a odloučit.
Ke konci týdne byl Kolumbus ještě jednou předvolán, tentokráte však
ne před nejvyšší soud, nýbrž pouze před obyčejného ulkuldn, který jej
vyslýdml po prvé. —Co bylo? —Nic; přečetli mu ještě jednou protokol
o jeho loupežném přepadení, n on musel přiznání podepsat. Páni prý
k němu byli velice laskavými a řekli mu, že jde () pouhou lormalitu;
tehdy prý nevěděli, že umí psáti.

Další týden byl ještě horší. Mnozí už ani nejedli. Klíčník zase od
nášel polovinu beztoho nuzného jídlu. Sotva některý mohl spáti. Vě
zení bylo po celou noc plno tithólio řinčení řetězů. Nejneklldnější bez
ustání pobíhali sem a tam; nikdo na ně nekřikl. byli na to příliš unn
venl. l nejnedůvěřivělší byli překonáni Íáuntivkým očekáváním ostat
níth; u když pák už někdy někdo opatrně prohlásil, že to tná přece
jen poněkud příliš dlouho, advokát si na něho vyjel: co, dlouho? příliš
dlouho? 'l'o přet'e není. jnko když hospodský sepíše svůj účet; na tom
soupisu má přece tucet sekretářů n tucet písařů na plný měsíc práce
už nnzbyt. A co pak ještě všethno znpomcnou n vynethájí, to se ještě
ukáže.

Kolumbus, kterému, jak se zdálo, vše to dalo nejméně přemýšlení,
začal znovu hráti. \'yhrávál hojně; zusuěnými pohyby \'rhnl špinavé,
dlouhým upotřcbováním do okrouhlá odřené kurty před sebe jako
oblázky, které thlupec hruvč hází po vodě. 'l'nkč onoho ránu, když
klíčník přišel v průvodu hejskovsky elegantního sekretáře do vězení,
aby mu byl přečten rozsudek, seděl s Pnisnnem u „Jednndváceti". „len
zběžně se olllédl a hrál dále; když nepřišli pánové od nejvyššího soudu,
které očekával, nemohlo se jednati ()nic důležitého. Sekretář sldůstojně
povytáhl růžové nabíráné rukávy &odkušlal si pronikavě. Kolumbus
hodil kurtu. Také spoluhráč byl zneklidněn, ale mladík se usmíval:
hrnjl Jako znčarován seděl tu v jistotě, že se mu nic nemůže státi. Klíč
ník přistoupil n poklepal mu po hrudi: he, (“už snad spířle tu pan
soudní sekretář.
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Od kterého soudu? Sala de Justicia?
Ne, od alkalda.
Nu, dobrá; ale chce ještě dohrútí.
Pro Boha, věc je přece nesmírně důležitá.
Ano - ale dice dohrt'itl
Jde o život a () smrt.
Ještě tuhle kartu! Tak: vyhrál! Na, co mu (htčií říci?
Sekretář otřel si navoněným kapesníkem celý obličej. Pak přečetl

rozsudek. Alkald, jakožto příslušnýsoudce, odsuzuje Krištofa Kolumba
pro zřejmé a přiznané loupežné přepadení k smrti provazem. Rozsu
dek, proti němuž pro způsob zločinu není odvolání, má se vykonati
nejpozději do pěti dnů.

Mladík stál uprostřed místnosti a bezradně si hřbetem ruky otíral
bolavé rty. Nediápal ani zbla. Jeho záležitost! Podáníl Smlouva!

S trodiu nevlídným obličejem vytáhl sekretář pomačkané a ušpiněné
staré listiny, vzal je za samý okraj a odevzdal mu je. Nejvyšší soud
vrací mu tyto spisy, ježto je celá záležitost vyřízena rozsudkem alkal
dovým. Pak se prostě obrátil a vyšel, načež klíčník po dlouhé době

() prvé zase venku se hlasitě a závažně zaměstnával klíči.
Dokud byl předčítán rozsudek, vězni couvli do nejzazších koutů

místnosti. Ted zase vylézali, s pohyby vzrušeně prudkými a trhavými.
'l'vářili se. jako by se (htěli na mladíka vrhnout; vzdor tomu nikdo se
neodvážil dotknouti se ho. Především l'alsano reptal: (“Užto neřekl
Ihned? l'rokletó klahosení o zlatýdi milionedi. llldoradol Admirálstvll
Šledilicl (), ano, seňorove už si to usmyslili, jak ho povýší do stavu
šlechtického, vysoko nahoru, aby si odtamtud mohl ještě jednou pro—
hlédnout všethny svoje statky. půl Madridu . . .

Uprostřed věty ustal, vjel si rukama rozpačitě do vlasů a mlčel. Také
ostatní zmlkli. Mladík stůl se zavřenýma očima uprostřed místnosti,
nmje bradu spuštěna hluboko na prsa, jako by jeho hlavu byla vy
klouhena. lince jeho visely bezvládně; na prsou tvořil kabát široké
řasy. ,išel z něho takový (hlad, že mimoděk ustoupili, tiše, krok za
krokem. Nikdo už nemluvil. Někteří ulehli, kde právě stáli; druzí se
opřcli () zed. Jiní zas usnuli stoje.

Jenom advokát odmítavě třásl hlavou, energicky napial křivý hrud
ník a přešlupoval u okna s nohy na nohu. Ani na to nepomýšlel, aby
se už vzdal. Zvolna v něm svitala nová možnost. Položil mladíkovi ruku
na rameno a otázal se ho tiše, aby ho nikdo neslyšel, nema-li děti?

Kolumbus obrátil k němu bledý obličej a prosil jej pohybem ruky.
který jevil podivnou, dosud na něm neznámou důstojnost, aby se ho
už na nic neptal, jelikož už je připraven, aby stíčtoval se životem. Za—
jisté, má dítě, tam nahoře v Medellinu; ale to je věc, () které už ne
d'ice mluvit.

Advokát však neupustil: je-li to syn ? Ano? A matka? Sezdánl asi
nejsou. Tedy dítě nemanželské. A stav dívkyPJeií původ? Je alespoň
z čisté křesťanské krve? Adi, rozumí : ona je příčinou, že tady sedí, co?

Mladík poněkud pozvedl hlavu: odkud to ví?
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Na, to se dá kombinovat. Ale pak není leště všedmo ztraceno. Je
nom se nedat. At sem honem ned-nápovolat tu ženu a dá se s ní oddit;
odklad se za tím účelem od soudu dostane. Syn - ie to přece syn1 
zdědí pak nároky. Budou nělaké potíže, protože ie zplozen před mm
želstvím, ale ty se už nějak daií překonat. On už se o to postará. Ještě
pět let tu má sedět, pak přilde na svobodu; věnuje tomu celý Slůi
život, aby tu záležitost vyboloval. Ryd'ile, hned sestaví podání. Alknld
mu nesmí odříci toto poslední přání. V nejhorším případě přivolalína
pomoc církev.

Mladík opět odmítavě pozvedl štíhlou ruku. Marně ho advokát uiš
toval, že le zde i poslední, neikralnělší možnost, aby zadiránil sám sebe.
Koruna se snad neodváží, aby připustila nové řízení, a nabídne .nu
nové vyrovnání. A teď už bude rozhodně třeba se vyrovnali; nenot
i syn ztěžka dostane všechno.

Nc, dice zemříti v klidu Protlví se mu všedino klábosení o té věci.
Starý poprosil iei, aby mu přece dal alespoň lednu z tědí lisdn;

doufal, že iako doposud bude moci spis sestavit a pak že mu iel pNStě
dá k podpisu.

Mladík místo odpovědi mlčky přitiskl ruku na hrud, kde měl listiny
usd10vany.

Přeli sc leště, když klíčník znova přišel a přinesl rozkaz, aby Ko
lumbus se dostavil ieště k poslednímu výslediu před nelvyšší soud.

Mladík rozhlédl se po místnosti, jako by věděl. že se sem už num
vrůtl. Pak advokútovi podal ruku a děkoval mu za lebo pomoc. Myslel
to s ním dobře. ale teď už ie všemu konec. Ti tam —při tom uluzal
ven na diodbu —mu už všedmo odvolávání ušetří.

V nelvyšším rozčilení nad nezákonitostí tohoto iednání, které od
souzenému nepopřele ani obvyklou šibeniční lhůtu, skočil starý nezl
zajatce a stráž, iako by tel ditěl krýti svým drobným, srostlým tělem.
Volat—ivrhli ici nazpět do místnosti, až mu řetězy řinčely,n rydlle odvedli
Kolumba. Sotva mohl pozvednouli ruku, aby zdiodby dal leštč znamení.

Vnosítkádl po obou stranádi zastřenýdi přinesli mladíka do bncbvy
Sala (le Justicin. Nelvyšší soudní dvůr sešel se v malém, velice bohatě
zařízeném sále, lebož otevřena obloukové okna vpouštěla prudké Iasné
světlo řeky. Kolumbus zůstal stati přikrčen a lnnul sl oči, které odvykly
takovému iasu. Sňali s něho pouta. \'ábavě pokusil se o poklonu, znýlil
se ve směru a dostal se s ní před sekretáře. 'l'en rozpačitě vyskočil a
obrátil jel v pravou stranu : tam sedí Jeho lžxcelence. Postřebl tam zprvu
len těžkou temnou červeň sametových talarů.

Nelstarší soudce pozvedl ruku, plnou vzácnýdi prstenů,a ukazalmu
místo před zábradlím. Kolumbus poznal iei zase dle vousu, upleterého
jako ze stříbrnýd1 nití. Ted zaslechl hlas; diladný a velmi zřetelný.

Ohlašoval mu milost. Jeho Veličenstvo cítilo se polmuto, aby mu
odpustilo trest smrti, ovšem za zvláštnídi podmínek, které ihned uilyší.

Tímto předal soudce, kterému tato část lednáni byla zřeimětrapná,
slovo svému sekretáři. Kolumbus však nezasledil nic z toho, co niadý
muž v nabíranýdi atlasovýd: šated: předčítal.Zavravoral k otevřenému

26



oknu. Jeho ruce se křečovitě zadiytily o řimsu.Sluneční teplota. která
seděla ve všeth částkádi kamene, vnikala mu do prstů. Dýdial hlasitě,
téměř soptivě. Čidial silnou. střízlivou vůni vody dole v řece. Málem
by byl hlavou bil o pilíře. Bez hlesu sklesl.

Pokropili mu čelo vodou. Sám předseda se o něho staral. Dal mu
přinésti židli a zřelmě si přál, aby byl při plném vědomí, než se bude
dále předčítat. Pak dal sekretářovi znamení.

Listina obsahovala lakési vyrovnání, v němž král za prominutí trestu
smrti od Kolumba žádal úplné a věčně upuštění pro sebe i případné
potomky od požadavků ze smlouvy s ieho dědem. Pak lel doživotně
vypovídal ze všedi svých zemí a států; v případě překročení tohoto
zákazu vstoupil by ihned původní rozsudek opět v platnost. Konečně
mu přiřkl obnos 300 reálu jako cestovné a podporu.

Všidini přítomní povstali. Předseda otázal se mladíka, zda on, Krištof
Kolumbus. vnuk velkoadmirála a místokrále Krištofa Kolumba a syn
Bernarda Kolumba, při plném vědomí, při všeth rozumovýth sdmp—
nostedi a po vysledinutí této úmluvy ve všeth ieiídi částeth le othoten
na ni přistoupiti pod přísahou a vlastnoručním podpisem?

Mladík svolil, aniž by se rozpakoval. Složil přísahu a už sáhl po peru,
když přítomný zástupce koruny přistoupil a poznamenal, že le tu ieště
leden bod, který nedopatřením nebyl point do smlouvy. Obžalovaný
musí totiž navždy odložit imtíno Kolumbus a od nynčlška nosltl |lné
lmčno. Tímto předložil akt královské kanceláře, kterým se stanovila
změna lména Krištofa Kolumba ve lniéno Juan Perez. Předseda zaváhal
thvíli a prohlásil pak. že tato podmínka le. neobyčeiua a že o ní také
posud nebylo zmínky; podrobule se však vůli Jeho Veličenstva, ne
namítá-ll ten. ktereho se týkala, ničeho proti ní. Mladík potřúsl hlavou,
zpola už obrát'en k oknu. Podepsal se, lak to po něm žádali: Juan
Perez, dříve Krištof Kolumbus. Pak otázal se, smí-li se leštč lednou
vrátit do vězení?

Ne, lunsí bez odkladu a lešlč v této hodině odieti s příštím volen—
nkým transportem, který vodní cestou iede do 'l'oleda.

Než lei odvedli. vyžádal si sekretář od něho starou dčdovn smlouvu.
A v této thvíli, kdy musel vydatl ušpiněný, pomuchlaný pergamen,
zazdála se mu leho ztráta teprve dor—elazřetelnou. Bylo mu, lako by
teprve tílnto úkonem se konečně a neodvolatelně vzdával všed'l nú
roků, zapíral svou minulost. Vrozethvění a se špatným svědomím hodil
listinu na stůl. llythle zastrčil nathystané peníze. Pak šel.

Předseda přistoupil k oknu. Spčdi, s iakým zástupce královského
účetního dvoru sebral smlouvy a spisy a odpálil, byl mu odporný.
Hřbetem ruky nadzvedl si vous a hleděl před sebe. Voda pod sluneční
zaří prudce svítila. Převozní lodlce už byla naložena a černá odrazila
do žlutého iasu. Uprostřed seděl mladík mezi strážemi. Měl hlavu v týle
spuštěnu a ned'ial si vítr pohrávatí vlasy. Mluvil hlasitě, iako by ditěl
vyzkoušeti svůi hlas v mladé svobodě. Snad hráli spolu v kostky. Dlouho
leště, když se lodlce už zmenšila a téměř zmizela, ozvěna nosila tento
bezstarostný hlas po hladině vody.
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r. s.Hoan
ŠPANĚLŠTÍ SVĚTCI

SVĚT OVLÁDANÝdudiem protestanským ještě do nedávna pohrdal
katolickým 5, " L čr " ' lh-Lvisiccsc stala okřídlenýmslovem,
v kterém byl shrnut soud nad zemí bohaté kultury a skvělé minulosti.

Se změnou světové mentality měnil se pomalu i názor na Spanělsko
a jeho minulost. panělsko najednou vábilo četné turisty, učenci jali
se pilně studovat jeho kulturu, jeho minulost. Vzrůstá literatura 0 Špa
nělsku, cestopisná i vědecká - v Německu' i ve Francii. Katolický
kritický měsíčník německý ,Literarisd'ter Handweiser" v březnovém
čísle r. 1928 shrnuje ve článku Kleinsdimidtově „Zur neucrcn Litera
tur iiber Spaniens Kunst und Kultur" veškeru německou novější hod
notnou litcraturu o Španělsku. Pozoruhodný je na př. spis Ludvíka
Flandla ,Spanisdie Kultur und Sitte des 16. u. 17. Jahrhunderts", který
poučuje všestranně o španělské kultuře zlatého období a stává se tak
řka apologií kaceřovaného Španělska. Nakladatelství Herderovo ozna
muje právě nové dílo l'Tandlovo „Geschichte der spanisdien National
literatur in ihrer Bliitezeit', k němuž je spis svrchu jmenovaný vlastně
kulturně historickým úvodem.

Také Francouzi (zvl. katolíci) si všímají bedlivě svého souseda za
Pyrenejemi. () .panělsku psal ll. Ilazin ('l'crre d'Espagne), Maurice
Legendre (Portrait de I'Fspagne), Španělskem doby sv.Terezie Avilské
a Filipa II. obírá se zvl. akademik Louis Bertrand; l.. ll. v pěkném díle
„Philippe ll. it I'Fscorial" „nevysvětluje všediny protiklady, jež činí
z Filipa II. jednu 7. nejzáhadnějšíth postav dějin, ukazuje aspoň, že
tento mocntíř,v kterém rotnantikové neviděli leč hroznou věc (those
terrible) tněl stránky světlé" (Viz .(Žorrespondanť z '25. V". 1929).
() nejnovější literatuře španělské informuje letos vyšle dílo „l.ittérn
tnre espnuiiole", které sepsal ]. (Íasson (vydalo nakladatelství „Kra“
v Paříži .

Pozoruhodný výrok o dnthovní hodnotě španělské kultury učinil
M. Legvndrvve spise (svrdin už jmenovaném) „Portrait de I'Íz'spagne":
„Le crédit des valenrs spirituelles dans le monde nngtnentern on dimi
nnera avec le (“rédit (le |'F.spagnc." (\'liv (l“dlovlllth hodnot ve světě
se zvětší nebo zmenší s vážností Španělska.) Tento katolický spisovn
tel věnoval celou poslední kapitolu své knihy španělským světt ůln.
Chci odtud v_vbrattrochu myšlenek pro naše čtenáře.

Tvářnost španělskýth světců dává nám především poznati nesmr—
telné Španělsko. | vzhled země se mění, „země a nebe pominou," pravi
Písmo, ale nepomine—lislovo Boží, nepominou ani svatí, kteří žijí z to
hoto slova.

Světci jsou velmi živí a bylo třeba všeho realismu umění španělského,
aby'byli dobře zpodobeni. Umění antické by nebylo na ten úkol stačilo.

' Němci po válce raději cestovali po Španělsku z nechuti k ltalll.
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Svatí žiií zároveň v děiinádi a na věčnosti, v dějinách dokonali své
úsilí, na věčnosti isou vítězi, ielich svatost ic vítězstvím a mírem po
námaze a tragickýdi boiídi, ie vznešeným zakončením života počatého
pod tíhou hř1'd1uprvopočátečného, ie triumfem živlu nadpřirozeného
v člověku nad prvkem přirozeným. . 'ikdo sc nerodí světcem, ale na
opak —světec už nesestupule po dlouhé a drsné cestě, kterou dosáhl
svatosti. Jsou padlí andělé, ale není padlého světce.

Tato spoiitost života pozemskéno s životem věčným nám vysvětluie,
proč i na světcídi neikatoličtělšid'i zůstávaii rysy národní. Shledáme na
světcích španělských vlastnosti, které isme pozorovali všude ve Španěl
sku: povahu realistickou a ušlechtile lidovou, prudké protivy, drsnost
africkou &poesii vzácné sladkosti krve, hroznou visi smrti &nesmír—
nou radost z nebeské slasti předem cítěné, zvědavost a tušení před
d'iůdců, dudia neodvislosti, který le (ludiem země s chutí zhuštěného
katolicismu, vzmadi apoštolů, který připomíná dobyvatele, konečně
pud k mysticismu, který slednocuie všedmy zvláštnosti španělské sva
tosti iako ias španělského nebe utápí všediny nahodilé odstíny kra—
Iinné barvy.

M. chendrc chtěle svým francouzským čtenářům přiblížili španěl
ské světce připomíná lim sv. Ludvíka IX., krále francouzského, iehož
matkou byla Španělka sv. Blanka kastilská. Sv. Ludvík byl přísný, spra
vedllvý, dobrotivý zvláště k chudým a nciodporněiším uhožákům. „asto
le zvával ke stolu usedale k těm, kteří byli nelošklivělší, sloužil litn,
králel lím maso a thléb; ba dolldal po nich zbytky s talířů, které drželi
svýlna uečlstýmu rukama, myl hrozné lellch nohy a osušlv líbal le. Ano,
sv. Ludvik neštítll se ani malomocnýdi, v Palestině pak podiovával
hniiící mrtvoly křesťanů. Tak se umrtvoval neiroznmnitěišim způso
hc-in. Mimo to měl si. Ludvík iako účastník křižáckých výprav (“asi
z dobrodružného ducha dobyvatelů. l'ěmi vlastnostmi Ic mu blízký
bratranec Ieho Ferdinand III. Svatý, král kastilský, který odňal Mau—
růln velkou část Španělska.

Světci neopomiieií ani po své smrti zasahovali do bolů s barbary.
Španělští bolovnici nclcdnou uznávali, že za svá vítězství v bitvách
proti Maurům isou zavázáni sv. lsidoru Sevilskému. .le zřelmo, že isou
světci mocnými činiteli v dějinách katolickýdi, lsouc'e důvěrně splati
s národním n lidovým životem.

() španělském umění stal. 17. možno říci, že le téměř cele ve služ
báchnáboženských. \'ytýká mu to španělský kritik ll. dc ()rueta mluvě
o ostatní Evropě., kde umění už tehdy sloužilo účelům nelrůznělším.
„Ve panělsku le to lcdlná církev. která zaměstnává sochaře, dávalíc
náměty leildi tvorbě a řídic lelich myšlenky.' Kritik španělský má na
mysli hlavně sochařePedro de Mena, který neilépe interpretoval svou
tvorbou lidový charakter španělských světců. Vůbec možno říci, že
španělská barevná skulptura byla sto neilépe zpodobiti světce. Jak
má více realistické přesnosti (než kterékoliv |iné umění), může lépe
snášeti nadpřirozený šat, který se stkví na přírodě. Můžeme přizpůso—
biti zrak svůi tak, abychom viděli pod rouškou nadpřirozenou plastic
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kou krásu hodnou sodlařství řeckého nebo dobře zůstati při rozjímání
výrazu nadpřirozeného.

panělé žijí v důvěrném vztahu ke svým svatým. Legendre poznal
v Alberce' starého muže. který dosud žije jako jeho předkové v du
diovním společenství se svatými, zvl. španělskými. Jakmile ustane v zi
mě polní práce, otevře svazky životů svatýdm a znovu je čítá, ač fje
umí už zpaměti, ví, kdy kterého svatého vzývati.

Tento důvěrný vztah lidu španělského k světcům byl dlouho udr
žován a posilován na divadle náboženskými hrami. Madame d'AuInoy
vypravuje ve svých pamětech, že se účastnila r. 1679 představení di—
vadelního a byla překvapena, vidouc účastníky vrhali se na kolena a
bíti se v prsa i volati „mea culpa", když herec představující sv. Anto
nína odříkával na jevišti confiteor.

Někde se doposud udržely tyto náboženské hry, jsouce provozo
vány buď na prostoru před kostelem nebo v kostele samém. Autor
viděl v Alberce vystupovati v takovém kuse mezi jinými osobami ďábla,
který dice zavésti protestantismus v městě, a Pannu, která přid'iázína
pomoc těm, kteří se dali svésli. — e takové hry skládali velcí drama
tlkové španělští s Lope de Vega v čele, je známo. Realismus je silný
ve všeth Iěd'Ilo kusídi vzdčlávacídí a zázraků plný(h. Veselost lidová
má tu svůj podíl —tím větší, že i svatí nebyli jí prosti —-a pak třeba
přivábiti lid i k ostatním vlastnostem, kterýth lid sice sám také nepo
strádá, ale které svatí povznesll až na stupeň heroismu.

paněl je úžasně střídmý, drsný, otužilý v nepohodádi, lhostejný
k blahobytu. Pozorujme nyní na jednom neb dvou historických pří
kladeth, čím se staly u světců španělskýdí tyto přirozené vlastnosti
rasy.

'l'uto drsnou otužilost, spojenou s jnrostí n veselosti shledáváme
u l'nscala llaylona", který byl nejprve pnstj'i'em v nehostinné zemi
aragonské. Po deset let se živil brutr Pascal sudiým thlebem a čistou
vodou. V klášteře, kde právě pobýval, spávál v studeném koutě pod
zvonit—í,vystaveném všem větrům. llok co rok se podobal na svýth
podiůzkáth jakémusi pouzdru opntřenému automatickým pohybem,
neboť jeho oděv stále znplálovaný nebyl konečná než hromadou kusů
na sebe položenýth. tuhýdi jnko lepenka. Když si ho kdosi dobíral
otázkou, proč nehodí své břemeno nn hřbet mezkovi, odpověděl: „Mys
líte, že nemám takovou cenu jako mezek ?"

() sv. Petru z Alcantury, svém dudiovním rádci, vypravuje sv. Te
rezie ve své autobiografii: „Ujištovnl mne, že po (chýd'l 40 let nevě
noval spánku v celku víc než půldruhá hodiny za den a noc. l'řcmocl
spánek bylo mu s počátku nejtěžším kojit—nýmskutkem. Aby k němu
dospěl, klečel nebo stál neustále. Když dřímnl, seděl maje hlavu na
dřevě opřeném o zed. I kdyby se byl ditčl položiti, nebyl by mohl,
poněvadž jeho cela nebyla leč 4 a půl stopy zdéli."

' V okolí Salamanky.
" Lev Xlll. jej prohlásil patronem kongresů eudlarlatlckýdl.
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Jaký to otužilý volín Kristův, který takto bdí, aby byl vždy hotov
proti nepřítelil .Za celýdi tědi 40 let," pokračuie světice, l,neužíval
čepice ani za pamého slunce ani při prudkém dešti, nenosil nikdy
obuvi, na sobě neměl |iného šatu než řeholní roudio z hrubé latky,
co možná nelužší, na holém těle a přes ně pláštík z téže látky."

Podnebí v Fstremaduře ie zvlášť drsné a půda ieií plná kameni.
l nelotužileiší sedláci. kteří chodí obyčejně bosi, berou si na listě cesty
konopné střevíce s provazovou podešví nebo velké boty kožené. Ale
o poutedi hledali fysické utrpení, které snášel sv. Petr z Alcantary
40 let, činíce často slib, že vystoupí bosýma nohama na vysokou horu',
kde strmí poutní kostel.Tam pak za diladné nocitaboří pod širýmnebem.

Podle vypravování sv. Terezie odkládal sv. Petr za velkýdi mrazů
svůl plášt a při tom nedial nělakou divili dveře a okno své cely ote
vřeny. Pak si přehodil opět plášt a zavřel dveře. Tak dopřával tělu
trochu úlevy a tepla. Jídával často len lednou za třidny, ba někdy i za
osm dnÍ. - Stávalo se, že meškal tři leta v některém řadovém domě a
při tom nepoznal ledlného řeholníka leč po zvuku lebo hlasu. Tak se.
nezvedale očí, umrtvoval samotou.

Juan de Mena nezobrazule sv. Petra z Alcantary s očima sklope
nýma. To le proto, že sv. Petr le nyní ve své slávě, jak ho sv. Terezie
často vídávala po leho smrti. „Viděla |sem ho často obklopeného ne
smírnou slávou. Po prvé mně řekl: Blahoslavené pokání. kleré ml vy
neslo takovou odměnu !" Všecka strádání a dlouhá utrpení pozemská
se proměnila v radost věčnou. „Když dokonával," stlčlule ještě sv.
Terezie, „předčítal žalm Laetatus sum ln his, quae dicta sunt mlhl &
kleče vydethl dušl." Sv. 'l'erezll nemůžeme podezíratl. že byla důvčřlvá
v svá zlevcní, Španěl spolule plnost víry s duchem kritickým, tím více
světec španělský. Sv. Terezie praví: „V okamžiku, kdy umíral, zievll
se ml (znova) a řekl ml. že se ukládá k odpočinku. Nepřikladnla |sem
víry tomuto zleveni a mluvilo o něm v tomto smyslu k několika oso
bt'nu. Ale za osm dní potom přišla zpráva, že zemřel —či abydi se lépe
vyládřlla, začal žíti navždy."

Sv. 'l'erezie cítila hluboce sladkost a slávu této smrti; samnt po ní
netrpělivě toužila. Představu smrti přirozené, hrozné, vede paněla
k životu svatému, k svatosti, která by přemohla hrůzu smrti. Vzpo
meňte tu krásné a často vypravované legendy o Ilnimondu Lnllovil
Iluimundus [,ullus, básník a skvělý rytíř, pronásledoval svou láskou
vznešenou dámu Ambrosii, která byla velmi hezká. Marně ho odbý
vala řkouc, že není leč trodiu hlíny zbarvené do růžovo. Lullo ll pro
následoval na koni přesto až do kostela. Tu se na něho obrátila uka
zulíc na ohyzdnou hlízu: „Hle, proto se vzdaluleš lioha, lediné krásyP'
llalmundus L. pak přilnul ke Kristu pro celý život.

Tato protiva mezi životem konvertity a lebo životem dřívěiším má
do sebe cosi opravdu španělského (a afrického, možno dodatl, myslí
me-li na sv. Augustina).

' Na př.Nuestra Seňora de la Peňa de Francia (1700rn)v kralinč salamanské.
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Hrůza z rozkladu tělesného. přivozeného smrtí, kterou vyjadřuje
legenda 0 R. Lullovi, je zachycena na podivuhodných obrazídi malíře
Valdés Leal, které zdobí nemocnici de la Caridad v Seville. Na jednom
obraze, pod nímž je napsáno: Konec slávy světské, vidíme hrobku se
dvěma otevřenými rakvemi. V jedné leží biskup, v druhé rytíř, oba
ještě v zadmvalém roudm své pozemské slávy. Ale na tvářích a rukou
pozorujeme již zkázonosné dílo smrti. 'l'vář jednoho je již rozhlodána
červy, tvář druhého jeví aspoň tóny zsinalé a fialové. Jiný obraz před
stavuje smrt, ohromného kostlivce, jehož jedna noha spočívá na kouli
světové, pod levou paží svírá rakev &levicí drží kosu, pravicí ubasiná
plamen svíčky, která znamená život lidský „ln ictu oculi", hlásá nadpis.

V obrazldi tědí nelze hledali prostě výtvor fantasie výborného ma
líře, z takovýdmpředstav čerpá mnoho panělů odvahu konali hrdinsky
dobro. .le oprávněna domněnka, že malíř Valdés Leal se inspiroval spi
sem „l)iscurso de la Verdad' Miguela Maňary, zakladatele bospitalu
de la Caridad, v němž někteří sbledávají osobnost, z níž se zrodila
legenda o donu Juanovi ve své formě španělské. Jiní myslí, že Miguel
Maňara je onen rytíř ležící v rakvi, jak ho první obraz znázorňuje.

Také () sv. ["ranlišku llorgiáši se vypravuje, že vášnivě zbožňoval
kdysi císařovnu Isabelu. Císařovna neditčla, aby její tělo bylo po smrti
balsamováno. Když její mrtvola byla přivezena z 'l'oleda do (lrenady,
bylo to 16. den po její smrlí, byla rakev u přítomnosti vévody z (Šandie
(sv. Františka) otevřena. I spatřil tělo v rozkladu, zbavené někdejší
krásy &poznal, jak končí velikost lidská. Povrhl hned vším bohatstvím
a všemi hodnostmi a zasvětil život Kristu.

Svatí se tedy nejen nebojí smrti, nýbrž po ní netrpělivě louží, touží
po mučednictví, které je nejkratší vestou do nebe. .le jakási podobnost
mezi toulo netrpělivostí světců a netrpělivoslí předl'hůdl—ů(précur
SCIII'S; pro ty l ony čas plyne zdlouhavě, že toho nemohou sněsli:
oni směřují přímo do věčnosti, tito ditějí spálili období dějin. \'blaho
slnveném llaimundu l.u||ovi se spojují oba druhy nelrpělivostl.

ll. |,ullus nedice čekali, až moslemínl a ostatní nevěřící se naučí
jazyku křesťanů. aby vyslelhli křesťanské pravdy. Je třeba, aby křes—
ťané šli na výboj a aby se naučili řeči IICVčl'lCltlla mohli k niln mlu
vili. ll. l.ullus obdržel nejprve od vládce ostrovu Majovrky dovolení
vytvořili školu jazyků orientálnílb, pak od papeže pro llím.

Je pravda, že hlásání pravdy nevěřícím je spojeno s nebezpečím,
ale pro ll. Lulla mučednictví je vítané: je milostí pro toho, kdo lrpí,
poučením pro ty, kdož jsou svědky. Naučit se jazykům, dokazovat
bezvadně pravdy vědy a víry &dovršit dílo mučednictvíln, to je systém
pojatý nejctížádostivějším mužem z dobyvatelů. Vždyťúkol ten dosud
naplněn nebyl. ll. Lullus sám jal se kázali v Syrii, Palestině, lůgyptě,
v Etiopii, Mauretanii, v Arabii, Tatarsku. llledal smrt mučednickou,
hledal ji zejména v sev. Africe, kam se stále vracel. Byl konečně jako
stařec 82letý kamenován a dostal tak milost, že mohl s mučednictvím
spojili zásluhy dlouhého života vyplněného prací a utrpením.

Vypravuje se o něm, že byl jako těžce zraněný misionář odvezen
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ještě dvěma Janovany, z nichž jeden byl předkem Kolumbovým. Umí
raje tušil R. Lullus, že hranice kralovstvi Kristova sc roztáhnou ještě
na území dotud neznámá, ležící tam kdesi za oceánem.

l třeba přiznatl přes pomluvy, kterými byli v dějinách zahrnuti né
rodové poloostrova pyrenejského, Španělé a Portugalci, že tito náro
dové nejen ohromný kus světa objevili, ale také kolonisovali a získali
pro křesťanství,kdežto Asie a Afrika zůstaly kořistí náboženství, které
civilisaci učinila neplodnou nebo vrhla nazpátek. Uvažujeme-li po této
stránce o dějinách, přijdeme k závěru, že mezi zeměmi, na které Evro
pané vykonávali svůj vliv, nejclvilisovanější jsou ty, kde vliv národů
tberskýdi byl v převaze.

Svatí jsou velkými osobnostmi dějin. Španělé a Portugalci neomezlli
svou činnost na Nový svět, nýbrž vyslali i do Afriky a Asie četné mi
sionáře. V Maroku hledal smrt mučednickou sv. Antonín Paduanský,
původem Portugalec'. Než nemoc mu v činnosti misionářské zabra
nila —i dostal se do ltalie, aby odtud dal prouditi po Evropě své ho
roucí lásce k bližnímu. Život sv. Františka Xaverského, apoštola Indie,
je podivuhodnou a vášnivou historií dobyvatele. A kolik rysů doby
vntelskýdi je v povaze sv. Ignáce z Loyoly. Na konec nezapomeňme
svaté Růženy z Limy, tohoto květu zbožnosti katolické, přeneseného
na půdu americkou!

Poslední rys, který (llarnkterisnje španělské světce, jc.jejith mysticis
lnns. J\lnozí (jako (:unlvcl) přisuzují tomuto mysticismu původ arabský.
Je právě pozornhodno, žc Arabové jen ve \ panělskndosábll nejvyššího
stupně rozvoje své kultury. Ale mysticismus španělský je původu star
šího, než se rozšířila civilisace arabská. l'ramcní se ze španělského
individualismu. Je to proměna lndlvidualismn, zbaveného SVýthnebez
pečí, katolicismem. i\lysticisnuls—to jsou osobní vztnhy člověka k Bohu.
l'rltvě proto, že mysticismns španělský je veden katolirlslnem, stalo se
Španělsko zemí velkýdi mystiků. Jet zároveň i zemí velkýth teologů.
'l'o třeba zdůraznili.

Nebylo by svaté 'l'cl'ezic a jinýth svntýdi, kdyby nebylo sv. Doml
nika, zakladatele řádu dominikánského, kterýlu byla zajištěna myšlen
ková kázeň lidstva. Sv. Dominik byl . paněl jako sv. Terezie, třebas
činnost jeho se rozšířila i na Francii a Italii. Je dílem Prozřetclnostl,
že svatyně Nuestra Seňora de la Peňa de Francia (Notre-Dame-de
France) v provincii salnmanské byla svěřena mnichům řádu sv. Domi
nika". 'l'uk soudí Francouz P.Janvier v řeči pronesené v Madridě, když
bylo slaveuo 700. výročí smrti sv. Dominika.

ivotem plným bojů a odříkání se povznášejí mystikové, sv. Terezie,
sv. Jan z Kříže k osobní lásce osoby Kristovy, osvobozují se od stvo
ření a tvorů, aby přilnuli k Stvořiteli a dosahujíce za leskem naší sku
tečnosti a za city pozemskými původce vší možné nádhery &Lásky

' Portugalec je také sv. Jan z Boha.
" Spisovatel to zvláště vytýká, raduje se ze všech pout, které vážou kato

llckou Francl ke katolickému Španělsku.
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nekonečné, vyjadřují poesii vyšší nad všedmy poesie, které zanediali
na cestě svého vzestupu. Radost mystické lásky spočívá iedině na
tomto světě (vyima okamžiky vytržení - ale počítalí se tyto okamžiky
ještě k hodinám tohoto života?) přímo na oběti a bolesti.

„Ptáček zpíval na větvi pokryté listy a květy, &vánek hýbal listy &
odnášel vůni květů. Přítel se tázal ptáčka: Co znamená pohyb listí a
vůně květů? Aptáček odpověděl: Listí svým pohybem znamená —po
slušnost, a vůně —utrpení a neštěstí."

Jet u R. Lulla toto utrpení statečné, u sv. Terezie vášeň žhavá, u sv.
Jana z Kříže blahá - i vyiadřuií všedmy mohutnosti lásky lidského
srdce. Sv. Jan z Kříže dává tryskati v plném katolicismu živým zříd
lům velké poesie, ielíž božská inspirace naplnila písně lásky Starého
zákona. Nelze podávati ukázky této čisté poesie. Jet lako ohně dia—
mantu, které se na drobno neprodávali. Proto závěrem studie o dud'iu
Španělsku nemohou býti úvahy. těte díla velkých mystiků španěl
ským &naldete Španělsko nesmrtelné!

*

HUGO \'ON HOFMANNSTHAL —pici. OTTO F. BABLER

PO ČETBĚ DANTA

Od vík těch rakví z bronzu zčernalého
isou ony slavné těžké staré verše
tak chladné, nezničitelné a nesou
skvost smrti, štíty černo-zelené
a nápis, z mědi nápis na železe,
lenž myslet dává, nepůsobě děsu.
Ty čteš a potom k slovu dospěieš,
tvá duše jaké mnohdy tušila,
však neuměla říci, co si myslí.
Tam kouzlo začíná, a z každé rakve
teď z uvnitř klepe živým kotníkem
sám ' ivnt, zdola vzpiralí se piece,
a příkrov zní, kde s kovem kov se stýká
v té úzké průlině; tam lidské prsty
se derou ven a ze skulin ide světlo,
tak přenádherné teplé světlo, světlo,
lež dlouho spočívalo v diladné tmě
&ssálo mlčení a vůni hlubin.
To světlo plyne vzhůru z nočnídi plodů,
a po příkrovedi hrobů svýdi teď kráčí
(v sandáládi zlatýdi isou iidi bosé nohy)
tisíce živoucích a na tebe
i na hru hledí řad těch přizraěnýdi
&mluví víc, než chápat dovedeš.

(z poza-atom.)
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JAN KARNll

REQUIEM AETERNAM . ..

|.

S kadidlem. s dediem voskovic
z podsvětí vlá sem vůně mdlá.
Pádmoucí smolou borovic
rakev zde zapadla . . .

Na vnuků vystydlou kost
předků zde čekají kosti,
Zde brána, váhový hosti,
lež vede na věčnost.

Zde vrátný v ruce má kosu,
nikoho nepouštl zpět.
Šťastných i neblahých losů
uzavřen rozpočet.

Ozval se tichou nocí zvon.
hodina dvanáctá bila.
Strážný hlas věčna . . . Nebo slon,
kterým věž zalliostnila
za všecky, kteří dlvlle lé
—lak domov odrostlé (lěii —
opouští lány oselé
a Jižní záři vstříc letí?

Kéž by všem kynul slunný břeh.
drahé le vítaly lícel
Pastýři dobrý luhů těch,
nebude bolestí více . . .
Nezazní pláč a hořký kvil;
nezděsl proklatých stíny?
Pastýři dobrý, ienž tsi smyl
krví svou zbloudilých vinyl

lll.

Padl den chorý v smrtné mdloby,
už ho len tiše zakopat . . .
Co vzkážeš po něm do záhrobí
mamince v tcskný listopad?
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Jen srdce půl že pro svět blie,
kde noha mdlá se potácí,
ta druhá k výším Kalvárie
že strmou cestou krvácí.

A za tím vrchem s třemi kříži,
až Boží ruka pokyne,
V V' V V' V . I'ze brlme slon, lez |e ml,
a k ní se znova přiv'me.

IV.

Napadl tiché ve chvilce
na váš rov poprašek bílý,
lako iste v dětské postýlce
stlalu nám pelíšek mllý.

Stlola iste dlaní laskavou
hochům svým pod horké hlavy 
a my vám rukou třaslnvou
ustlall tvrdě v hrob tmavý.

Spěte len. iak my spávali
a u vás pohověll sl 
Boží vás milost zahalí,
lak vy nás peřinkou kdysi . . .

V.

Nebudeme plakat ilž —
nad hrobem vám září křížl
S něho láska promluvila,
aby hlínu nctížlla.

'l. hrobu lako z okna le
vidět rovno do lláie . . .



DOMINIK PECKA

ŠPATNÍ BASNíCi

N IKD0 se tolik nenaplakal na světě jako iá —praví kdesi Rousseau.
Praví to, aby vzbudil zvědavost. Chceme věděti, proč plakal. Na to
čeká. [ vezme pero a píše své Confessions. A tak zvíme všeho všudy.
že plakati pro nělakou příčinu dovede leckdo, ale bez příčiny plakati
že iest umění. A mámě si budeme dokazovati, že velikost bolesti se
neměří dle intensity, nýbrž dle příčiny.

Pláč le bol nepřemožený. Je někdy nevyhnutelný v životě. Jest však
nevyhnutelný v literatuře? Patří všecko do literatury, co přináší proud
života? Není-liž tvorba vybírání &zavrhování?

| řeknete, že len co opravdu le veliké, patří do literatury. Jest veliké
piplati se s city a citečky, přebírali se bez ustání ve vývratcídi pudo
vosti a vášně &mluviti () tom. co lsme nedovedli ovládnouti v sobě?

Velikost le mlčení. Lidé opravdu velicí dovedli mlčeti o svýd'í bo
lestech. Namítnete, že (hceme. aby básník byl stoikcm. Ne, díceme to
liko, aby básník nebyl mluvkou. A když ho někdo píthne špendlíkem.
oby proto nedělal křik. Stoikem býti nedokáže každý. Ale každý může
ukázatl, že není roznmzlen.

A mluví-Il už básník o bolesti, budiž to bolest pořádná! :\ nemá-li
|í, at mlčí nebo napřed uěvo zkusí. Básnili z nudy a melmubolie lest
mravní zbabělost. Umění budiž víno silnýthl Nc citronádu pro lidi (bore
u zoufalé!

Básník le člověk, Ienž ví, že není středem vesmíru. Čím více hledí
básník na své bližní, tím ie silněiší. Čím více hledí do svého nitro, tím
le uboželší.

Básník le muž. Ženám le zakázáno dčluti verše. 'l'uk praví (Ínrduu—i.
Jest v životě dvolí prvek: mužský a ženský, Prvek mužský: čin. Prvek
ženský :lásku. Převaha mužského prvku und ženským vede k barbarství.
Převaha ženského prvku nad mužským vede k dekadenci. V poesii
podobně.

Básník le člověk, ienž nepokládá lásku k ženě za neidůležitělší věc.
Básník není modlář a neklaní se Astartě. Básník neskládá elegie, když
mu milenka nepřilde na dostaveníčko.

Básník není snílek. Snění ie útěk ze skutečnosti. Snění ie slabošství.
Básník, dice-li do rále. musí lak Dante proiíti peklem &očistcem.

Básník necestuie, neboť se nenudí. A co potřebule viděti, vše vidí
doma. Mnozí cestují, aby mohli novým způsobem mluvili o sobě.

Básník se neopíií. Kdo le opilý, mluví nesmysly. Rozdíl mezi dobrým
filosofem &špatným básníkem |e tento: dobrý Elosoi sedí v sudč, špatný
básník u sudu.

Básník,nehledá zapomenutí. Pamatuie si všecko, co prožil. Zapome
nutí hledaií zabaleči, kteří se za sebe stydí.

Básník ie člověk silný. Odmbule-li někdy, modlí se. Básník ie ctitel
oba.
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Abydiom ukázali, že nemluvíme do větru, když říkáme, lací básníci
býti nemalí, měli bydmomsi dáti práci a citovali špatné básníky. A měli
bychom si také dáli práci a citovali nelšpatnělší místa ze špatných bás
níků. Ten způsob citování by možná neušel výtce. eklo by se, že
tak by mohl i datel přeošklivě láti celému lesu, když pod kůrou ně
kolika stromů nalezá všelijaké červíky —místo aby byl rád, že má co
žráti. Za nic nediceme zaměňovati a zevšeobecňovali poimy. NedJceme
pro několik červů říkali, že celý les nestojí za nic. Také nediceme
dávati mravní naučení básníkům. Zadace-li se lim co takového slyšeli,
zajdou si v neděli do nelbližšího kostela. Ale diceme říci básníkům,
aby byli rozumni. Aby neříkali ve veršídi, co by neřekli prózou.
nedovedou si přeložilido obyčeiného lazyka ani iediný ze svýd: veršů?
Jsou snad všidini lak Ovidius, ienž nemohl napsali věty, aby nebyla
veršem? (Sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos. et quod
temptabam scribere, versus erat.) Pomůžeme—liiim trodiu a přeloží
me-li |im ieiidi verše do lazyka obecného a nebásnického, počneme
téměř podiybovati o lelidi zdravém rozumu.

Který pak básník když se vám představuie ve společnosti. řekne:
Jsem nadutec prvního řádu, zásadně pohrdám vším, co nelsem lá?
A přece se nalde básník, který tohle říká ve veršídr:

Sám
pynyš
věčné nepřátelství vypověděl |sem plazům, iež kolem
. ledovatou vegetací živoří nečisté dny své.
a svoii nenávist Iako štít iasný isem pozvedl
a čekám rány. (S. K. Neumann.)

Která básnířka se vám přizná při live o'clocku, že nedovede odu
lati své touze po muži? A přece vám totéž říká ve veršíd'i:

Za večerů modravýdi,
kdy šero padá v medi,
ie sladké n taiemné samu být,
někdo se může dovědět o našich snedi,
někdo se v cestu postavit.

Někdo, koho srdre tuší
od šestnácti let,
se silným tělem a loupežnou duší,
lež umí krást i zabílel,

s divýma očima, loupežnou dlaní,
lásku a život, musíš dát obolí,
kdo milule, nečekei slitování,
kdo milule, at se neboiíl
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Holčičko malá s velkými sny,
iediným slovem rozbili nelsladši,
lak střepy budou z vás královny
a květiny změním ti v bodláčí.

A čekám. Z holčičky stala se žena,
a sny už nelsou &snů už neni,
a přec dlel být obrána a přepadena,
to le tak od Boha, to le tak od zrození.

Už bude noc a stíny Idou
&touha se touhy ve tmě leká,
len ieětě dál, tam dvě cesty isou,
snad na některé z nid: čeká.

Už bude noc &stíny idou.
sny květin vystupuií z mlází,
lak lesni zvěř pít mé touhy Idou.
Myslivec nelde, myslivec nepřid1ázi.

(O. Scheinpflugová.)

Který pak básník vám řcknc: Mám iednn holku a včera večer |sem
povídal, že ie bohyně? A hle veršem to řiká:

A na zemi shroucen
lak oči strašlivě volaly do čiré noci,
bohyní |sem tě zval, () milenko,
& tak |sem plakal. (V. Fryček.)

A který básnik se vám přizná, že le perversní a rouhavý chlap? Tu
máme lednoho, lenž se z toho zpovídá:

Já v chrámu tvoli krásy ()čisinou Mši sloužil,
&včera touhou pomaten obiímal tvá bedra skvělá.
Když údy mě se s tvými v ornamenty vášně spletly,
před zrakem duše hořelas, fantome bílý, světlý,
a zatím co se ústa má na kolenou tvýd1 dwěln,
lá v chrámu Krásy tvé |sem Očistnou Mši sloužili

(Jos. Toman.)

A který básník se neurazí, řeknete-li, že le alkoholik? Ve verěidl
se přiznává sám:

Já vzhůru vína poháry |sem vesel zvedal.
za pisni přátel lásavýdl.
V bouřenl nervů všecko, vše lsem hledal.
O, rozkoši, úsměvy, tance a zpěvy! (Jar._Hora.)
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A který básník se vám svěří,že se na ulici ohlíží za každou ženskou?
A tu máme lednoho, lenž se veršem svěřuíe &dává si to vytisknout:

eno.
lež kráčiš širokou ulicí
v spěchu se potácelící.
veselou tak lako taneční sál,
hladkou lak leho parkety,
tak že se boiíš,
že upadneš,
jak na ni vkročíš,

tak, lako událost v dělinádi lidstva,
tvé pohledy,
limiž obdnřuleš diodce,
lsou horké iako noc lásky!
Tvé tělo,
lcž stokrát se na loži v náruči milence dwělo,
luk iiskřící oheň
sevřený horkou železnou pecí.
tvé tělo tiskne se
k lurnímu větru a k úsměvům slunce
lak milenci roztouženému,
štíhlé tvé nohy krářeíí bystře
po našem srdci,
tvá divoká ňadra
se oddělulí od tvého štíhlého těla
&padali do nnšidi lnčnýdi očí. lž'l' (Šl'l'l'l'lllA.

(|. Suk.)

A kterému dvacetiletému básníku se nevysměictc, bude-li vám
tvrdítl, že iuro ic neiošklivelsn doba roční? A hle. takový básník to
žvaní veršem a myslí, že to budete bráti doopravdy:

Ne, nemám lnro rád —už pro ly ne. co kvetou
v souzvuku vůní všedi, v akordeth lásek, snů . . .
Mně vždycky připadá jak hlndomornou kletbou,
kam &prokletím se iednou celý propndnu . . .

(A. Mazanec)

Zdá se však. že takto lsme básníkům tuze nepomohli. Budou se
možná vymlouvati a říkali, že leiid'í verše vyiadřuií len určité nálady,
ne mravní stavy. Budou nás podezřívali, že chceme, aby báseň byla
lekcí z morálky &hodila se do čítanky škol obecných.

Na tu výmluvu pravíme prostě, že nemůžeme přisuzovatl trvalou
hodnotu tomu, co netrvá, totiž náladě. Na to podezření říkáme, že
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bychom se opravdu styděli žádatt, aby báseň byla lekci z morálky,
kdyby morálka byla něco špatného a nepotřebného & kdyby bylo
dobré pro dospělé. co není dobré pro děti.

ecké slovo poiein značí tvořiti. Poietes —básník - le člověk, lenž
tvoří. Především však musí utvořiti sebe. Dáti tvar své duši.

Moderní poesii lyrickou lze nazvati beztvarou. Zvláště proto, že ie
převážně antropocentrická. Mluví-li básník pořád ien o sobě. znamená
to nepod'iybně, že nic kromě sebe nevidí a ničemu kromě sebe ne
rozumí. Vidění je vždy příměrné. Velikost předmětu odhaduleme dle
poměru k "němu předmětu známému. Vidí-Ii někdo len ieduu věc,
nemůže ii viděti správně. Domnívá-li se básník, že kromě ieho iá nic
na světě není hodno pozornosti, iest iisto, že vidí to své lá zcela chybně.
Vidí fénixe místo mušky,horu místo krtčlnce. Vidí své lá iako úžasnou
hlubiml, a nicotné splašky na dně ielím pokládá za křištálnou rosu
Božího dudm. Nezná rozměrů své osobnosti a není sdmpen říci něco
t'lměrněho &tváměho. Vše, co říká, le nesmyslné a obludné.

Dáti duši tvari Poznati sebel Míti správný úsudek o sobě! Nnučlti
se pokoře!

Moderní poesie le poesie pýdiy. llásník pokorný nezpíval () svém
lá. ale děkoval Bohu za bratra slunce a sestru lunu. To byl svatý
František.

Moderní poesie le poesie nevěry. Není—lilloltu, iest ovšem člověk
neidokouulelší bytostí na světě. Není pnk divu, že dmb se vzdouvá
pýdiou a stává se netvárným l netvůrěím. Netvoří. zuetvořule.

Základ uvědomění náboženského: jsem tvor. 'l'o znamená, že mám
lsouvno relativní, konečné, omezené, nedokonalé. .lsoucí lest len llůb.
.lméuo lebo lest .luhve :Ten, který lest. ,Iověk lest ten. který není. Slovo
tvor lest len t'ltlorltuý ('.llÍt'llllHIll.Místo: ten, který není. říkáme: tvor.

.lsn tvorem smí řlověk mluvili o sobě ne iuko o b_\tosti božské,
telíž nelnepntrnělší záblesk myšlenky a uelueputrněišl záthvěv (ritu
býbá světy, nýbrž iuko o tvoru, ienž trvá jen milostí podmínečně
udělenou.

Lyrism lidský musí býti modlitbou. Každá lyrická báseň, |e-li dobrá,
dá se proměniti v modlitbu. Nedá—lise. le špatná a zavržení bodná. Je
to věc vyzkoušená: vylátlříIue-litakovou špatnou, v modlitbu nepro
měultelnou báseň obyčelnými slovy. ieví se ielí myšlenkový obsah
lnko nesmysl u nehoráznost. Jint'-resty není: buď se modlltl nebo blá
boliti. Buď se vzdátl pýthy nebo se vzdáti rozumu.

Jsou si vůbec vědomi umělt'i, že tvoření umělecké ie napodobení
Boha?

Jako Otec dle věčnýdi svýd'i idei stvořil tento viditelný svět —tak
umělec dle idey předem poiaté vytváří hmotný leií náznak.

Jako Slovo —termin božského sebepoznání —tělem učiněno lest,
tak myšlenka vtěluie se v dílo umělecké a nabývá hmotného tvaru.

Jako Dudi Boží štípí do pláuěte přirozenosti ušlechtilý roub života
nadpřirozeného, tak umělec štípí do mrtvé hmoty živou myšlenku
svého ducha a povznáší hmotu k účasti na životě dudiovém.
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Tvořltl znamená napodobltl Otce. Syna l Ducha svatého.
Tvořltl znamená konatl boboslužbu.
Tvořitl znamená hledat! stopu NelsvčtčlčlTrollce.

IAN UHDE

*

SMRT

Vellké slovo,
před kterým staneme všldml
jak před velkou branou,
za niž nás věčný den sevře v svou stříbrnou náruč,
kde tisice nádhemýdm květů
vztáhnou k nám neviditelné své ruce
&podaií nám v křištálových poháred:
nápol života.
A my. mrtvl,
zrodíme se znova, lak pod pocely skrytých sluncl
a za zvuků stříbmýd: harf
vkročíme do údolí věčného ticha a míru
a půldeme nekonečnou kvetoucl alell
k stříbrným pramenům
Světlal

*

FRANTIŠEK BOHUSLAV DĚIIDA

ŠEDÝ DÚM

Opust ten dům Opust ten dům
z šedýth mraků. z šedých mraků,
ta okno kde srdce
ze slz hedvábnýdn. zvolna v krbu doutná
lež teskně vlsí k zeml, &žlvot teskný le
opust tu |lzbu starou, lak plerotova loutna
kde srdce tesknlvalo za mřížemi a pustý,
a nebe tak temné bylo lak silueta vraku
a tak vzdálené. kymécellcí se
Je večer, na vlnách duše mé.
le noc Opust ten dům,
setkaná z bílého plamene kde všecko je už zrozené,
taková krásná, a pold,
taková teskná. nebot dnes
lak srdce mé. tollk ie ml třeba

něžné lásky tvé . . .
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FRANTIŠEK HANZELKA

TRAKTÁT o UBÝVANÍ ROMANTISMU

JSOU JISTĚ symptomy, které mluví přesvědčivěo tom, že doba Fran
tiška Villona náleží minulosti, a to minulosti hodně vzdálené. které
ie vzpomínáno, když už tak musí být, s iistým solidním opovržením.
Lidské snažení listě pokročilo od těd) časů a zvláště ve dnešníd'í dnedl.
Nová kultura, která má také název soudobá. tvoří své hodnoty pod
statně |iným způsobem než tomu bylo v letech dávno minulýdl.

Základem dnešní kultury le systém. Byl zdůvodněn ňlosoňcky, ná—
ležitě propracován, jak se vůbec na solidní věc sluší &patří,a nyní le
praktikován nikoliv sice s nadbytečným zápalem, ale s určitostí a s ias
ným vědomím výkonu positivní práce. Kultura le nyní uvědomělá.
.liž napřed se ví, laký účinek ten či onen kultumí podnik bude míti.
Tím se stává také, že kultura přestává býti Vět'l riskantní a laksi ne
hospodářskou: byla dobře včleněna v hospodářský systém nnšid'idnů,
zracionalisována a uvedena do stadia hodnoty užitkové. Bylazrentabili
lována. Nese užitek: užitek systematické práce a správných výpočtů.

Pro neznsvěcence leví se ovšem lakési záhadné kolo, gordický uzel,
totiž ta vzálemná závislost zlevů tak málo souběžnýdi: užitek a kul
iura. hospodářství a kulturu. výnos a kultura. Ale to le pouze mntenl
pollnů, protože mnterlelnl užitek již není užitkem luaterielním a du
dmvá kultura už není kulturou dluhovou. Nový systém našel i nové
polmy, velmi radikální, přesvědčivé a populární a nová filosofie se
patřičně přiblížila chápání člověka XX. věku. (Ío ?.čeho vyrůstá, tlm
bydmm si marně lámali hlavy, nebot na tom nezáleží. llluvnlm le krásný
výpočet a určitě listě prot'outo, které je tu luko přívažek, lako nad
hodnnia, inko užitek dobře odlmduutý a skutečně, plynoucí.

Protože i kulturní snaha musí zvyšovali u rozšiřovati patrně bo
hatství člověka, musí býti řízena těmitéž zákony, lakými se řídí ostatní
produkce pokolení lidského. Tyto zákony lsou nám liž dokonale zná
lny. .lsou výslednicí dlouholetého studia a jsou vyzkoušeny. v čemž
záleží leiidí přednost.

Systém a zákon dávalí užitek. Systém a zákon isou výnosné. Sys
tém a zákon lsou kapitálem. Ale tento systém a zákon musí býti ovč—
řen rozumem. Jeho prosperitu lest liž napřed zalištěnn. Není to po|em
mlhavý &!uepmhopiteluý. lakým lest na příklad beze sporu zákon Boží.
Neboť není známo, že by tvoření zákonů božskýdí účastnili se mate—
matikové (\ Íysikové. Vtom lest lelidí slabina, která byla odkryta v pos
lednídí dnedi tak brilantním způsobem, po dlouhých tahanicích a
o které nám říkalí filosofové s úsměvem: Vidíte! asi lako proutkař.
který proti mínění celé obce oblevil vodu, po které nevědomci šlapali.

Solidnost soudobé kultury je cosi kontnntního. Proti primitivním
železným kamnům, které šíří kontinentální podnebí a tvrdošílně opa
kuií stupnici: zuřivé zima - příšerné vedro, ie tu vymoženost americ
kých stáložárných kamen. Ta nesnesou výkyvů. Steině a stále stelně.

43



Teorie o nadpřirozeném skoro zrození genia lest dnes již načisto
opuštěna a uvedena ad absurdum rovnicí genius —zločinec. Soudobá
kultura volí právě tyto termíny kladouc je k sobě a lemně le servirulíc,
aby vynikl ielí řád a skutečný stupeň. Nebylo zaiisté tak těžko nalézti
řadu polmů, které by mohutněii, určitěli a iasněli vystihovaly výsostné
postavení dnešního duchovního stavu oproti věkům dávno minulým.
Ale žádné přirovnání, žádná rovnice nemohla míti onoho pikantního,
tragikomického úspěchu, iaký má tato. Dobře volený výraz ie před
ností realistické kultury..le solí,pepřem,kořením nedoceněným, plným
ostré dJuti.

Je to zároveň zatímiediná zbraň, které používá dnešní kultura s úspě
diem proti romantické době včereiška. Nelze se totiž mýlit: dnes ještě
má romantismus pevné opory v řádě světa a leho odklizení ie spoleno
s většími obtížemi než odklizení rumu ze staveniště. Ale i tato práce
le podnikána s parátním úspěchem.

Realistická kultura opírá se o lid, který ie sice za okolností bouřli
Výd'inazýván pouze ulicí, ale le známo. že ulice lze lámati v nelne
možněišídi úhledi, lze le rozkopati n překopati, zničiti i postaviti, ba
že z ulic křivýth lze nadělati ideální přímky. Lid le mocnou oporou
kultury. Je leiím suverénem, vůdcem i národem. Dělá si || sám pro
sebe, z čehož vyplývá, že mu |de k duhu. Skutečně: břitho lidu opřené
o soudobou realistickou kulturu, ic velmi přesným symbolem dudiov—
níd1 hodnot dnešního světa. Dnešní duševní hodnoty lsou totiž lidové
a racionalistické.

Lid le bezpochyby nelvčtším romantikcm. liinaldo llinnldini, rozma
nltí vůdcové Apačů, trénovaní zločinci, básníci, spisovatelé i slavní
mathři političtí vyrůstali z lidu, žili s ním. učili se, získávali a ztráceli,
i nelze říci. že by z onoho přízemního pravčkého, ve vlastní podstatě
člověka ležícího romantismu nebyli do svého řemesla nebo umění při—
nesli prvky, které tak ostře rysovaly leiidi profil v (lčiináth.

Divokost lidového romantismu ie známa a přesně ohraničena. Je to
ona nebezpečná cesta od dmhového k materielnímu. ono vzdávání se
na sto prot ent tomu nebo onomu, ona víra. naděic a láska, která pudí
lid obecný k té nebo utne'Íunkti až do zničení. liisiko práte (\ risiko
života.

Filosofický mámo zaiisté ulusuču onen mllmvý a bědný stav lidu,
který nelsn zvyklý počtům ani měření, vrhá se do náruče myšlenek
&smyšlcnek se stelnou zuřivostí s jakou se vrhal Don Juan do náruče
svýdi milenek. Je to romantismus kriminální.

Tento kriminální romantismus, romantismus divokého západu, ro—
mantismus džungle nelen zůstal, ale můžeme tak říci,bohudíky zůstal,
nebot on iest právě tím, čím se má odkliditi a zahladiti stopa roman
tickétradice vdčiinádi lidstva. Romantismus tohoto ražení plní sloupce
ze soudní síně a kriminalistické statistiky, i není, tuším, velkou doved
noltí ukázali na leho škodlivost pokolení lidskému :: na jeho hospo—
dářskou neužitečnost vzhledem k racionalisaci dob

Neboť břemeno nákladné (a ovšem beznaděiné)yvýd10vy zločinců
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lest velmi patrným zatížením státních rozpočtů a vůdcové neustávalí
zdůrazňovati neplodnost a škodlivost těchto zařízení. V tomto roman
tismu leví se tedy nebezpečná korektura dnešního rozumového řádu
světa. Jeví se zlo. už dávno ovšem ne ve své morální podstatě, ale zlo
hmotné, peněžité, unikání energie, ztráta pracovni efektivnosti.

A protože konec konců byla nalezena iistá souvislost mezi lenivým
myšlením zločinců, kteří plní trestnice a mezi lenivým myšlením lidí,
kteří v době tedmické soběstačnosti obraceií se k hodnotám zřelmě
nepraktickým, lest v záimu „šil'Okýd'lvrstev lidovýdi" onen romantis—
mus potírati.

Tímto myšlenkovým podiodem (a marně bythom se proti němu
bránili) dostal romantismus poslední ránu sekerou až u kořenů a světu
byla ukázána lebo neužitečnost a morální škodlivost. Neboť i tato naše
doba si vypěstila morálku a žárlivě ii střeží.

Tvář století, sudiá a střízlivá, nemá než icdiné vrásky a tou lest onen
zmíralící romantismus věků prokletýdi básníků a nepraktickýdi oble
vitelů, kteří lako Kolumbus umírali v okovedm.Divy, ba skoro zázraky
civilisačního a tedinického úsilí byly povýšeny nad myšlenku roman
tickou. Spíše, myšlenka romantická byla iimi nahrazena, odsouzena
k zániku. A století, zdá se, se touto záměnou spokoiilo, ba naddilo se ií.

Zdálo by se tedy, že se rodí něinký novoromantlsmus, naplněný
novými silami a srhopnostml. Ano, hezpothyby, ale novoromantismus,
naplněný i novým dutliem. lluthem, iehož sílu ncní iinnk talemná ani
mystická. .lehož síla le vypočítána. Novoromantismus inko myšlenku
romantickou hydiom tedy pardonovall ve vědě matematické, kde snatl
může přinášeti nové podněty a extase. ale ve svýdl důsledcíth Ieví se
nám Iako slí'ízlivú a praktická nauka k racionalisaci světa.

Podstatou romantismu ic totiž právě ono horování a zanícení pro
hodnoty duchovní, pro hodnoty, které době nemohou přinésti prak
tického užitku, ale které Isou tak nezbytně nutny k tomu, aby věřící
duši přinesly kouzlo ztraceného vále, aby ii včlenily a zapsaly do ta
lemnéllo zákoníku liožskýth úrádků a aby ii daly nahlédnout" do onoho
blaženého stavu, který nám pro naši lidskou přirozenost a nedoko
nalost nemůže na této zemi býti vyicvcu.

Zákony romantismu nelsou tedy zákony lidskými. Jsou nepochopi
telné lako všecky činy tědl, kteří zapomínaiíce na bědu současného
života, svým myšlením, Iednáním n ovocem svýth skutků snaží se vy
trluiouti ze shonu roků.

'l'akový ronmutismus ovšem nutně směřule svou podstatou k něče
tuu |inému než k získání statků vezdeišídi a tím tedy uvaluie na sebe
nepřízeň doby. Kultura dneška, ovládána tendencí užitečnosti a užit
kovosti pro potřeby časné, snaží se iel potříti a podrobitl. Nemysli,
než prakticky! slyšíme zjevně i oklikami a dav snaží se tyto tendence
realisovati, nebot vliv romantickýdi myšlenek lest malý a ledním slo
vem, romantismu ubývá povážlivou měrou.

Sen lidstva už není ideálem, ale ie vkliněn v horečnatost mílelícídl
dnů. Je přizpůsoben praktické potřebě lidstva a ztratil svou nemožnost.
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Sny veliké naděje rozplývaií se lehce pod kontrolou matematických,
dlemickýda a fysických Íormulek. Ne, nelze už sníti &le daremno sníti
o ideádi, které by za týden, za měsíc, za rok, v dohledné době nepři
nesly svého užitku. Lidský sen je reallsován &pracuie se ten na tom,
aby onen zákon byl bez výjimky platný, aby vše bylo obráceno k ně
mu a včleněno v něl.

Romantismus už není hrůzou, ale le opovržen a postaven tam, odkud
není návratu do solidní společnosti. Romantismus le ideou neproduk
tivní. Dudi romantický odporule duchu soudobého řádu. Není už ideí
než len ty, které vědomě, zákonitě &systematicky praculí k rozhoinění
užitečnosti a pro užitek sám.

Romantismus at ve svýdi proievedi dobra nebo zla, vždy ukazoval
a odkrýval onen věčný vnitřní zápas člověka mezi těmito hodnotami.
Byl si vědom tohoto rozdělení lidské podstaty a věděl, že le hřídJ.
Hřídiy byly smy'vány slzami, kaiícností a tresty

Dnes už není hn'diů než hřídiy národohospodářské. Hři'diy moderní
doby neolupulí duši a nezbavulí lí ]eií vnitřní síly. Hřídiy dnešní osla
buií pouze tělo &ieho hospodářskou zdatnost. Nelze si ani mysliti,
v lakém zaletí materialismu a realismu žile lidstvo, když i ctnosti isou
len podporou činnosti hospodářské a zvýšením energie lidské, ale samy
o sobě neznamenají a nemohou znamenati ničeho.

Sláva evropského romantismu umírá pozvolna, ale listě. A lestliže
tento romantismus tvořil podstatu evropského kulturního charakteru,
tož tento (harakter mizí a včleňule se v šedivost mapy celého světa.
Ubýváuí romantismu iest ubýváním vůdcovského postavení livropy.
Těžko mluvitl o nové Evropě & evropanství, vidíme-li tuto ideu ve
smrtelnýdi křečídi a vidíme-Ii přetházeti kolem ní osoby z podobenství
o milosrdném Samnritánu.

Romantismus jako dmhovní idea evropského člověka zapadá. Jeho
sláva le slávou večernídi červánků &slávou dne překrveného prací,
který umírá bez slz a nářků tako tisíce |inýdi. šedivých, mlhavýdi, le
nivýd1 a smutnýdi. Vlaika romantismu, spuštěná na půl stěžně, ustu
pule hrdě u válečnč vznosnýln vlalkúm nového světa. Píseň romantismu
lest písní pohřební.

Ztrácí svůl význam a opouští posice nc bez velkolepé tragiky, v dra
matickém vzrušení, lako vůbec umírání myšlenky poražené nepostrádá
velikého lidského puthosu. Neboť, kde. Isme dnes s romantismem věků
minulých ? Kde isme s ideou, která byla velikým a čestným výsmědiem
ubohé honbě za praktickými potřebami šedivýdi dnů? Kde je síla
myšlenky, která nám v pomíieiícnosti ukazovala věčné a v umírání
vyladřovala touhy života?

Tragika romantismu. Romantismu ubývá, tak říká doba, tak cítíme
a tak se přesvědčuleme. Romantismus dnes le údělem slabýdi, přikrče
ných a přiškrcenýdi postav: dráteníků, nádeníků na stavbách av pří—
stavech, pikolíků v hotelích a učňů holičských, tuberkulosních, zmrza
čených, beznohých a umíralících.

Jellch život je životem plným síly, zázračného snu, který ie každého
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dne tak intensivně žit, že zničí okolní bídu. Že zabili ten smutek pro
střednosti, který nás vleče.

To isou jediné kouty, kde ieště seškrabuieme poslední zbytky. omítku
te' slavné &významné doby světového romantismu, tak lsme o ní slý
chali &iak nám utekla, rozplynula se velmi směšně, zdlskreditována.
nepochopena, umlčena.

Ale tot už konec tragedie tohoto století. Tot už vítězný nástup
soudobé kultury, s elánem, pathosem a bombasiem. A věrní učedníci
malí konec konců na vybranou, aby se vmísili do roztěkaného davu
posledních sloupů romantismu, aby se ponořili do dna směřuosti a
pili víno, které není vínem, nebo ocet, který není octem.

A až mraky milosrdně zahalí poslední čcrvánek na západě, zmizí
ubledlé stíny &potom člověk s nělakým rozpačitým úsměvem &: ho
dinkami v ruce ziistí: Ano, le tmal Skutečně tmal

*
IAN UHDE.

MILUJI SLUNCE . . .!

Miluii slunce,
v lehož polibcídl
cítím
dotek nesmrtelného božství
a lehož světelná obletí
voní teplem
nepoznaných obletí vzdálených přítelkyň,
po nichž toužíme marně
nelnaiíce síly
překlenout propast prostoru a časul . . .

Miluii slunce
pro lehu čistou krásu.
kterou podobá se zrcadlu,
lehož nikdy leště neposkvmily hladové očí
svým pohledem,
ani lidská ústa
se nedotkla
svým detheml . . .

Miluii slunce
pro jeho nesmrtelnou sílu,
hořící od zrození věků
uprostřed spalulícího ohně,
nepochopitelnou pro naše ubohé duše
právě tak, lako v ní ukryté
talemství:
Života a Smrti! . . .
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JULIUS HRADEC

KONEC SLAVNOSTI

KNĚŽNINY osmdesáté narozeniny.
Po okázalé slavnosti roztoulala se vybraná družina výkvětu stale

týd) rodokmenů zámeckou zahradou, by se osvěžila uklidňulícím pří
livem kouzla letní noci. Z letohrádku zaznívalí sladké tóny delikátní
hudby a poslední skupina hosti stanula pod fontánou, magicky ozáře
nou stydlivě zamlženým úplňkem měsíce; účastníci laškuií a kodiaií
se rozmarnou hrou lemně zvlněné hladiny, vroubené panenskými li
liemi noci, na níž procitaií v diskretním tanci zakřiknutýcb stínů mra
morové postavy zasněnýdi faunů. Sympatie seskupila účastníky, iiž si
ležerně usedalí na mlčelivá křesla, probuzená ze staletýd: snů vlahými
doteky lidskýdi těl. Tu iinoši se široce rozevřcnýma očhna a hořícídi
rtů, onde muži, stárnoucí tíží starostí bonvivantů, v leiidiž tváře vryl
veliký život hlubokými vráskami svoii nemilosrdnou pečet, s komte
sami, líčidly naivníd1 úsměvů zakryté koketnosti, s dámami v rozpuku
smyslnosti, a zase ledva dospělí hoši, neloblíbcnělší miláčkové odkvé
talícídi krásek, ruku v ruce s nimi, vpilcií sytou nádheru ieiidi přezrá—
losti nenasytnými pohledy na ralinovaně maskovaný dívčí pcl. Cho
robná lešitnost buší ve zrádcuiícíd1 srdcídi, ničící plameny nezkrotné
touhy po aventurádm šlehaií z rozlačnčnýdi pohledů a rozliouřená
krev se pění. 'L intimníd'i miniatur pozdní renaissance, zdobícídi ve
stínu hermelínů hluboké dekoltáže dam, zívaií resignované pohledy
vyživšíth sc předků, v důvěrném lesku zlatově tlumcnýdi světel lam
pionů.

llravé vlnky rozpustilé zábavy bublnll po mělčinách, aby (hvílcmi
odpočinuly v zátokáth, kam staletí snesla svůi rmut. .*\z halicn vy
kvétá zrcmllo časnosti, ličlostkvoucí květ luknínu.

V rozlařeuýth srdcídi překypuii roztavenú pozlátko citů, aby ie zá
ludní stínové smyslnýth nocí vlévali do lCdIH'ýth Íorem zvyku.

Malcstát prtha) ýdi \tcřin kraluie a po Slupllídll [Iontány sestupuieopřenaorámčncimadšíthcru)ioptišky,pruuuč "' „
kněžny. Společ nost zlnlkla. zthihá se se svýth míst. Nlrazivým tichem
okamžiku zazvonil) polibky rukou a zvolna padá opona.

lludba usnula. Nosiči pothodní rdousí 5\čtla. Netopýři krouží nad
sešeřelými korunami stromů a s ozvěnou skřípnutí vrat umírali rozlou
lané šlépě|c.

Park osaměl.
V okně zámku problýsklo světlo a na balkoně usedla tíží doimů

Shrbená stařena. A za ní klečí, zahalena v zář blednoucí luny, bílá
leptiška, seplaté ruce, s něhou anděla strážce v hlubokých očích.

Vzdech zkameněl na přísných rtech vznešené stařeny. A paprsky
vyprahlýcli pohledů těká stopami dobouřivšího veselí a utkvívá na
ztemnělých stínech vychladlých lampionů.

A Iako pomník svědomí života vyrůstá k hvězdám za zdí parku, na
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v'v
rozcestí, Spasitel na krizi, ve zkomíraiících paprscích modravého svitu
věčně lamp

A horképslzy zardousily vyděšený pohled.. Chvčlíc se, sestupula
bílá stařena po peřestých stupních let životn nerozhodnýml kroky do
komnat procitnuvší duše.

Alej pohladil slabý vánek, a sytou zelení ie'rubin zakrvácely dozra
vaiící plody. A sestra zrání, neúprosné smrt, dcňluie aleií, aby bylo
života . .

Nad kraiem dříme hluboká noc, mlčící. &s'e stromu let shrbené sta
řeny bez hlesu padá osmdesátý list.

A hrobové ticho probodl kněžnin vzdech: .Noci, matko mých dnů,
proč tak zoufale mlčíš? Pochopila isem. co věčné pravdy tall tvé se
vřené rty, a přec marně prosím, bys promluvila!"

*

GUSTAV KRKLEC— přel. 0110 F. BABLER

NOVÝ ŽIVOT

Všedmy mosty kolem mne padly
a zdá se mi: nevím,
zdull kdy l))lo inkýth mostů
kolem mne.

Na ostrovu lscm teďn celý svět,
všechny radosti l bolesti, lež byly,
V l V ' l '
zlll uz len lnko mrlve kvrtl,

Vlez

ve vllclllněstále leště (lýševes
stálelleště vztahnie letlovnle prášky
lnkélnusi lusnémn a velikému slunci vstříc.

Teď moře šumí kolem mne;
po něm větry oralí brázdy vln
a mračna nad ním krouží
lako ptáci.

Mohutné, modré moře, všude, všude,
až kam sahá smrtelné oko lidské,
až kam sáhů smrtelné oko mé.

Mohutné modré moře.
Pustý le ostrov,
kde jsem . . .

Kde lsem ?
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FRANTIŠEKmuzu“
ITALIE

POSLEDNÍ ctižádostí Dantovýdl potomků lest udělati z této podivné
země stát k obrazu a podobenství člověka. Tato půda v dávnověku
zastíněná divokými mythy pohanskýd: bohů, tato půda, která viděla
počátky organisace lediného božského díla v rukou lidských, tato pů
da, která ie středem světa po dva tisíce roků, netouží výše než hnísti
z myšlenek minulého věku dílo veliké pomíieiícnosti a stavěti lodi,
které by dláždily dua moří.

Opoiena slávou césarů a leskem Říma, lenž vítěznými prapory legií
se snažil zastříti slavný vpád diudoby a svatosti, buduie s tragickou
námahou systém ctností na zákoně litery.

Ničemu se nenaučila ze sladkýdl úsměvů mučedníků a vyznavačů.
A tak iako starý 'm vnikal v pouště Sahary, aby přílivem lvů udávil
novou myšlenku, tak tento Řím slednocené Italie triumfuie myšlenkám
tlustým svazkem liktorských prutů.

Nikdy uethápala pokynu ruky Boží,který zastavil slunce nad sedmi
pahorky, aby svítilo všemu světu. Ale shromáždila lid, aby se zmocnil
dědictví církve a postavil pomníky umíraiícím a mrtvým.

Nedítěla býti slávou světa, slávou od moře k mořím, slávou od vý
díodu k západu; dilčlll slávu svou, slávu synů lidskýcha pokolení urče
ného k smrti.

Hrdě šlapala ulicemi, pod nimiž v katakombách rodil se nelvětší
zázrak lloží. ." stačily zázraky pušek a šavlí a k opojení slávy lnísto
hymny národů zvolila laciné tóny hymny národa.

Diadém svaté říše římské lehko vyměnila za pozlacenou korunu
království. A když tedy nethtěla, aby icií hranicí byly pouště čínské
a arabské a pralesy amazonské, svolila s ()diOlUU,aby byla ohraničena
studenými velikány Alp a mělkými moři středními.

.leií pýthn byla vždy pýdiou reální. A hrála vždy, aby nemusila ris
kovat více než. kolik bez slz a bolesti snese člověk narozený 1 ženy.
Jeli oheň byl vždy ohněm studeným a ne hez hrůzy lnyslila na slávu
tědi, kteří s radostným žalmem se nedlall spáliti, aby iim svítilo světlo
věčné.

Věky lníiely a v každém věku viděla gesto lloží. Nebylo síly, aby
le podiopila. ()dvracela se plaše a motala se v plathtoví svýth koca
bek, které se potulovaly mezi ieiími městy.

A nyní tedy nosí v srdci Město Věčné, ale lclí údové jsou zárukou
časnosti. A na mapádi celého světa lest ím, ale není ltalie. Kapitá
nove' všech národů řídí k němu kormidla lodí, ale existenci Italie po
míleií lako končiny bouřné. Z lidského u Božího zvolila lidské a kříž
v leiím znaku lest omylem posledním. Neditěla býti ukřižována. Ne
chtěla vystoupiti na dřevo kříže, aby celý svět táhl se za ní. Jest po
minuta. Není ií. ltalie, kdy ukoučíš tento strašlivý sen? Kdy se palmy
tvé zaduvčií a moře tvá kdy zabouří novým větrem Božím? Kdy sopky
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tvé budou volat! slávu Boží a hory tvé kdy budou zpívat o moudrosti
Boží? Kdy pomine zakletí národa, aby sezval národy k hostině nel
slavněiší? Kdy? 0 kdy?

*

ANTONÍNšení

PĚŠINA

Stříbřený dlodníček pospíd'tá k ráli
Do hvězd si léhalí zlaté sny

Z křišťálu zámek spí v dalekém krnli
Ve smutné komnatě oči dvě štkaií

zekleté princezny

Motýlům v hedvábném loži
kalíšků usilalo toužící kvítí

vn
andělé | nebe se spouštělí po bílé niti

s ochranou Boží
V stříbrném polibku úst ned1ví se hlas

len něhu tvá

(Šestičko důvěrná, slyšelas?

Plndtý květ
nn keři tesklivém

údivem
zapomněl růžm'ět

Dítě mé,
pold, po stezce stříbrné půldeme

(. . . ó lásko! ... ó něhol.. .)
štěstí mé rozdávat

budeme
& z něho

princezně smutné též půldem dát! . . .
„Jitřní cestou"
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FRANTIŠBKHANZELKA

IRSKO

JE ZEMĚ,která vybočuie ze staré Evropy svými věčně zelenými pa
louky a svou mystickou naděií. Od dob svatého Patrika, který jí byl
dán za patrona a odiránce, nebylo dne ani hodiny, aby tato země byla
se vzdala své touhy, aby se byla zpronevěřila svému poslání.

V dobádi, kdy se šířilynové myšlenky a nová víra, ostrov, oddělený
mořem a skoro ode všech zapoinínaný, neustával tvrdošíině zdůrazňo
vati svou věrnost. A když tato ctnost byla zpečetěna na popravištídi
&stala se ctností už ien skoro výlučně abstraktní, poslední dedi zele
ného lrska byl dediem naděie.

Jeho naděje není lidská. Nedá se uspokojiti zákonem a vlídným slo
vem. V zeleném lžrinu se stala naděje démonem růie. Štve neustale,
křičí, bouří, pudí k věčné nespokoienosti i zdálo by se, že lrčau dice
dokázali Bohu, že ieho poslání iest dostati se za živa do nebe a přeiíti
práh rále &plným vědomím osobního vztahu k ubohé zemi.

Ve chvílích,kdy kvete obchod &užitečnými hodnotami isou ien hod
noty materiální, ve divílídi. kdy se tvoří hUSpodářsképlány a siednávaii
smlouvy, ve divílídi, kdy se mluví o dech a nezaměstnanosti a kdy
bylo vynalezeno konsorcium nn zádiranu živýdi hodnot evropského
světa, zůstáva Irsko daleko od tohoto shonu, zůstává stranou novo
dobé civilisace n vášnivě střeží svůi kult absolutní naděie. Tam, kde
Evropané moderního ražení diodí s hlavami sdiýlenýtni, plni neplod
ného myšlení o novýdi politickýdi situacídi a zkrušeni konkurenti
hospodářskou, zelená se Irsko svou starou ctností, nikým nediápanou
&nepmhopenou, luko by o celá staletí pozadu, jako by zpět 0 celé
věky, jako by zrovna v ráii, který mu byl hlásán ieho svatými vyzna—
vači n mučedníky. .leiidi pravdy lsou Iiln pravdruni podnes.

Talelnnú působení Milostí i hrůzné následky lll'lthů se leštč v této
zemi nezracionalisovaly. Zůstaly v panenské nedotknutelnosti až po
naše časy. Irsko nedn'ipe starosti celého světa. Je muiato svou nadělí.
Očekává vykoupení u snímání s kříže.

.leho zasněný pohled, jeho postol pastýřů betlemskýth, leho vášni
vost sturokřestanskýdi rytířů vane do světa jako rytíř, kteremu nikdo
nerozumí a iehož ševelu neslyší.

Irsko nezradilo ve všeobecném systému zrad svého poslání. A leho
poslání dnes už není aktuelní. Mysticismus zaniká.

Ale lrsko se dívá od moře k břehům, po zelenýdi loukad'l a háiídi
a leho dudl se divěie a ztravuie nadčií nelvyšší. Svobodný stát! Osvo
bozený od ideologie celého světa. Svobodný jako prarodiče v rúli.
Zelená vlalka Irska se proto třepotú toužebně v paprscíd: slunka 
čeká, čeká.

irové se nezměnili v gentle-many. Zůstali rytíři & lelidl cesta do
Evropy lest cestou andělů na zemi. Chápou, ale nenásleduií. Nemohou
zradit.
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notuvo:saunu
FLOR ILNCIIL

Několik marginalii z cesty.

\

STA A TISÍCEiiž složilo svůi hold u nohou této nádherymilovné sig
nory. 'l, celého světa přicházeli, aby se poklonili skvostným stavbám.
iež skrývají za chladnými zdmi poklady umění. Ovšem, dnes neisou
to poutníci ani condottieři, kteří by se od městečka k městečku pro
dírali k hradbám signorie. Několikahodinová iízda stačí, aby se zvě
davým očím cizince (očím tak často podobným zrakům něiakého
mlsného požitkáře) odkryly poklady Kvčtu Apenin. Zasazen na úpatí
tohoto nevlídného horstva vydechule stále opoinou vůni ralských květů,
tež vysoká zed Apenin zakrývá před očima nepovolaných. Železnice,
prodíraiící se nespočetnou řadou tunelů, ústí na llorenckém nádraží.
'l'am dostane se obyčeiný cestovatel, turista, aby podle svého průvodce
chodil od budovy k budově a podrobně sledoval výklady o tom, co
by ici mčlo zalímat. Ale unaven cestou a učenými výklady, limiž jsou
takové knihy přeplněny, hledá v iízdním řádě neibližší spoiení do (lal
šího města, aby se totéž opakovalo na celém výletě po ltalii.

V každé době potkáváte tlsíce takových bludných poutníků. Sleduií
pilně výklady své knížky, ale cesta vlakem, hotelová strava a hodně
zklamání, to lson icdinó požitky, 7, nichž se může těšitl. l'o ostatní
Ic mu ukryto. Příliš odvážně si vyicl do světa. Marně bychom se brá
nIli myšlence, že drahou se nemá ieždit po Italii. To se nejlépe pozná,
když se blížíme vlakem k některému městu, iež má nám odkrýtl svolc
bohatství. Nikdy nevolí se cesta tak,aby iiž přílezd dal aspoň tušitl,
že tam za tou kamennou budovou, chránící město před zvčdavýma
očima průběžných cestuiícich, le cosi, co by to tu zlákalo, zachytlo a
upoutalo. |)ůmyslní inženýři, chránícc záimy podnikatele, zařídilivěc
tak, aby lenom co nejvíce lidí prolelo vlaky po tratl. | pro ně nemá
to ceny, aby se podivovall dílům, která nevyšla 1.ielich rukou. Pro
líždčite Benátkami, Bologni, ledte od severu Italie až dolů k lihu, nikde
nespatřítc podél trati, co by vás zlákalo, abyste přerušili lízdu tam, kde
"nak není vaším úmyslem vystoupit. Snad také soma města nestolí
o takové návštěvníky, kteří pohodlně přiiedou ve voze ,Sl) až na
|c|lch nádraží a zde, sotva vystoupili z vozu, otvíruií červenou Mariovu
knížku a jako hluší a slepí ženou se od bodu k bodu, poslušni zna
mének. U dvou výkřičníků zastaví se trochu déle, než u iednoho.
U věcí méně zalímavých se už ani nezastaví. Konstatuií ien ieiich exis
tenci.

Můžete-li však použíti starých silnic, které spoiuií důmyslně města
italská ne v přímé lince, nýbrž v takových podivných obiížďkách, po
tom teprve poznáte, iaký ie rozdíl mezi touto starou drahou, po níž
každému ie vyhrazena jistá svoboda ve volbě cesty i cestovních pro—
středků, při níž možno se zastavit v některé tratorii na trochu červe
ného vína, kde potkáte tolik zaiímavých lidí, iid'iž byste marně hledali
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mezi svými spolucestovateli ve vlaku. A to le lenom nepatrná část
vnělších, běžných dojmů. Což teprve když okoušíte všelijaké rozkoše
takové potulné cesty s plným vědomím své svobody. Zahoďte oděv
turisty, staňte se aspoň navečer hostem nělaké tratorie malého měs
tečka, pobeseduite s rolníky nebo rybáři, v několika pohárech trpkého
vína Chianti utopte všechny svole bolesti, slovem, nechte toho svého
„člověka" někde daleko na severu, abyste pochopili, že i zde v této
zemi zamořené turisty možno žíti volně, svobodně a krásně.

Cesta do Florencie od Adrie nahoru přes Apeniny &zase dolů do
údolí na druhé straně tohoto horstva. Tato pout, liž možno vykonat
podle chuti za několik málo hodin steině iako za několik dnů, ba snad
týdnů, ukáže nám skrovný úsek toho, co tisícům zvědavých (ale hříš
ných) očí ie utaieno navždy. Bílý pás silnice stále se před vámi kroutí.
rozdvoiule a zase se spoiule s pobočnými cestami, lako by chtěl pout—
nika zlákati s pravé cesty. Neikrásněiší cesta by snad byla se spřeže
ním volů, pomalu krok za krokem se šinoucích, s vozíkem od osady
k osadě, každou chvíli se zastavuiících &udiveně se tázaiících svýma
velkýma očima, co že tady chceš, člověče, v kraii, který le viem zvě
davým zakázán?

Zvolna vystupulete k horám. Ráno leště nebylo po nich potuchy,
ale za nedlouho už se hlásí. Jedete-li rychlým vozem - možná že použili
iste auta —potom za půldruhé hodiny stoupáte serpentinami vzhůru
do strmých skal, na nichž jenom někde v koutku pod štítem vysokého
skaliska lest ukryt miniaturní lesík, nedávno sem pracně umístěný.
Apeniny isou hory podimurué a nic vás k nim netáhne. Máte tak
aspoň možnost vraceli se k městům, lež máte za zády. Můžete vzpo
mínat na veselou snídani z oslího mléka, iímž vas černá signora po
ctila v zapadlé uličce Fol'li. Nebo vás zadtytne vzpomínka na zvěda—
véllo staříka, ichož iste se ptali na cestu, když mapa si nevěděla rady.
Potkali |stc četu fašistů s puškami a v plné zbroii. Italské volsko vy
rukovalo právě z kasáren, když iste se blížili provinciálnímu městu.
Nebýt uniforem. zdálo by se, že to naši hoši se ženou kamsi na hříště.
Sdtválně volím ty doimy, aby duše nebyla přetlžeua hned na počátku
cesty. .le krásné iitro, proč bythom si nedovolili usmál se na hezké
děvče, které zde pod Apeniuami ie už ustnčvavčlši, mileiší a hezčí,
než dívky na severu. Kylie vám vesele rukou, stoiít' divíli na silnici,
tako by chtěla!tu zůstat pomníkem naší radostné nálady. Snad neví,
že isme ii oloupili () dvé krásnýd'i očí, které nyní budeme pečlivě
ukrývat. Vždyť thudičkú ieií krása právě v Iild'i se ukryla, aby dlouhé
řasy svou hradbou diránily diudičký květ zadnycený u cesty pro po
tědiu lčd'i, kdož tudy iednou půjdou s těžkým břemenem. V lediném
pohledu, který iako květ palmy vykvcte iednou za lidský věk, možno
utopit všedmu bolest, ledinýln pohledem černých oči možno udivátit
tolik krásy, že ditěli byste se už z poloviny cesty honem vrátit. Máte
stradi, aby vám ta radost neunikla, nevymkla se z rukou. Jste nahoře.
Pro turisty označili přesně na metr vrchol. Odtud poledetc rydtle dolů.
Zase řada zatáček, pomalých sestupů, trochu „Íádní" kraiiny. To by
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řekl ten, kdo marně hledá vysvětlení ve svém průvodci. Nám však,
kteří tušíme už, že u bran slavného městu čeká nás radostné uvítání,
že representace města i tisíce lidu netrpělivě vyhlížejí, kdy už se obieví
naši hlasatelé, nám je tento kus cesty přípravou na to, co le nám s ta
kovou péčí diystáno. Zde můžeme ještě trochu přemýšlet o oprávnění
našeho přílezdu. Dosud ie čas se vrátit. Signorina ieštč stoií u cesty a
rukou si cloní. Vyhlíží nás. Pevně ie přesvědčena, že isme porozuměli
pohledu, ienž se nehází vstříc každému poutníku. Ví, že to byl dar
nesmírné ceny, který naše dívky dovedou rozdávat jenom v dobře
nnstudovanýd'i pósádí &s iemným gestem bezmezné pýdíy. Čeká nás.
.le trpěliva. Matka daln il iméno lride. Líbilo se všem. l ona se líbila
už jako malé bambiuo. A přece jenom pro nás měla usdíovc'mten po
hled, iediný úsměv, který může dívka podat, uulž by se ieií panenská
krása okradla o neivzácnčlší klenot. Hle, toho všeho se dostalo cizinci,
který šel mimo. Ale jeho díladné srdce uctečuě přešlo. Sněhy a ledy
severské vlasti neroztaií pod plamenem čcrnýth očí. Chudičký šat &
uprucovnué ruce nemohou zvábiti ieho záiem. ()zvčna od Apenln
mhotnč přisvčdčuie: sono lredi, tropo lredi . . .

Cizinec spčdíá, lenom aby už byl u cíle své cesty. Naučil se vnímat
tisíce zážitků v ryd'ilém tempu. A stále touží po novýth a nových. Ko
nečně : leho zrak, uvyklý na tisíce doimů, ic bezradný. chovcde měřitl
vzdálenosti, nerozeznává, zda opírá se na obraz, nebo nu neikrásnčlší
pohled, který dosud mthytl na sítnici “ jdi očí. llc7mrnčná modřoblohy
přispívá k uellslotč. ()slňuie, omnmule. Klume. Nikde není živé duše,
která by pohnula panornnmtem, oživila zlrnulou krásu. Proč nestolí tn
hrána, lež by na prahu městu |)unteová hlásala pyšně n přece ne vyzý
vnvě, diluhně: Per me si va nellu ciltá gioioso, per me si ve nell'eterno
doli'lia . . .? Smřll se slnvnómn llumholdovi, směli se \šem průi tltlt'ůlll
u vydiválm'aří'im. Na tomto místě ovčí-íta, že Umíte Alighieri le zdel
ším rodákem. A zde pothopíte také, proč l'npini podal neocenitelný
ohruz kázání nn hoře. Soud stál právě zde a pohled vytrhl Iel 7,lidskýdi
myšlenek. A také rozumíte, proč sem hovorní ciceronové nevodí :!
neva/.í svýdi svěřenců. Ide třeba mlčet. Nelze slepému mluvit 0 bar—
vádí. .lak diudiřké jsou prostředky naší řečil

llodlna za hodinou utíká do údolí. Zuvadí () cizince pohledem, zve
ho, aby spčdml za ní. Kdo stoií však u pohledů, iež mu kouzllly nei
krásnčlší sny, kdo v tomto panoramutu uuhytil pro sebe prdmvé oka
mžiky skutečné krásy, což může docclu klidně se pustit tam dolů, kde
lsou lidé, hřmot, vnr denního hlomození?

A dále? Poutník přece sešel dolů. Večemí x\ve, lež stříbrné zvony
okolnídí klášterů vysílaly vzhůru k nebesům. připomněly mu, že se
brzo zavrou brány města. Po paměti (iak divné. když tu nikdy nebyl!)
našel už lvůi hostinec. Do kouta pokoiíku, iehož iediné okno hledělo
přes špinavý dvorek k řece, shodil svůl ranec, seběhl dolů, nasytil se
u zapil lídlo, lehož díut neměl čas zkoumat. Trodíu se narovnal na
lavici pod oknem a rychle klenutou branou domu se vplížil na ulici.
Šel opatrně podél ulice. Spěchal k dostaveníčku, které si dal 5 kýmsi
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na starém mostě. Viděl, že oči domácíd: udiveně si jej měřily. Neod
povídal na ty vyzývavé pohledy. .len ještě více sklopil hlavu. Věděl,
že jakmile by se rozhlásilo jeho jméno, byl by také vyřčen nad ním
ortel. A on přece má toho hodně na práci. Oklamal už tolik zvědavců,
unikl kolikrát už už nastraženým osidlům. A zde, v městě, kam přišel
ll odpočinout, načerpat novýdi sil, zde by se měl prozradit, dát se sám
& dobrovolně v ruce slídičů &tak lacino prodat svoji hlavu ? Oh, Pout
ník nebyl tak prostodudiý, jak by se nám zdál podle svého diování!

Došel až k ponte Vecdiio. Odkudsi oznamovaly hodiny devátou.
Rozhlédl se proto pozorněji, sáhl na kapsu, kde snad něco ukrýval,
nebot pozorně ji tiskl. Přešel sem a tam. V přítmí špatného osvětlení
hleděl do tváří několika diodců, kteří stejně jako on tiše se tudy ublrali.

Až tu najednou : rohového domu dolehlo k němu šeptané: Cesa
rine. Udiven pohlédl vzhůru. Z okna nahýbala se tmavá postava. Ne
rozeznával jejídi obrysů. Teprve když padl mu k nohám jakýsi před
mět, shýbl se. Jediným pohybem ruky poznal, že jeto svazeček lístků.
Pochopil.

lláno již ncprohlížel chrámů, uni paláců. Prdial z města, které mu
dalo znát tak rázně, že cizinec svým těžkým dediem nesmí ničiti květy
Firenze.

Dubová vrata paláců a přísnl strážcové rázem postřehnou plíživý
krok vetřelců. A naříká—liněkde ve své komnatě signorina, není třeba
romantického zakončení v klášteře. Stačí několik slov na rozloučenou
&vzpomínky snadno zmizí z duše, těkavé jako pohledy dotěrnýdi ci
zlnců.

*

RU'l'll SCHAUMANN - přel. () l"'l'() l". “ABLE“

TRI BÁSNĚ

POMOC

At dlaň tvá nyní by moje tělo
ve spánku leží v ruce mě, do hrobu nesly dálného,
neb v naší síni kde by mi tlelo; 
bez vrat a skříní ó, kéž by smělo
zdi jsou jak země neznámé. tvé srdce bušit u mého

At tvoje vlasy a křídlem býti
mám ve snu u mdlé skrúně své; v orlovu letu večerním.
s dimurnými hlasy llory se řítí,
mýdi roků časy jak začne bíti,
jak postavy jdou trudllivé, když zjasněna se vznesu s ním.

(2 knihy „Der Rebenhng')
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BOLNÁSYMFONHL

Ty nemysli, že slabé srdce mě
se vzpírá snad těm mečům a těm prutům,
že uvyklo len hudbě nebeské.

Vždyť každý prut Ie jako houslí hra,
a každé kopí iako iasná flétna,
a každý šíp lak třtina ze šalmale,
n všedmy ve dwalozpěv zašumí,
když se mi náhle vryIí do těla.

Tak mohutná však ie ta symfonie,
že klopím čelo, zcela ztrácím se
a na dwíli už nejsem u Tebe.

Pak zapláčl. a tento íld'lý bol
Ink tuba ie - a tu mnou zadrvěle.

(Z knlby .Der Rebenhag')

TŘIKRÁH

'l'ři krále vidím tady v drsné stáli,
Ink klečí před tou vůní čisté ctnosti.
Přátelům z mládí, dávno na věčnosti,
se obličeli svými podolmií.

'! nich leden nad krystalem lesklým talí
svou šedou tvář, už mírní oddaností,
a brntru leho, neltmuvšímu 7.hostí,
lak lusné míče moudré očl hrají.

Ten třetí ale mlčky sklání se
o lak má vzpomínka se k děcku (hýlí
tiše, lak večer když (:hceš trávou lít.

A 7.Ježíškovýdr drolmy'dl dlaní se
výš zvedá Milost jako stožár bílý
a neidíuděí dnr vtáhne ve svůi svit.

(Z časopisu „Orplld')



nohvo: BBNETKA

o ČESKÝ ROMÁN HISTORICKY
In margin: Durydlova „Bloudlní“

ČESKÝ román historický. tot už sám o sobě veliký problém. Vzpo
meneme-li tu V.BenešeTřebízského,jehož dílo bylo tak silně tendenční
a přece dodnes je znovu a znovu čteno. snad pochopíme, že histo
rlcká látka je u nás vítaným podkladem pro krásnou prózu. Možná, že
někdo namítne, že tento zájem o dějiny národa je podmíněn vývo
jem našeho národa v posledních dvou stoletích, kdy ze slavné minulosti
se zachycovala každá radostnější vzpomínka pro útědiu přítomna i lepší
naděje do budoucího věku. Nesmíme však zapomenoutl, že u nás to
není jenom taková sentimentalita, jaká snad by se zdála plnili odkaz kle
canského kaplana. U něho jistě šlo na prvém místě o rehabilitaci doby
kalid'ia, když snaží se vyložiti náboženské zápasy myšlenkou národní.
Když však sl prohlédneme svazečky vydané Bítnarem v „Dědictví svu
tého Jana Nepomuckého". najednou poznáme. že v té duši je více než
vlastenecký zápal. více než nějaká sentlmentalita diuravčbo básníka
a pokomébo sluhy Páně. Možno říci a myslím, že plným právem, že
dílo Třebízského jest ovšem opředeno tím divatem, onou nervositou
dmrnvébo autora, který chce zachránili ze své zásoby námětů a myšle
nek aspoň část pro českého čtenáře; pozorujme jenom stavbu drob
nýdi povídek, jež vybral a shromáždil Vilém llitnar. 'l'am poznáme, že
nebyl ten (huravý a snad už posléze umírající kaplan na klecanské
faře jenom tak obyčejným skladatelem llistorickýdi povídek a románů.
Mnoho je ukryto v tom jeho díle, mnoho 7.tčdi spndanýdi llstů bude
přece jenom stále nám připomínali, že jeho práce v oboru historické
povídky nezůstala pokusem, jak mnohde se dokazuje. Jak se těžko
bojuje na dvě fronty: jednu ve svém nitru a druhou odvážnou a úpor
nou v těle, postupující neúprosně k svému vítězství. A za fčdltt) bojů
neumdlěvá dudl, ač tělo kus po kuse se vzdává nadějí na vítězství.
llle. za této bídy, z tohoto zápasu přece dodnes zachovalo se nám více
než snad tušílne, nebo tbceme připustit.

Protl dílu Václava Beneše 'l'řebízského vysoko byl postaven Alois
Jirásek. Nethme stranou všediny výhody. jež po stránce formální jsou
na straně Jiráskově: věk, prostředí, stálé doplňování a soustavné pro—
studovávání látky, a snad také to, že Třebízský tu vykonal dílo před
d1ůdcovské;odmysleme si všechny formální výhody Jiráskovy, a potom
srovnejme obč díla tak, jak se nám jeví v tomto srovnání, co možná
zbaveném subjektivity čtenářovy.

Mladý kaplan umírá na počátku svého díla. Vidí smrt přede dveřml,
horečně kvapí, aby ještě něco zachránil z jejich rukou: nemoc a vě
domí marného zápasu —tot jsou jeho družky u psacího stolu, které

' Jaroslav Durydi, .,llloudční“. Větší Valdštejnská trilogie. Druhé vydání.
Vydal Lad. Kuncíř v Praze 1929.
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mu misto černidla nalévají do kalamáře jeho rudou krev, jež se řlne
z bolavého srdce.

A Jirásek? Jeho dílo roste soustavnčji, klldněji a posléze také snad
spokojeněji; přehlížíte-li dnes knihy, které za ta léta vydal, neubráníte
se dojmu, že z tědi dvou skupin přece jenom ta dobově bližší je také
bližší srdci autorovu, třebas snad si často namlouval, že jeho husitské
romány a povídky jsou nejradostnějším plodem jeho života. Jirásek byl
povýšen na romanopiseckého kronikáře doby, zvané husitskou. Ta
udělala jej Jiráskem, autorem nejčtenějším, nejoblíbenějším a snad také
nejuctívanějším v přítomnu. Čím více však se začteme do tědito histo
rických děl, tím více se zneklidňujeme: tušíme aparát, s nímž tu bylo
pracováno, vidíme, že nebylo litováno studia ani krásnýd'i vět, ale stále
hledáme něco, co by nás vysvobodilo z našeho neklidu. Maně si vzpo
mínám Alešova obrazového doprovodu k „Psohlavcům". V této spolu
práci vynikne snad nejlépe cosi, co oba spojuje: tušíte, jak Aleše
mnohdy pohyb, spád a vůbec každá změna posice zneklidní, takže
malíř se neubrání a my vidíme, že stojí na půdě poněkud cizí svému
dílu. .-\ něco podobného vidíme také v historickýth díledi .liráskovýdi.
Foto zneklidnění je tu také vyvoláno onou nezvyklostí, v níž se tu
autor rázem ocitá. .leho úsilí o realistickou stavbu dila naráží na pře
kážku, kterou spisovatel nemůže pokaždé zdolati tak, abydiom ii ne
tušili. Nezvládne dokonale látku, aby v díle nclmvlypatrny švy, jimiž
má byti spojeno arthivní studium s vypravtwatelskýln nadáním auto
rovým. Zatím co l'řebízskčmu se \šeth stran se hrnou slova, věty a celé
strany, .lirásck jim staví hráze svým důkladným připravným studiem.
A přece ani on se neubrání, aby se mu do historického vypravování
nedostalo mnoho ohlasů že současna. — ada myšlenek a problémů,
jež snaží se v_vřešiti veřejnost, řada problémů, jež měla být řešena
v životě, to množství zaiílnavýth myšlenek ohleká si routho historie,
aby pod tímto maskováním mohlo projíti šťastně a konečně i vítězně
českou zemi. Tím ovšem —a to musí dnes připustiti jenom trothu ob
jektivní pozorovatel —nelze zathrániti plnou a dokonalou neodvislost
romanopiscovu od těchto vnějšíth zásahů. Tím ovšem trpí konstrukce
románu a také celé dílo stává se poněkud otlvislým od přítomné
mentality.

e tomu tak skutečně bylo a jest, to dokazuje nejlépe úloha, jakou
hrál Jirásek také v našem politickém životě: na základě historického
díla staví se na prve místo českýth spisovatelů, kol něho má se vytvořiti
ten duth českého národa, jak jej tvoří ve svýth husitských epopejích.
Aktualita stává se hybnou pákou. Pozorujeme-Ii, jakou úlohu hrálo
jméno Jiráskovo, jeho romány a vůbec osobnost spisovatelova v po
lledníd: jedenácti letech, také si uvědomíme, že úloha historického
románu tu byla nahrazena rolí hodně tendenční. Neupře potom jistě
nikdo, že tím trpí Slovesná stránka díla. Snad ještě tato generace bude
čísti historika Jiráska. U ní bude tu jistě mocně působili okolnost spíše
sensitivní než vyvolaná dojmem z přečteného. Vzpomeňme nedávného
jmenování pluku vysokomýtského jeho jménem. Nevím, zda možno
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spojovati tak armádu a spisovatele, třebas o něm se všeobecně soudí,
že je také historiograíem naší „velké armády" - vojska husitského.
Leč nelze nám zde rozebírati tuto otázku a musíme se spokojiti aspoň
konstatováním.

Tím ovšem druhá část díla Jiráskova, do níž řadím také „F. L. Věka",
je opomíjena, jaksi postavena na druhotné místo, ač vlastně bychom ji
měli přiznat prvé místo. Kdo pozorněji četl „U nás" a „F. L. Věka", vidí,
že se tu spisovatel na mnoha místedi stává básníkem rodného kraje,
který je zde opěvún s láskou &oddaností. Na těd-| místech, kde děj se
přesune do rodného kraje spisovatelova, tam právě se rozezvučí struny
k nejkrásnějším akordům lásky a obdivu, nadšení & mohutnosti vy
právěčske' síly. leč dnes nelze rozebírati dílo Aloise Jiráska. Chceme
jenom stručně upozornit, že omylem byly postaveny na prvé místo
jeho tvorby historické povídky & romány, k čemuž asi dalo podnět
spíše povolání autorovo, ieho znalost historie a snad také populárnost
látky. Až po letedi vyhnsnou ohně této periody, potom na místě hu
sitskýdl děl právě ona opomíjená a snad nedocenčná epopeje domova
bude trvalou památkou Jiráskovou v české zemi.

Dotkl jsemse toho jižs počátku, že český národ má jakousi obzvláštní
zálibu v historickýdi povídkt'uha románeth. Možno to snad dokonce na
zvati diarakteristikonem ieho národní mentality. Leč právě tato nálada,
jistě hodně vstřebaná do krve, jest na druhé straně jakousi překážkou,
aby u nás vyrostlo historické dílo, které by zndiytilo v mohutné fresce
pevně a momnnentálnč nějaký úsek národního života. lllavní překáž
kou je snad to, že většina historickýdi spisovatelů vrhla se s podivu
hodnou úporností na údobí hnsitskýrh válek, uč nenajdeme mezi nimi
ani jediného znatele umění válečnického. 'l'ohoto nedostatku nezastře
ani sloh ani umění vypravovatelské. Vždyť Jiráskovo „'Í'Hnno" právě
tam má svoje krásné pasáže, kde autor liči zákoutí života, nebot tu
operuje se známými poměry a prostředím. Ale oprmdn historického
díla dosud jsme neměli.

Jaroslav Durychpřipravoval svoje „llloudční P. Marie Montseratské"
po dlouhá leta. Připravoval se na ně nejen studiem obsáhlého materialu,
ale také se vydal na cestu za svým románem do světa, navštěvuje místa
a země, jimižpotom prováděl osoby svého románu jako obeznalý prů
vodce. aby tak neodbočily na cesty nesdlůdné pro něho i pro ně. Ale
on také jako voják znal umění va'ilečnitké, mohl iako voják a lékař za
války seznámili se s bčdumi válečnými, třebas mnohdy jiného rázu,
než byly útrapy hrdinů jeho románů. A potom látka jeho románu byla
poněkud jiná, než bylo obvyklo u nás. Postava l'rýdlandského vévody,
nejvyššího velitele císařskéarmády, onoho podivuhodného muže, který
na jedné straně věřil svým astrologům, na druhé straně však spoléhal
na prvém místě na váhu svého meče, ční vysoko nad současníky, zasti
ňuje krále a císaře, v jeho rukou je soustředěna moc celé střední
Evropy. Vrukou bývalého Českého bratra, oddiovance otců Tovaryš
stval Kolik záhad je ukryto v jeho duši, co pudí jeho srdce, aby tak
vášnivě zápasil o prvé místo v říši?
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Pozoruleme-li cesty, lakými se ubíral Durych k tomuto románu,
který má být vyvrd'tolením leho dosavadní tvorby, setkáme se nejdříve
s románem-básní: „Na horádfť \lemohu se ubránili doimu, že „Na
horádm" bylo jakýmsi předzpěvem k „Bloudění". Tam se rozezpívala
duše básníkova, zde autor přistupuje k dílu, do něhož vkládá všedmu
mohutnost své duše a soustřeďuie v něm píli a práci řady let. Ovšem
bez mohutnosti básnické zůstalo by každé dílo troskou, zlomkem, zma
řeným životem lkarovým.

Nazval byd'l „Bloudění' velikým divadlem světa, neboť v tomto
románu konečně se odpoutává český autor od domácí látky, nepotla—
čule při tom významu místních událostí. Celá Evropa le tím velikým
divadlem. na němž se hraje ono podivuhodné drama muže, který vy
rostl z českýdl rodičů, aby ukázal světu sílu a odvahu, o níž snad iinak
slyšeli ienom v dobád'i husitskýdl válek. Ale ten voják, generalissimus
císařské armády, vévoda Frýdlandský, který diystá se vytvořitl na
svém suverenním území stát ve státě, aby tak obnovil domácí dynastii
prozatím na tomto území, které na mnoha místech dříve bylo také
v moci mocných Slavníků, on, Valdštejn, ic epilogem českého hrdinství.
Smazal skvrny zhabělýd1 direktorů, zastínil zbabělé vlastenectví exu
lantů, aby tak ukázal, že česká země nepozbyla hrdinů.

llylo řečeno liž často, že „Bloudční" ie mezníkem českého románu
historického. Není to lenom nmost látky a síla podání. 'l'akc' nová
metoda, líž byla tak obsáhlá látka zdolána, ukazule nám, že lsou u nás
předpoklady historického románu. A právě ona doba lest nesporně
lednou z nclvtlěčnělšíth, nehot' otevírá mčtu hrány české země doko—
řán, země česká le tím hodem, kol něhož se točí dčle války třicetileté:
zde se začíná, zde se končí. Nelvětší zápasy se odehrávali na Ielí půdě.
'l'o není hol náhožensko—národní, lak se ráda nazývá volna husitská.
Ide le to hol dvou světů o dalekou budoucnost telé livropy. Durydi
proto nás vyvedl z našeho provlnciallsmu ven do světa, abychom ko
nečně Iiž opustili staré názory, staré cesty a ukázali se v iiném osvět
lení. Měl k tomuto dílu všechny předpoklady zdaru. Jemu konečně se
podařilo rozetnouti onen gordický uzel, () iehož rozvázání se lld'l tolik
marně pokoušelo. Konečně hyl rozřešen poměr mezi lyrlkou a epikou,
mezi básní a historickým dějem. Neubráníte se doimu, že jedině cesta,
po níž došel Duryd'i k rozřešení tohoto problému, byla jistá a bezpečná.
Bude proto ukazovatclcm všem. kdož zatouží někdy zathytitl iiný úsek
dčlln, v němž česká země bude osou.
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FRANTIŠEK DRKAL

CESTA SLEPÉHO

HEJ, JÁŘKU.kamP' A dohnal ho.
Ten. komu to platilo, nezůstal státi a tvářil se, iako by nebyl tuto

výzvu v studeném zimním podvečeru zasledml.
- l,.leště daleko?' —
Šli vedle strážního domku, před nímž na lavičce a přeloženýma no

hama seděl vousatý železničář s dýmkou v ústedi.
Obláčky nikotinového kouře se převalovaly lako tenisové míče

o raketu málomluvného podzimu.
Teď vůbec se mlčelo.
Jen obláčky kouře se líně zastavovaly lako podivné tváře, kterým

byl vytržen iazyk.
A přece tčm třem lidem nikdo nebránil, aby spolu hovořili, naopak

byly zde všechny předpoklady, aby se hodně mluvilo, aby se povídaly
novinky, vždyt určitě tihle tři přišli ze tří rozličnýdi světovýdi stran.

O tom však možná železničář nevěděl, že ten, který prvého dohonil,
za ním volal, prostě, že dobré vůle byla na ieho straně.

Dost možné Ie však, že železničář oba dva —tak asi na deset kroků
od sebe —byl spatřil a protáhl obličel podivením a respektuie mlčení
přídaozíth sklonll se svou čapkou do rozepiatého límce modré želez
níčářské bluzy.

Ten, který počal hovořili, započal své tažení.
Ale vyhrál to druhý, který stál mezi ním a železničářem.
Celá věc byla na první pohled nicotnt'i,svou stavbou však nabývala

určitého spodního, velmi hlubokého tónu, který se s náralnným sou
zvukcm kladl na skřípční větru vedle kolelí do vyříznutýth kontur
akálů přitisklýtth lnelandiolií větrných mlýnů na zalnžené zrcadlo utí
kajícího podzimu.

()sud titha se tedy naplnil.
Ale titho přece nelze vzíti luko dopis řádně írankovaný a hodit |e|

do poštovní Schránky. K tomu ie zapotřebí houževnatosti hraničící až
na zodpovědnost.

Nebot nic se tak těžko nepodává Ilmstelnýnia očima lako lld'iO.Ticho,
vibrulící nu zailzenýdi očíd1,pod nimiž tme naplněním osudu osmerka
bílého kapesníku podaného bílou ženinon rukou, se unese & jestliže
lame takového něco shlédli za křovím, oddiázíme uspokoleni a spra
vedlivi viděním.

Viděli lsme ticho inko houpačku na nalomenéin kmeni řezalící se
svými provazy v mužských očích

Vždyť muži tak málo pláčí.
Za strážním domkem kolele náhle zapadaly do úzkého údolí a stráně

táhnoucí se podél nídi dřevěněly nesmírným mrtvým smutkem.
Sem tam diudivaleček akátů ztrácel se podepřen kvapícím závoiem

podzimní mlhy jako oči promarněné mládím.
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Skoro namabavč se vyškrábali ti dva nakláněllce hlavy a zařezůva
líce se limi do neviditelnýd: propadlišt těžiště.

Celá ieiid: bytost nabývala tvaru elipsy proříznuté delším průměrem.
Vzpí'ímitl hlavu bylo pro ně nemožno, nebot ,hel, lářku' zůstalo

nezodpovčděno.
Oba si zůstali odpověd dlužnl, nebot ten, který šel za ním, měl na

prvého dorážeti, udiopiti ho za ruku. k němu se důvěrně sklonlti a
pošeptati mu: „Pane, zůstal late mi odpověd dlužen. Teď máme osm
hodin. A je podzim. Adi, vidíte, tak nevlídný, tak hrozně pekelný. Proč
mi v tom smutku neodpovídáte? Hledtc, ten železničář, který ted —za
chvíli —vykymácí nahoru semafor - měřeno od kolelí -—do tupého
úhlu, se lekl našeho tidia.

Nediápete, že lste měl aspoň stále ke mně obraceti své oči. mohl
lste v lakési kamarádské starostlivosti litovatl mého vetd'inoucího šatu
n bot, mohl iste aspoň vzkřiknouti: od koho máte tu růži v knoflíkové
dírce na prsou?

Vždyťv pozdním podzimu pod širým nebem tak nerady kvetou růže.
Ale nyní se oba dřeme po této stráni a lá, protože jsem ramenatělšl,

mohl jsem vás předeiítl a pomoci vám rukou.
Anebo lekl |ste se mýdi vodnatýdi očí?
Ty mole oči —-dosti šeredné —zůstanou iízvou ve vás. 'l'ak šeredné,

že le přece leštč dost krásy v Illth. I podzim, aby zutnlll v sobě dedi
" položil na blesk lvýdl zlntýdi listů zniučcné polní cesty, \'zlyká ic—
redností. Adi, punc, mýdi šerednýth živýdi očíl"

A seskočil sc stráně.
V dálce propadla 'rešctem samoty píšťalulokomotivy. Podzimní noc

stouala na pclestl krvavého měsíce. len druhý šel sc stráně též.
Ale iobo záda liž se tak hrdě neiýsomln rameny u kontury nohou

v mmžené lumpč lldsltýdl šlépělí, spíše padala —lata nesmírnou tíží
-—úměrně s |elio kabátem, který byl příliš dlouho na vývěsní tabuli
podzimního breve.

Náhle znkolísal, ruce vsunul do kabátu a nasloudinl. (Žítll,že druhý
za ním visel na nčln očima.

lluce vytáhl z kapes n počul iěmibludit prostor tak dlouho, už došel
na dno.

Uhodl na dně prostoru kámen.
Usedl nn něl.
llylo mu už lhostejné, když ucítil na rameni (izí predmět. Věřil |Iž.

že to může být bez výhrad) lidská ruka.
Kde pak pták. Ten se bolí l tmy.
„Snad nedlcete skočit pod . . .P"
,Ncl" Byla v tom vášnivá d'tut neopustí! život.
„Ale opouštěl |ste mne. proč se se mnou ncdicete seznámit?"
„Jak to? Kdo by byl dobrým vůdcem v této psí noci?"
.V těžké divíli, v těžké noci - hm, hm.
„Ale vy iste šel za mnou v tědi místedi, kde isem si byl se vším list.

Ale ono to za tři roky hodně vyrostlo. Tady ten bodlák &to ostatní
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haraburdl tu leště nebylo. Ale proč vám to vlastně povídám? Jářku,
zajíma vás to? Vždyť lá ted nevim, kam mám lit."

.Vy nevidíteP'
„la, ia, tři roky. A za tři roky už vyroste l les, za tři roky se vám

stane, že kdysi nový hrníček spadne 5 police, za tři roky, kdybyste
neutiral si slzy - považte, utopil byste se v nidx.

A víte, co ie to utopit se v slzách? A kdybyste byl sebe větší akro
bat, nebudete-li tři roky dělat salta, tak se při tom prvním velkém
kotrmelci po třed: letech dozajista zabijete. A odveze vás na hřbitov
malý koníček, vyhublý, ale při tom tak něžný.

A vy iste d1těl, abydi vás vedl. Nepleťte si to.
Neisem pyšný, jsem už slepý. A když to víte, poldte si sem ke mně

na divili sednout. Máme na lom kameni oba místa dost."
Tma se valila. Tma noci se třela o tmu dvou očí.

*

z latiny pfcložll A. N. s. ŠUMINOV

HYMNUS NA DEN ZJEVENÍ PANE

l'leróde krutý, přídiodu
proč Boha—krále boiíš se?
Nevyrve vlády pozemské,
kdo dává nebes kralovstvi!

'l.a hvězdou, kterou spali-ili,
nn pout se dali králové
a světlo světlem hledali
a Boha dary vzývall.

Koupele člslé hlubiny
dotknul se nebes Beránek,
vzul na se hřídiy, iiihž neměl,
nás samy l'll'ídlů očistiv.

A všemocl vlz nový ráz:
.liž rudne voda ve džbánedl.
Na rozkaz, vlno nalévat,
avůl původ voda změnila.

Bud Tobě, Jezu, vzdána čest,
lenž národům lsi zievil se,
i a Otcem, Duchem milosti
po ustavičný věků věk.

men.
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ALOISsr. novu
DEKAMERON

STALO SE před šestnácti lety v římské koleii: Na svátek sv. Josefa
došly do koleje knihy z veřelné dražby, iakýd1 v Římě lest dosti po
řádáno. Mezi knihami byl velký ilustrovaný vázaný Boccacciův „De
kamerou" &přeložený do angličtiny Gilbras of Santillanoovy „The Ad
ventures'.

Tyto dvě knihy rektor kolele zabavil a čekal na návrat vicerektora,
aby společně s ním rozhodl. iak se má s nimi naložltl. Když se vice
rektor vrátil, byl nad knihami vynesen rozsudek a ieště večer vyko
nán. V kuchyni byla postavena malá hranice na lihovém sporáku a za
asistence představených, prefekta, kuchaře a sluhů upálen Baccaccio
| ten druhý. A dva alumni přišli o své knihy. První ctitel italské lite
ratury, lenž studoval Danta, Petrarku &d\těl poznati i Boccaccia, musil
oželeti „Dekamerona'a druhý,ctitel bíléhoAlbiona,„TheAdventures'.

Uvažoval jsem dlouho o té události - uvažoval a zkoumal, proč
rektor knihy zabavil a spálil. proč zničil spis, lenž po několik století
byl vzorem a učitelem prosaiků. ——

Jan Boccaccio byl zakladatel italské, ba světové prózy vůbec, lako
leho vrstevníci Dante a l'etrarka, liž na nebi poesie zůstanou vždy
hvězdami první velikosti. Než i v poesii byl Boccaccio činný. vždyt
hrob leho hlásá: Patria (Šertaldum, studium Íuit alma poesis.

()tec ditěl z něho mlti obchodníka; proto musil hodně cestovali.
Na své cestě v zápalu mladistvé touhy spědlal ke hrobu Vlrgllovu,
kde popell básníkově slíbil, že nebude kupcem, nýbrž básníkem, at
už ve verších nebo v próze. Boi o uplatnění své touhy a vůle byl
s otcem tuhý.

lloku 134l byl Boccaccio svědkem věnčení l'etrarkova. Slavnost
učinila naň tak hluboký dolem, že celou duší oddal se peru. Podobně
lnko Petrarka do Laury, zamiloval se Boccaccio do princezny Marie,
levobočka krále neapolského lloberta.

láska a žena ispirovala mu větší část ieho básní a novel.
V Neapoli prožil několik let v lúskádi a rozkošídi dvora mladistvé

královny Jany, dcery Robertovy. Není divu, že Boccaccio ve své tvorbě
llčl nelčtavnatělšl vášně lidské, vždyt okolí jeho byla samá intrika a
milostná pletka.

Královna Jana byla rytířská a poetická povaha. Milovala rytířské
hry, literaturu a o věnec poesie zápasila i lednou přihrách se slavnou
dámou z Mardiebrusa.

V prvním svém sňatku : Ondřelem Uherským nedošla štěstí. Ondřel
byl brutální, kdežto ona měla smysl zase ienom pro galantnost.

udvik z Tarentu, lell milenec, zosnoval s ní plán spiknutí proti
()ndřeii, lenž zabit byl v devatenácti leted) v noci před korunovaci
v Anverse.

Spiklenci probudili Ondřele, volalíce, že došla špatná zpráva z Nee
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pole. Hodili oběti provaz na krk, shodil! z okna a oběsili ubohého,
mladistvého manžela zrovna vedle oken zrádné d'iOtl.

Když se lid o činu dověděl, zle se hněval a Jana musila spiklence
vydati, staraiíc se všemožně o to, aby jí nevyzradili. Ač dva kardiná
lové vedli proti Janě proces, přece nebyla ze zločinu usvědčena.

Když nastal klid, vzala si Ludvíka; čin ten byl nemilý celé téměř
Evropě. Karel z Durazza, druhý Janin milovník, povolal ze msty proti
Janě Ludvíka Uherského. Tento přitáhl k Neapoli s černým provazem,
na němž bylo znázorněno oběšení Ondřeiovo.

Jana prdila; na útěku byla však dopadena a uvězněna od svýd:
baronů. Z vězení li vysvobodil papež Kliment Vl., na němž vymohl
Ludvík, aby proces proti Janě byl obnoven. Před soudem přiznala se
Jana, že nenáviděla Ondřeie; lhala však, když tvrdila, že příčinou
skonu manželova byl špatný skutek proti ní. Byla prohlášena za ne
vinnou a Ludvík Uherský upokoien byl papežem.

Ač království hynulo, isouc vyssáváno barony a dobrodruhy, přece
byla Jana pro svou krásu poddanými milována. Krasu svou si Jana
udiovala až do smrti, linak však byla záletná, takže manžel často ii bil
a t'ral.

lloku 1355 byli oba papežem lnnocencem Vl. exkomunikováni za
to, že neditěli platiti daně svaté Stolici. Brzy nato zemřel Ludvík bez
potomků, rozmrzen na lid a lid zase na něho.

Třetím manželem Janiným stal se Jádiim lV., jemuž se nelíbila rozma
řilost u dvora. Bylstále skoro v poli, avšak štěstí jeho podnikům nepřálo.

Příbuzný Jáchymův Petr ho zaial a věznil ho dlouhý čas v kleci;
i sama Jana zavřela diotě svého na šest měsíců do žaláře.

Po ieho smrti provdala se za ()ttu Brunšvického, ienž byl vynikali
cím mužem svého věku. Než ani toto manželství nebylo dětmi obda
řeno a proto d\těla Jana odkázuti království milenci svému Karlovi
z Durnzza, s čímž souhlasil i papež. I'ozděli však papež Janu vyobco—
val a prohlásil ii za bludařku a vinnou zločinem „laesae maiestatis".

Jana ze msty zbavila zase Karla nástupnictví. Karel z l)urazza, ielí
bratranec a příbuzný papežův, odešel do íma, kdež byl lmenován
římským senátorem. Jako tukový vytáhl s uherským volskem proti
Neapoli.

()tto s Janou uprchli. Jana obležena byla v (Iastel Nuovo. ()tto táhl
lí na pomoc, byl však poražen a zalat i s Janou, která zbavena byla
žezla podle prorockého dopisu sv. Kateřiny.

Karel byl by lí dal milost, kdyby nebyl sylyšel,že vévoda z Angiou
táhne ií na pomoc, proto byla na svém lůžku zardoušena.

Karel skončil život svůi v Uhrách, kde byl spiklenci otráven. Otto
Brunšvický ze msty dal zase zavražditi všedmy ty, již měli podíl na
smrti královny Jany.

Tento malý obrázek stačí, aby oblasnil tehdeiší hrůzné poměry.
Milostné pletky, lež luštěny byly vězením a vraždami, vyplňovaly ži
vot dvorský i šleditický. Znělka Boccacciova ,Vilta del secolo' po
tvrzuie řečené.
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Zmizela veškerá ctnost, i lidské hrdost zhasla,
lež ltalii světa učinila královnou.
A Musy Castalské naříkaií na bídu svou,
pryč pocta veškeré, na níž se duše pásla.

Květ čelu mému, vavřínu větvičku zelenou
nenabíd' nikdo. ač na ni duše má tolik se třásla,
Když do světa se podívala Musa, žasla
nad bitvou ctnosti s neřestí prohranou, nerovnou.

Sobectví vládne; předkové i otcové naši
nedíali nám odkaz vznešené prózy a písní,
které však dnes iiž novému málo líbí se světu.

Škoda Ie tedy každého lepšího, vyššího vznětu;
dnes kniha smyslná dobro v pozadí tísni
a ušledítile psát dnes zcela nic nevynáší.

Těžko přeložitl přilehavě dmrakteristickou, hořkou znělku Boccac
(riovu. .listo lest, že Boccaccio byl nábožensky založen, () čemž svědčí
leho obrácení na konci života. e hodně nevázaně psal, toho příčinou
byla doba; |inak by si popularity n slávy nebyl získal.

lloct'ncclo, lenž byl vyslancem, učencem n velikým přítelem l'etrar—
kovým, má velikou zásluhu o zvelebení literatury, a to imenovitě svým
_l)ekamcroncm", ienž vyšel r. 1353 n byl v7orcm pro prosnlky a bele
tristy pozdělší. Přednost leho spočívá v tom, že se v něm po prvé uplat
nila veliká a pravá umělecká forma živého luzyka, lenž Boccacclem
v próze, lako Dunteln n l'etrarkou v poesii, přiveden byl k netlostižné
eleganci a nšlcdltllosti.

V „l)ekameronu" životem přímo hýří laškovná a bohatí! řeč italská.
\'ýlíorný teho styl. k němuž využito bylo všcth vymožeností kompo
sit-e, (Iisposice a koncepce, podivuhodné scenerie (lčle lusného a při
rozeného u vypravování činí dílo nesmrtelným.

'l'yto Iusnc'stránky „l)ekameronu" lsou ovšem pokryty stíny: le to na
prvním místě lehu přílišná mravní volnost, takřka bezuzdnost. Proto
praví italský kritik: „ll Dekamerone non ě decente lettura ai giovani
morlgerati". Tím řídil se patrně i rektor kolcie, když alumnu-llterútu
knihu zabavil. Snad četbou knihy byl by získal literárně, mravně však
byl by se snad vydal na pospas mnohým pokušením, která se tak těžko
přemáhalí.

Boccaccio nepsal své knihy proto, aby ií kazil svět, nýbrž aby se
lí zalíbil rozmařilému dvom nenpolskému.

V roce 1361 probudilo Boccacciovo svědomí proroctví jednoho
řeholníka. Aby činil pokání za svůi minulý život a svá mravně závadné
dílu, oblékl řeholní šat, studoval theologii, odsoudil své spisy a četné
své rukopisy spálil.

Po upálení .Dekameronu' v kolejní kudayni zašel jsem si ve volné
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chvíli do knihovny a našel |sem si v oslí kůži vázaný: Index llbrorum
prohibitorum z roku 1704, kde |sem při iméně Boccacclově četl toto:

,Boccaccli Decades, sive Novellae centum quamdiů expurgatae
non prodieriut.'

*

FRANTIŠEK BOHUSLAV DĚIIDA

MAGDALENA

Cudnosti, lásky a něhy
ve dívílíd'nvzrušení prchavého
když promrháno jmění celé,

nocí žár sžíravý když pohasl
a bolest nade vším když vstala
v duši vášní probodené,

samota přišla v pokol tvůl,
samota, hořká a děsivá 
Venku noc mlčí, nešumí, nezpívá.

Světnička tak hrob ie stmělá
a sladká tíha spánku
lak holubice s očí tvých odletěla.

Nn okna z venčí tlukou kapky deště,
a hodiny, věčnosti znavené,
ptalí se - lak dlouho ještě?

A přece štěstí čekalo tu netušené —
Na stěně, splat kruhem stříbrným,
Kříž Krista zlevíl se očím tvým.

U nohou Jeho když vyznala ls! vře,
co bíčovalo tě žití celé.
pohár usmíření podali ti ard'landělé.
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OKNA
JDEOUMĚNí?

Tomu. kdo má trochu naše poválečné literární a umělecké poměry, nebude
neznámo, jak se dnes mnohdy s uměním čachruje, ajak se podávají světu pod
iménem umění poeticky zpracované životní zkušenosti a zážitky, z nichž bo
hužel studí a mrazí prázdnost neužitečně žitého života. Příkladů máme v české
literatuře dosti; poukáži jenom na jeden.

Vážené, velmi dobře známé nakladatelství v Praze vypsalo u příležitosti
desetiletého trvání cenu deseti tisíc Kč za nejlepší básnickou sbírku. Nešťast
ným rozhodnutím byla tato cena přisouzena sbírce, která nejenže se nemůže
nazývati sbírkou básnickou, poněvadž její obsah není poeslí, není vůbec umě
ním, ale která ukázala, jak daleko má české umění k posvátným síním Umění
nesmrtelného a k nepomíjivým hodnotám Krásy absolutní . . . Bieblův „Nový
Ikaros", neboť to je kniha poctěná aventinskou cenou, je dokladem, že nastalo
osudné „zmatení jazyků' i v literatuře, tím osudnější a žalostnější, že není
zatím nikoho, kdo by tyto jazyky rozvázal a uvolnil.

Konstantin Biebelje ona zázračná veličina, jež svou knihou „Nový Ikaros"
.dovršlla' kulturní vývoj a umělecké snažení pražského nakladatelství. „Nový
lkaros', který má býti nebo chce býti „zpovědí válečné generace", je nejcha
otičtější snůškou nepoetlckých výrazů. obratů a vět. je to kniha. která každého
opravdového a upřímného milovníka krásna v tom ušlechlllém slova smyslu
zabolí a zarmoulí. Nemýlím-li se. je to už sedmá kniha Bieblova a většina kri—
tiky spatřuje v ní vrchol jeho umění.

Chcete-li. vychutnejte všechnu jeho „krásu ", jak se projevila v této komedii
o čtyřech dějstvích.

.Iednání prvé: Za noci vplul parník do ulic Cařihradu a že je půlnoc. čínský
kuli se probudil z hladu, a že je ráno, v palmovém háji zpívají bosé Javauky.
a že je krásný večer, stanul autor na kraji tohoto žloutnoucího lesa a hlavou
poněkud zvrácenou do oblak. Pak prosí autor, aby llůh dal básníkům křídla,
„|ako všichni ptáci je mají havrani, sojky i v keři malý králíček'; nato zástup
pastýřů ani Panna Maria si nevšímají, jak bílý mrak se vysoko jako kůň vzpíná
a rozdupe západ slunce, jak dáma v závoji se nebojí a stojíc přímo pod jeho
kopyty (t. j. koňskými) svůj život dává za růže, jak velryba s harpunou v těle
rozhání beránky pasoucí se na zelené louce a jak hochu, jenž zívá, vletělo do
huby hejno holubů. l'otom autor mávnutím ruky obešel celou Palestinu, viděl,
jak bláznivý Hamlet oceán před sebou koulí kokosové ořechy až někam do
rudého moře a prohlašuje. že jeho verše klušou stejným rytmem. a že jeho
báseň půjde křížovou cestou. protože jeho osudem bylo jíti ve stopách koko
sových ořechů. Jeho hlava se klade s pustým smíchem do klína těch nejkrás
nějších žen (obvyklé u všech moderních poetůl) a potom marně bloudí kolem
pustých břehů Arabie. Potom se básník v blízkosti samého Japonska vrací
domů, rozmlouvaje s uhasínajícími ptáky jako svatý František z Assisiv domě,
kde od rána nadává papoušek Aran a s hlavou dolů umírá wau-wau černá
opice : .lavy, zatím co poslední ze všech bílých slonů hluboko v hořících pra
lesích na Ceylonu zvedá svou polnici stříbrnou a je to anděl a bude troubit
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při posledním soudu . . . Pak „probudil tygra vyplašil páva ty vyjevená opice
náš řezník býval strašlivý ailák". Pak zase anděl troubí, ale nikdo z mrtvých
neposlouchá, mrtvá žena je chytrá žena, mrtvá žena je nevěrná žena. ale pan
major stále žárlí. Pak je noc a autor jde ' milenkou po achodecb chrámu sva
tého Petra. kde papež na ně vzal hůl. Byla to Kleopatra. Potom tu Římané a
Řekové leží mrtví jako přlšpendlení broučci. A pak nenajde voják na světě
milenku, jež by se nemohla proměnit v bohyni války, zlehka zívajíc jako jícen
polního děla. Jde kolem bývalých škol, ted vojenských nemocnic, kde si bý
valý učitel nemůže vzpomenout, jak skončila třetí válka punská a neumí na
zpamět báseň od Jaroslava Vrchlického. Pak se mihne kolem duše domovníka,
jenž letí do nebe a lopatou mezi ublím květákem červenou řípou a zpívajícími
brambory. Pak opět místo anděla voják troubí, ale nikdo z mrtvých neposlou
chá. Pak odchází Chaplín, umírá Jarmila Horáková, taky umře Karel Teige až
vyhasne jeho lulka, Karel Konrád, až věřiteléobrátí jeho kapsy, Edison i Mar
coni a „nepochybně | autor sám na poetickou paralyau ", jak poznamenal vtipně
kritik „Zvonu'.

V druhém oddílu se kromě jiných hloupostí dovíš, že dříve nežli někdo jeho
zpěvu porozumí, ještě tisíckrát si autor zlomí vaz (což p. básníkovi rádi vě
říme), zas voják troubí, ale ona to všechno nechápe a pudruje si svůj slavný
historický nos. Dále ti prozradí mnohomluvný poeta, že Praha, domov, všidml
tvoji kamarádi jsou pod vodou, že mořskými koníčky plní se kavárna Slavie,
že o tvoji přízeň perou se ve vodě ryby a jedna přes druhou ti nabízí své o
krouhlá ústa natřená karminem . . .

V třetím oddílu v noci na Václavském náměstí ozval se z nmaca lev, poznáš.
že „být zamilován to je osel. Ale býti milován to jest césar ověnčený růžemi,'
potom autorova mrtvá opice chce. aby se naučil trhatl papouškům z ocasu
peří a shazovat kokosové ořechy a že lidožrout z kmene l'akpak na něj vy»
cenil zuby.

Konečně ve čtvrtém díle ai autor vzpomíná na první kanibalskou hostinu,
kdy kvintánka Ela mu umřela v náruči opřena zády 0 mapa Asie a autor ji
do dna vyjedl živůtek a pak ji snědl celou. Dále se zhrozíte, kolik mladých se
anědlo do roka z nešťastné lásky a opět v hořících pralesích na Ceylonn po
slední ': bílých slonů zvedá svou polnici stříbrnou. Potom autor polh hotí své
krásné Arsiti, že se v ní křižují parníky všech pěti dílů světa, táže se jí, kdo
alyěel zpívat žížaly, zda nosí pruhovanou kůži staženou z jejího manžela a ú—
těchyplně jí prorokuje: „budete polykat dlouhá bažantí pera pitl nquamarin
stanete sa Geiselerovou trubicí až vypijete na noc litr vody 1.potoka vroube
ného pomněnkami ;" pak ještě autor prozradí čtenáři, že tu svou Arsiti miluje,
potom znovu anděl troubí, na jeho alarm sypou se s nebe růže a básník se
vrhá dolů se skály, „což zapomněl učiniti hned při prvním verši na začátkn'.

Takový asi jest obsah poslední básnické sbírky Konstantina Blebla, prý
„básníka intimních osudů" a „nasládlého a nazlátlého idylika".

Je peána volným veršem, možno-li tak nazvali řádky nestejně dlouhé &vě
tami bez logické souvislosti. Bieblovy metaíory a symboly nemají naprosto
povahy a předpokladů básnického obrazu jako takového, t. j. jako výrazového,
umělého prostředku básnické dikce. Nelze se ostatně dlviti, když vzniklyv hlavě
.poněkud zvrácené do oblak' a zahalené kavárenským dýmem cigaret.
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.A vidím velrybu ta malíc v těle harpunu
rouhání . . . stádo beránků . . ."

., . . hrochu který zívá vletělo do huby helno holubů . . ."

.. . . černá oplce : Javy
zvolna se houpalíc na lustru ted zhasla už nesvítí . . .'

.. . . ty mllenko Gauguina nalez se banánů
strach neměl z těch hadů pružných a zkroucených lako

v tvých hodinkách ocelové péro."

Toto jsou jenom namátkou vybrané verše, ale takovéto .myšlenky' a ..ná
pady' blýskalí se v „Novém lkarovl' I ve všech ostatních sbírkách Bieblových
lako v pestrém kaleidoskopu.

„Nový Ikaros" ie knlho smutná a neradostná, vzdouvalící se dlvými vlnami
moderního pomyšlení a pubásnění, kniha bez krásy. bez umění. Poedcky &po
Bleblovsku řečeno „básník vypustil bláznivou volnobčžku'. Ten mythologlcký
Ikaroo měl křídla a v nich sílu l odvahu, Ietěd ke zdmlům světla, ke slunci,
které jel srazilo do moře, ule tento nový Ikaros v sebevědomě pýše a nadu
toatl se vznáší „v prostoru i čase od založení Říma už k dělinám první růže
k všem ženám na světě do Číny ln(iic na Javu & potom zpátky přes Egypt
n rovnou “ll k vašemu historickému nosu", uvidí (Žeylon, llornes, Samatru,
Celebes. potýká se v džunglích :: tygry n hady, navštíví tropickou kralinu,
která le .rálem černých pardnlů z leho chlapeckých let" a „tlníckrát ucítí
elrašný pád" —„do tmy a prázdna".

Konstantlne Bieble, loučíme se s vámi I s vaší poesii. Zuchce-li se nám někdy,
uponioucháme se na chvíli do vašeho „vku/ho hlusu". který zní přímobožsky
proti ostatním tónům vnší Iýry. .linuk vás necháváme (lále (máte-ll v tom la
lilmní) chruatitt „zlatými řel!z_v".ukradenými putrně „zlodějem: Bngdadu": za—
rlnouceni smutným pádem „nového lkara', necháváme vás dále bloudit za
hellmrvýlnl vltllnuml papoušků, opic, slonů u Javunck u kouletl „: lodl,jei
dováží čaj a kávu" kokosové ořechy po Středozemním moři, přesvědčeni jsouce,
že se nevrátíme k vaší poesii dříve, dokud v ni nenastane důkladný „zlom“
a dokud nenaleznete pravou „cestu!(lidu/:". Konstantlne llieble, mělte se dobře
na lvý ch výpravách za poeslí džunglí, prérií a praleaůi A. C

2 Nov t: LITERATURY

Život přesvahl Panny „Marie.Podle vidění ctih. A. K. Emmerkhové napsal
Klement Brentano. Přeložil Matěi Fencl. Druhé vydání opravené &doplněné.
Stran 402. Cenn 00 Kč. Vydal Lad. Kuncíř v Praze 1929.- První staroříšské
vydání Fenclova překladu tohoto podivuhodného díla, vyšlé před 18lety, stalo
se už blblloíilskou, skoro nepřístupnou vzácností. Je proto jen zásluhou nakla
datele l překladatele. že se odhodlali vydatl je znovu v úpravě typograíicky
rovněž dokonalé a tak, aby mohlo proniknoutl | do širší veřejnosti. Překladu
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dostalo se nejen některýdi meněídl oprav. ale také vhodnýdl přídavků ze
„Života Ježíšova" a z „Hořkého umučení", jež doplňují dosavadní mezery
v životopise P. Marie. A tak zase stům a stům českýd: lidí bude umožněno
prožívati vnitemě, nazíravě rozjímavým způsobem pozemský život Matky Boží,
jak jej zřela ve svýd: viděníd: Bohem vyvolená prostá řeholnice před více než
sto lety a jak jej napsal podle jejího vyprávění básník Klement Brentano. [ když
snad mnozí z nid: budou hleděti na tato soukromá zjevení jako na báseň 
nejsou jí ovšem! - není možno, aby se při tom jejid: srdce nenaplnila vděčnou
láskou a zbožnou úctou k Té, jejíž život byl tak úzce spjat se životem božského
Spasitele. Přispěje k tomu i8 zvláštních příloh s pěknými reprodukcemi ma—
riánských obrazů starých mistrů, hlavně také českých. M.

Proč jsem se stal katolíkem? Řada úvah předních současných anglických
konvertitů-literátů. Autorisovaný překlad z angličtiny pořídil J. llozmahel.
K mileniu oslav svatováclavskýdn vydal Jos. Blmbaum v Brtnici 1929.Stran
115. Cena 4 Kč. —Kniha nejvýš zajímavá pro náboženského psychologa i kaž
dého, kdo si všímá pozorněji duchovního vlnění moderní doby. V době otevře
ného boje proti náboženství a zvláště proti církvi katolické jest konverse ke
katolicismu jistě činem. jaký mohly způsobiti jen důležité důvody, zvláště
jde-li o lidi inteligentní, vynikající spisovatele, žumalisty, učence, kněze, lékaře
atd. Devatenáct takovýdl veřejně činnýdi lidí z Anglie zpovídá se v této knize
ze svých nejvnitemějšídl pohnutek, které je přivedly z jinýdi církví nebo :
„bezvyznání" k církvi katolické. 'l.a Chestertonem. jenž zahajuje tyto konfese,
následují osoby více méně také u nás známé, ale vždy upřímné ve svýdl vy
znánídl. .lejldl soubor, svědomitě přeložený dobrým znalcem anglického života
.l. Rozmnhelem, jest nejen výbornou apologií, ale poskytuje také mnoho pod—
nětnýdl myšlenek těm. jimž jest dáno býti vůdci duší. .

Roman Jakobson, Nejstarší české písně duchovnl. Kreshu obalky a kresbu
titulu navrhl V. Il. Brunner. Národní knihovny svazek 0. Stran 51. Vydal Lad.
Kuncíř v Praze 1929. —lluský učenec, jenž se již dříve osvědčil jako dobrý
znalec naši starší literatury i odborník v otázkáth české prosodie („Základy
českého verše" v Odeon“ 1926). shrnul v tomto svazku cenné kuncířovy
„Národní knlhovny" výsledky svý-distudií o třech nejstarším památkách nalí
dudíovní poesie. o písních „Hospodine, pomilnj ny". „Svatý Václave" a „Slovo
do světa stvořenie".llystrými důvody hájí jejid-nstarobylého původu a ukazuje,
že je neoprávněno mluvlti () básnické neplodnosti pr'vníd'i staletí českého
křesťanství: že se nám zadiovnlo tak málo památek, zavinila —podobně jako
ve stavitelství- nikoliv neplodnost doby, nýbrž krutá, ničivá práce dalšíd)
staletí. Stejně popírá také tvrzení, že církevní slovanštlna v českýdnzemíchjen
živořilaa kulturní vlna cyrilometodějská že byla pouhou pomíjlvou eplsodou.
a dožaduje se toho, aby církevně- slovanskému období bylo konečně vytčeno
příslušné místo v dějinách české kultury a zejména literatury. Spisek plný
podnětů k dalším studiím zaslouží hojné pozornosti. M.

Dante Alighieri, Božská komedie. |. Peklo. Rozměrem originálu bez rýmů
přeložil Karel Vrátný. Stran 203.Tiskem Českoslov. akc. tiskárny v Praze 1929.
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- Konečně po 20 letech dočkává se knižního vydání překlad .Pekla'. jenž
kdysi v Bítnarových .Medltacídl" budil oprávněnou pozornost. Dr. K. Vrátný
vysvětlil již tehdy a vysvětluje nyní znovu v úvodu, proč se podjal této ne
malé práce o nerýmovaný překlad „Božskékomedie" : Kdo chce podržetl ozdo
bu rýmu, bývá často nucen pro rým a pro rozměr vypomáhati sinějakým slovem,
cplthetem nebo obratem, kterého originál nemá. Tím se rozřeďuje umělecká
hustota slohu Dantova. Zato nerýmovaný překlad dovede mnohem věměji a
lépe podali zvláštní ráz poesie Dantovy: onu vznešenou úsečnost jeho řeči,
onu sebevědomou, svrchovaně uměleckou střízllvost vyjadřování, která mu
téměř nikdy nedopouští, aby pro rým nebo pro rozměr užil zbytečného slova.
Tyto přednosti nerýmovaného překladu uznával později také Vrdllický. Kdo
chce podrobněji vniknouti do obsahu vznešené a pro dnešního čtenáře těžké
poesie Dantovy, tomu zajisté prokáže věrný a svědomitý překlad Vrátného
nejlepší služby. zvláště když jest opatřen pečlivými věcnými poznámkami a
obsažným úvodem. - Na knize, již rozesílá Lad. Kuncíř v Praze. není vůbec
uveden nakladatel. Vyšla tedy patrně nákladem samého autora.

Alois Musil. Vpoxvdtm'm Hedžazu. Stran 304. (Žena 60 Kč. Vydaly Česko
moravské podniky tiskařské a vydav. v Praze I929. - llydllým tempem vyšel
druhý silný svazek cestopisů Musllovýdt. v naší literatuře jistě jedinečnýd:
svým přísně vědeckým podkladem a populárním způsobem podání. Autor líčí
tu své zajímavé zkušenosti z vědecké výpravy do severního lledžázu při llu
dém moři a při tom velmi poutavě poučuje () krajích, jimiž prodlázel kdysi
Mojžíš, o kmened'l je obývajícídl, () jejich zvycíd: i jejidi životníth :: nábožen
skýdl názorech. lest tu opět množství (lrobuýth cestovníth eplsod, jež zpestřují
vypravování, a mihne se před námi i mnoho více méně originálnídl postav
arabskýth, jejichžodlotu a náklonnost si dovedl autor tak podivuhodné získá
vati. (Št-lek pak je doplněn opět velmi četnými obrázky v textu ] velkými
obrazovými přílohami podle vlastnith vzácnýdl snímků spisovutclovýth. Kniha
přinese jistě každému vzdělanějšímu čtenáři hojně radosti i poučení. H. ].

Jan Havlasa, Japonský podzim. Zlomky života. Se [?.8 snímky autorovými.
Sborníku ilustrovaných cestopisu kniha Vl. Stran 536. Cena 75 Kč. Vydalo
nakl. Šolc a Šimáček v Praze 1930.—llozměrný spis llavlasův. třebas vypisuje
zkušenosti z autorova delšího předválečného pobytu v Japonsku, jest pro
veřejnost dílem novým jak po stránce obsahové, tak zvláště obrazové. l.íčí
zajímavým způsobem několik cest konaných v podzimní době z Jokohamy po
severním i jižním Japonsku, zvláště návštěvu u vymírajícího národa Ainů, pra
obyvatelů této podivné země, pak cestu na ostrov Šlkoku, k poutnímu místu Ko
tohiry a k sopce Fudžlno-jamě. Různé.zjevy ze svýda pozorování snaží se autor
soustřediti pod zomým úhlem „duše a tvaru": ukazuje Japonsko jako zemi, kde
lidé a věci souvisejí vnitřním rytmem, kde spojitost s rasovou zkušeností a
spozadím krajinného d\arakteru činí z přírodyilidí jeden harmonický celek.Při
tom ovšem srovnává často japonské poměry s evropskými &zvláště českými a
proplétá svá cestopisná líčení různými úvahami, často zajímavými, ale jistě
málo štastnými tam, kde se dotýká otázek náboženským, na př.poměru křes
tanství k budhismu, misionářské činnosti atd. Mnohé z tědmtonázorů, známé
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ostatně i z jinýdn spisů Havlasovýcb, jsou dnes již skutečným ardíaísmem.
Opravdu bohatý a zajímavý jest obrazový materiál knihy, pořízený podle
vlastních snímků autorovýdm, jistě značným nákladem, tiskem : hloubky na
zvláštnídl přílohádí. H. J.

Joe Hloudm, Dopisy neznámého.Druhé vydání v blblioíilské úpravě se 14
obrazovými přílohami Jana Gotha. Stran 330.Cena 40 Kč. Vydalo Zemědělské
knihkupectví A. Neubert v Praze 1929.—Cenný cestopis Hloudaův. psaný ve
formě dopisů českého sběratele památností v Japonsku k milence v Praze,
zasloužil si tohoto pěkného bibliofilského vydání. Autor je znám již z jinýdl
svýd: prací jako nadšený ctitel japonského umění. přírody i celého národa.
Kdo miluje, snadno přehlédne l nedostatky své lásky. Víme, že japonské po
měry mají i své stinné stránky, ale přesto nednáme se rádi unášeti líčením
znalce, jenž je zároveň umělcem a má porozumění pro jemnou krásu stejně
jako pro osudy lidskýdí srdcí.Škoda jen. že aspoň ve 2.vydání nevynechal věcně
nesprávnou poznámku (na str. 50) ()„prodávání odpustků" neapolským kardi
nálem. Obrazový dopr0\0(l Cothův provedený tiskem : hloubky na 24 přílo—
hách je přiléhavý a zdařilý. B..!

Břzlislav Štorm: Znaky stavu kněžskéhov umídl českým.Pro ctitele heraldiky
a milovníky knih vydala jako první knihu sbírky „Klenot' v 500 číslovaných
výtiscích Družina literární a umělecká v Olomouci 1029. Cena 12 Kč. —Ori
ginální a půvabnou knížkou, o níž byla již v „Arše' předběžná zpráva, zahájil
Břct. ."torm novou naši bibliofilskou edici. Autor, básník a výtvamý umělec
zároveň, ukazuje tu v dnešním shonu po módníth všednostcch pole po dlouhá
desítlletí u nás zanedbávané a přece tak vznešeně krásné ! významné - pole
heraldiky. Sám prohlašuje, že se bránil úzkostlivě „marné učenosti" a vyhýbal
se „všctečnému studiu vzorů i literatury". aby v něm nebyl udušen plamen
nadšení pro moudrost a vznešenost heraldiky. l'roto vyobrazil ve své znakové
knížce erby stavu kněžského, biskupství a řádů tak, jak se jeví jeho současnému
oku. .le přitom přesvědčen, že heraldiku je vyšší než umění a \ěda. jež jí slouží,
tak jako heraldika slouží životu a život Bohu. Znak jako stručná a určitá
zkratka bojovníka má svou významnou úlohu v životě a jen ten, kdo neustále
bojuje. jako rytíř nebo kněz, je. znaku hoden. S takovým vědomím přistoupil
autor ke své jistě pilně práci u jeho nadšená láska vytvořila dílko. jež bude
se stejnou láskou přijato milovníky umění a pěkných knih. zvláště když je
Lidová tlskáma v Olomouci vypravila tak pečlivě a vydavatelkn dává je po
měrně tak lacino. M.

Fr. Odvalií, Putování svatého Mikuláše. |)řevoryty vyzdobil Petr Dillinger.
Vydskll Kryl a Scotti v N. Jičíně. Vydal jako 0. sv. edice Delfín Boh. Durych
v Přerově 1929.Stran 83. Cena 20 Kč.- Nová básnická kniha Odvalilova jest
jistě ovocem šťastného zladění a vniterného ztišení básníkovy duše, do níž
dříve tak silně zaléhaly a ji roztrpčovaly ohlasy prudkých bojů v národě,
náboženského a mravního úpadku a leckdy ! osobníd1 bolestí a zklamání. Již
tehdy utíkal se rád : tohoto zatrpklého ovzduší do krásnějšího světa svatýd't
a světle Božích. sbližoval se s nimi po lidsku důvěrně a jistě sám v duchu
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prožíval ony četné legendy, jež jsou rozsety v jeho dřívějšíd: knihách a jidnž
celá sbírka je již několik let vězněna někde v zásuvce pražského nakladatele,
ně bylo dávno ohlášeno její vydání. A tak jsme se ještě spíše dočkali největšího
dosud Odvalilova díla vtomto směru, legendy o miláčku dětí i dospělým, osvětci,
jehož láskou posvěcené stopy nezapadly ani pradaem tisíciletí. Básník nespo
kojil se několika známými legendami, ale našel toho „drobného kvítí a cest
Božích" mnoho i ve vlastním srdci —a tak dovede zpívati s roztomilou pros
totou l o matlčce sv. Mikuláše činné nyní u syna-dobroděje v nebi, vypisuje
plasticky bohatství jeho nebeské zahrady i jeho dvorce a zvláště ovšem jeho
putování po zemi a běloušem. jehož kopyt „kromě básníků a dětí nikdo nikdy
neslyšel". Nejsme-ll básníky, poslechněme sl aspoň 5dětský důvěřlvým srdcem
jejkh radostný ohlas v této milé knížcel M.

Otto F. Babíer, Knížku o rybddt. Dvěma dřevorytovými vlgnetaml vyzdobil
K. Minář. Sbírky „Hlasy“ svazek X. V 500 číslovaných výtlscích vydal 0. F.
Bablcr v Samotíškád: 1029.Stran 50. Cena 12 Kč. —Nová publikace Bablerova
druží se vhodně k jeho dřívějším antologlím: Knížce o koni a Knížce o sluneč
nicl. Zahajuje ji ovšem rybářský odborník mezi českými básníky Jíří Mahen.
dále jsou zastoupeni Jos. ll. Foerster, Vl. Štastný a Jak. Deml. ukázky z cizídl
básníků a hlavně ze slovanských pohádek a písní přeložil sám vydavatel. Bylo
by ovšem možno antologii mnohonásobně zvětšili, jak nasvědčuje připojený
pilný soupis beletrlstlcké literatury o kníhátll. ale vydm ateli šlo právě o malou,
nedrahou, blblloíilsky vypravenou knížku jíž by "(inll radost přáttlům pří
rody i čisté poesie. A to se mu podařilo. M,

Frantihk Bohuslav Děrda, Vbouří života. První verše. Vydala Družina lite
rámía umělecká v Olomouci, jako druhý podíl svých knih na rok [020,stran BH.
7- Autor této básnické prvotiny, horlivý přispívatel do našldí časopisů, nehoní
se za módními novinkami a hesly poellckýnll, nýbrž pěje tak, jak mu to prostě
velí jeho básnické nltro. Též námětů nevyhledává v dálnýdí a vynrnělkova—
nýth končinách exotickýdí, nýbrž v běhu všedního života. A přesto podařilo
se mu shromážditl žeň, v níž přes některé slabší věci a přes místní íormální
nevybroušenost zůstanou čísla ceny trvalé. V devítí oddíledl sbírky vyzpíval
básník své city rodinné, otevřel své jemně rozciilivělé srdce pro nemocné, trpící
opuštěné a sirotky, ukázal nevšední sociální cítění (na př. wolkerovsky zladěná
báseň „Ruce uhlířů'), vyznal se z citů mllostnýdl a konečně vždy a všude se
odevzdává pokorně do rukou Nejvyššího. —Nelze popříti, že vedle věcí vskut
ku hodnotnýd't jsou zde čísla s malým básnickým vzletem,ale pevně věříme.
že Nejvyšší, do jehož rukou se autor odevzdává, neodepře mu bílé holubice
básníckýd1 snů a povede jeho pero k dalším metám. Oldra Sv.

Otokar Žižka, Hlas v mlze.Básně. Stran 31. Vydala ve sto výtlscídl Mladá
Morava. Brno 1020.—Nová knížka O. Žižky jest radostným znamením pokroku
v jeho vnlterném ! básnickém vývoji. Dává tuěltl, že se básník již vymanil ze
zmatků zoufalých bojů, plnýdl porážek izatrpklýth resignací, jejíchž ohlasem
byly jeho první sbírky a zvláště chorobně vonící „Květ ve váze". V jeho jared:
sice dosud „pláče tolik nedozněnýdl písní'. 8 nočními dešti vracejí se dosud
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„přeszahrady zpátky věrná světla žhářskýdmkrví. by všedmy bolesti a všedmy
bludy zas ráda přijala", ale po jarnídn bouříd1 jsou již tichá a usmířená a k
duši básníkově hovoří z mlhy tidný hlas Mistrův i jeho pohled vyčítavý . . .
Doufejme, že i ta mlha se brzy rozptýlí a duše básníkova. jež v závěru vyzývá
„na nůž" dravý a neuprosný Život, ve věčnost zapálena .vytryskne těžkým
světlem." M.

Jan Uhde,Zpěvy : Neznámá. Básně. Stran 32. Vydala Moravská Orlice v Brně,
v prosinci 1929. - Prvním dojmem při četbě debutu Uhdeova zajisté jest, že
mladý brněnský básník podlehl mocnému vlivu poesie O. Březiny. jehož pa
mátce věnuje také závěrečnou báseň. Svádí k tomu jeho záliba v obrazech a
symboled: ! celá myšlenková a citová náplň veršů, pohybující se v nekoneč
ném tldlu neznámých kosmických prostorů, kde zní hudba ethernýdmvýší, kde
bijí neviditelná srdce skleněnýd: zvonů, ulltýd'nze stříbmého světla měsíce a
kde bez cíle letí stříbrné hvězdy . . . Přirozené nadání vede autora k tomu. že
tyto obrazy, jež ovšem nemusely vznikati teprve vlivem básníka .Tajemnýd:
dálek", rozpřádá s neobyěelnou lehkostí i průzračností. Ale aspoň některá
čísla jsou důkazem, že se mladý autor „Zpěvů z Neznámá" začíná již vyma
ňovati ze svůdného okruhu této symboliky a že se snaží buď vložiti do ní více
osobníd: citů nebo najíti pro ně i svůj vlastní výraz. Druhá sbírku ukáže to
zajisté ještě zřejmějl. A!.

Bohuš Kafka, Zrcadlo. l'ocsie z roku 1928 a 1929. Stran 51. —Zdeněk Spilka,
Jaro srdcí. Verše. Stran 43. Obě knihy vytiskla a vydala Národní knihtiskárna
v Mor. Krumlově imo. —.Zrcudlo' lest druhou knihou mladého moravského
básníka, jehož prvotina „Květiny a svět" vydaná téhož roku přešla skoro bez
povšimnutí kritiky. Myslím. že ani „Zrcadlo“ nevzbudí v dnešní záplavě lyriky
větší pozornosti. ()hráží se v něm většinou jen povrdí, zevnějšek zjevů, jež
autor pozoruje v městě i na horádl, u moře | v sanatoriu nebo vybavuje z
vlastnídí vzpomínek. Sám praví v úvodních veršídí, že „zrcadlo jen němě kreslí.
co mu osud přinese" —a tak skutečně mnohé jeho básně jsou jen zběžně
načrtnutýml zápisky okamžitých dojmů. nálad nebo jen nápadů i slovních
hříček. Ale přece jen leckdy pod tímto povrdíem ozve se hlas lidského nitra.
jež ztroskotalo ve víru měst :: bičováno vzpomínkami zatouží poznali tajemství
hvězd i života. Možno jen básníku přáti. aby v zrcadle své poesie dovedl brzy
zadíytlti i tyto jemné a hlubší záchvěvy své duše. —Formálně dokonalejší a
a obsahově jednotnější je prvotina dalšího moravského básnika Zd. Spilky.
V „Jaru srdcí" uložil svou milostnou lyriku se všemi těmi tužbami i zklamá
ními, tidJými sny i smyslnýml boji, jež přináší láska a jež se patrně nezměnily
od dob Hálkovýdl. Nalezl pro ně leckdy ovšem novou formu I nový básnický
výraz a uvaroval se v celku nasládlýd: pošetiiostí i zbytečnýd: intimit a dovedl
také ještě včas skončit, aby se jeho první kniha nestala nebezpečně únavnou
aspoň pro čtenáře, kteří nevidí vrdaolu poesie v opěvování takovýdí osobníd:
a zvláště erotickýdl zážitků. M.

Jos. Čermák : Dna v noci tu přespala vojska. Básně. Stran 31. - Týž: Nesmr
teinost. Román. Stran 95. Obě knihy vyšly v úpravě a sazbě autorově vlastním
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nákladem v Brně 1990.- Obě své současně vydané prvotiny vypravil si autor
sám písmem, papírem I celým zevnějškem opravdu pěkně a originálně. Také
obsahově nesou jeho knihy znak člověka, jenž živě procituje lidskou bídu a
utrpení a bouří se pudově k silnému protestu při pohledu na hanbu poníže
nýdi a zlobnou pýchu utiskovatelů. Úsečně vyjádřil to autor ve svých verších,
někdy ještě ideově i výrazově málo určitých a hledajících vlastní formy, plas
tičtějl pak v románě .Nesmrtelnost". Rozbíjí tu ovšem vědomě obvyklou ro
mánovou stavbu a v obrazed: skoro filmově scénovanýda, stylem zkratkovým
líčívývoj ponurých osudů tvrdé, pyšné selské rodiny za války a po válce. Těžko
sipředstaviti hroznější obraz lidské sobeckosti a krutosti, zvířecízrovna smysl
nosti a celé té mravní bídy. kterou tu spisovatel někdy až nespravedlivě na
kupil do jedné rodiny, aby snad v kontrastu tím patrněji vynikla bolestné
krása utiskovaných a obětovaných a tím více vryl se do duše čtenářovy ko
nečný refrén knihy: „Jsme nebem sami sobě!" Vůbec náboženskými pojmy
operuje autor v obou knihách velmi často. Bohužel —většinou neštastněl M.

Jan Vyhlldal, Když světová válka zuřila . . . Vydala Družina literární a umě
lecká v Olomouci jako první podíl svých knih na rok 1929. Stran 176. Je
nespomo, že dlouho trvající světová válka hluboko zasáhla do života i těch
nejzapadlejších našich vísek a že národopisnému a kulturnímu pracovníku
naskýtá se stkvělá příležitost stopovatl všechny její ohlasy a následky. Známý
a zasloužilý národopisný spisovatel Jan \'yhlídal zachycuje ve své poslední
knížce válečné ohlasy na hanácké vesnici. Jasným slohem s použitím čistého
hanáckého dialektu popisuje starosti a nesnáze vdavekchtlvých žen a dívek v
poválečném nedostatku mužů, humorné příběhy : hanáckého 54. pluku, roz-»
marné příhody při rekvlslcídi potravin, trampoty kuřáků z nedostatku kuřlvn,
obrázky ze života uprchlíků. vojenských zajatců a rekonvalescentů, nářky
starších nad mravním úpadkem o celou řadu lnosniltových ohrázků světové
války, vyústujícídl až v naše osvobození a první doby republiky. —Správný
list podtitul knihy: Dokumenty : hanácké dědiny. Ano, jsou to dokumenty
a nic více, zato však mluví za sta povídek, dokumenty leckdy velmi smutné,
vždy však mistrně zachycující pravý stav věcí a shromažďující v sobě nepře
berné bohatství pro budoucí historiky, íolkloristy a spisovatele. Přejeme auto—
rovi, aby ještě hodně vytěžil ze svých íolklorlstickýdi vědomosti a zápisků a aby
ojeho záslužné práci neplutllonlkdy: .Cathollea sunt1nonleguntur". OldraSv.

Josef Kopta, Pět hříšníků u velryby. Čtvrté vydání s obálkou a 8 Ilustraeemi
Jos. Čapka. Stran 144. Cena iBKč. —Týž: Varta, Marie, Helena. Novela. Třetí
vydánísobálkouatřemiilustracemlJos. Kaplického.Stran 114.Cena 15Kč Obě
knihy vydal. Čin" v Praze 1029.—Obě tyto drobnější práce Koptovy, jež se
dočkáyají novýchvydánívdoběpoměměvelmliuáclxó " - „......
rovou snahou o novou formu skladební a stylistickou, odlišnou od jeho dří—
vějších rozměmýd: románů válečných. Ukázal —zvláště ve druhé novele 
jak se dovede skoro docela vyhnouti popisným partiím a užívati s prospědiem
zkratky i zámlky; a zároveň jak dovede zhustiti děj a postaviti proti sobě
v účinném kontrastu jednotlivé situace l povahy. Povahová odlišnost vyniká
zejména v knížce o pěti hříšnícídi, kteří se v nějaké zapadlé hospůdce na
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předměstí zpovídalí navzájem ze svých zločinů danýdí u prvních čtyř válkou:
a u posledního, nevoláka, lidskou bídou. Trodíu podivně ovšem odůvodňuice
tento poslední vyprávčč, soudní podúředník, proč se zpovídaií veřelně lidem
a ne taině Bohu, ale i tak mluví ze všed: těd: příběhů prostá neodbytná po
třeba lidského srdce všed'mo na sebe vypovědět, aby si ulevilo a cítilo se iakul.
aspoň na Chvíli,očištěna. Trochu groteskně působí druhá novela o třechmilen
kách židovského vystěhovalce z Haliče a pak vídeňského válečného zbohat
líka: milenky, lež peněžnimu dobyvateli cizíd) akcií měly představovati typické
znaky “ ' "* 'téze moravskérodiny. Příběh
sám není ovšem ničím zvláštním, ale autor dovedl lei vtipně rozvinoutl a do
svýd: úsečnýdí vět vložiti hodně ironie a satiry na válečné poměry v hlavním
městě bývalé říše. M.

Marie Majerová, Náměstí republiky. Román. Druhé vydání s obálkou a 20
ilustracemi .l.Čapka. Stran 394.Cena 59 Kč. Vydal.,Čin" v Praze 1929--7,námý
román Malerové vyšel těsně před počátkem války a osvčtlll už tehdy zajímavé
prostředí, v němž vyrůstali pozdější ruští revolucionáři —lakésl volné mezi—
národní sdružení anarthistů v Paříži, do něhož se dostává i hrdina románu,
mladý litevský žid Luka Vršin. Přepolen až k vúšnivosti ideologií anardtle
le brzy zklamán lak vůdcem a ostatními společníky, tak i celkovými po
měry velebené republiky a nakonec ten, lenž chtěl přetvořitispolečnost, v zou
falství zastřelí na !. mále lako ideového nepřítele i francouzského kapitána.
Vedle Luky je v románě hodně výrazně zadíyceno mnoho llných postav před
válečné podzemní nebo pokoutní Paříže,kde se vedle zkřlveného ovšem idealis
mu oblevllo i tolik zištnostl a prolmanostl, naduté pýdly [ naivní pošetllostl.
Mnohé ty postavy isou opravdu typické, tak zvláště silná, nesympatické po—
stava vůdce anarthistů Libertada a několika jím ovládaných žen. lež i zde
hralí nemalou úlohu. \'šidml ovšem vášnivě debatulí o současnýdt společen—
skýdl problélnedl, až to někdy unavule čtenáře, třebas autorka asi právě zde
leccos ve 2. vydání opravila a přizpůsobila novým poměrům i dnešním svým
názorům.

". íllnistknwa, Dědictví. llomán. I. díl přeložill"r. \'omlráček,ll.alll.díl .lau
Salle. Stran 344, 221, 207. (Žena ili, 13, 15 Kč. —.llarjan (lawalewícr Na zddlranu
půdy (Dla zlemi). llomún. Přeložil V. Kredba. Stan 43l. ( “ena 24 Kč. Obě knihy
vydalo Zemědělské knikupectví A. Neubert v Praze i()30.—Dobrou stránkou
vydavatelské činnosti Neubertova nakladatelství lest, že k mím uvádl holnč
literaturu polskou, takovou ovšem, lež vyhovule širším vrstvám čtenářstva.
H. Mnlszkowá není listě prvořadou hvězdou literární, polská kritika || přezírá
a jejím románům je skutečně možno mnoho vytýkat po stránce umělerké, ale
nedá se popříti, že umí velmi zajímavě vypravovati romantické někdy osudy
lvýdl hrdinů a zvláště hrdinek, umí líčitl životně a dosti plasticky ovzduší
šlechtických zámků i venkovskýd: statků, zapadlých lesních samot i velko—
městskýdí zábav, a snaží se také většinou dáti svým napínavým přběhům
jakési mravní ládro l zušledntulící někdy tendenci. Takový le také poslední
troldílný román, psaný roku 1928a přeložený ihned do češtiny. Pmí laksl
úvodní díl lest obrazem podivného života na venkovském zámku, kan náho—
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dou přidaátí pravý dědic a prožívá tu svůj milostný románek. Vdalšlch dvou
dílech děj se již bohatě rozbíhá a zase splétá v osuded't několika osob, jimiž
podivně zahrává světová válka, bolševický vpád do Polska, od základu změ
něné životní poměry !názory, tak ovlivňované rozpoutanými vášněmi.Autorka
staví proti sobě častěji ten dvojí svět, jenž v převratné době zápasí v duši
každého člověka atírn více v nitru takovýd't polských šlechticů. postavených
náhle před osudové životní otázky. Z těchto rozporů vytěžila ovšem hlavně to,
čeho potřebovala pro rydalý spád a napínavost svého románového děje, ne
zapomínajíc ani zde na různé záhadné zjevy, vidění, sny avěštby a pod. —Po
mánce umělecké dokonalejší jest román M. Gawalewicze. Jméno autorovo
jest u nás již dobře známo: jeho práce byly překládány již na počátku let
devadesátých a jeho krásný doprovod ke kartounům Petra Stadtiewicze .Le
gendy o Matce Boží" nalezl si cestu l do našich katolickýd: rodin. Také svůj
nejlepší román „Synowie [,nokoona" tiskl autor ve vysloveně katolickém ča
sopise („Rudt katolickl' i897). Román .Dla zlemi', vydaný prvně roku 1904,
zasloužil si pečlivého celkem překladu Kredbova. Kreslí pěkně život na dvou
šlechtických dvored: polských, z nichž jednomu vlnou mamotratnc'ho a slaboš
ského majitele hrozí zkáza, odvrácená jen zásluhou energické a rozumné dívky
ze dvora sousedního. Vedle této dvojice, již ovšem na konec spojí láska a
sňatek, je tu zad'tyceno mírně realistickým uměním autorovým mnoho jlnýd't
většinou dobrých n sympatických postav, takže celek působí jako milá, osvě—
žující, dnes již skoro vzácná Idyltt. M.

V. Nemírovit' Dančrnko, Bílé noci. llomán. Podle i2. ruského vydání přeložil
Em. Čedt. Knihovny Slavia sv. 19. Stran 175. (Zena i() Kč. Vydnly Českomor.
podniky tisk. a vyd. v Praze imo. —Román .Bílé noci" jest pokračováním
románu „l)va deníky"| o němž tu bylo posledně reierováno. Hrdinka, lež turn
bojovala v duši boj mezi povinností k nemllovnnétnu zákonnému manželu a
láskou k ldetílnějšímu muži, dospívá tn jakýmsi mámivým vlivem jarních „hl
lýďt nocí" petrohradakýth k osudnému rozhodnutí: láme manželská pouta.
Autor po způsobu staršíth romanopisců nešetří ovšem barev, aby vylíčil sílu
dlouhého touženl a konečného „štěstí" obou milenců. Snad teprve ve 3. díle
ukáže, že i toto „štěstí" hříchem dosažené bylo jen thvilkovou fikcí. ll. J.

Jón Svensson. Islandské povídky. Přeložil Iloh. Rejha. Knihy nové doby, sv.
|O. Stran 129. Vydal Lad. Kuncíř v Praze imo. —] literární tvorby islnnd—
ského jesuity, jenž se jako čtrnáctiletý hoch stal z protestanta katolíkem a
teprve ve zralém věku začal psáti své vzpomínky z dětství ve formě povídek
pro mládež. vybral překladatel dvě charakteristické povídky .Nonnl a Manni'
a „Nonnl a Elis'. ()bě vyličují cesty mladého hocha po moři, jednou s bratrem,
po druhé a přítelem, cesty plné nebezpečí, ale také krásné osobní odvahy a
dětinné důvěry v Boha. Autor dovede opravdu okouzliti svým vypravovatel
ským uměním, tak prostým, ncumělkovaným. že mu porozumí každé dítě, a
při tom tak svěžím, že se jeho půvabem potěší i dospělý čtenář, zvláště když
už na prvních stránkáda poznává, že nejde o nějaké smyšlené nebo bujně fan
tastické povídky, nýbrž o příběhyskutečně autorem prožité za .,slunnýd1dnů'
na rodném ostrově. M.
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Rané Chambe, Pod leteckou řilbou.Román. Přeložil B.Starý. Stran 314. Cena
18 Kč. Vydalo nakl. Šolc a imáček v Praze 1930. —Středem románu jsou
osudy leteckého oddělení složeného ze zástupců čtyřdohody a bojujícího za
světové války na rumunské frontě proti Němcům. Autor patrně sám prožil
tyto nezapomenutelné dojmy výzvědnýdí letů a smrtelnýchzápasů mezinebem
a zemí, proto je v jeho líčení tolik živoucí svěžesti I udmvacující síly. Ale vedle
toho jest I francouzským vlastencem, jenž miluje mučené Rumunsko pro jeho
oddanost k Francii a nenávidí Němce i ty, kdo pro ně pracovali. Tuto svou
nenávist vtělil v postavu záhadné rumunské hrdinky, jež byla pověřenatajným
posláním, dostane se mezi letce, ale pak padne do rukou Němců.stává se jejich
otrokyní a za své zneuctění mstí se podivným způsobem jtště to let po válce.
Mladý francouzský autor chtěl zřejmě svým románem odsoudlti snahy po
zapomenutí válečnýdt křivd; dlužno přiznati. že to učinil způsobem i uměle cky
účinným a poutavým. B. ].

POZNÁMKY A ZPRÁVY

Družina literární a umělecká konala
3. výborovou schůzi dne 10. prosince
1929v Nezamyslicídt. Projednány tyto
věci: DLU při slavnostem na počest
kardinála Havlíka oficielně zastupo
val P. Zamykal. Spolek sv. Jeronýma
v Záhřebu věnoval Družině krásné
album s foto raflemi předních svých
pracovníků. \ tormova kniha „Heral
("('ké znaky" v bibliofilské úpravě se
už rozesílá. Ježto dr. A. Fuchs nedodul
svého románu „()Itář a rotačka", bylo
v náhradu rozhodnuto pro románek
Prokopa Holého „Zuzana' z doby Kris—
tovy. Knihou básnickou pro příštípré
mii bude sbírka básní zemřelého llud.
Ilinharta, ježto ji má býti uctěna pa
mátka toho význačného člena l)|.U,
od jehož smrti uplynulo 15let. Kdyby
nebyla včas Bitnurem dodána, vyjde
záměnou místo ní kniha studií o růz
ných světových spisovatelícb od Fr.
Dobnala. Pokladní zpráva je celkem
příznivá.Dluhu pravidelně ubývá. Do
savadní knihy DLU vydané jsou vše
dmy aktivní. Letošníkrásně vypravený
ročník „Archy' je pasivní.. ne značně,
ale přece bude třeba poněkud strán
kově omezit svazky příštího ročníku.

Bude v něm opět několik uměleckýd:
příloh. Po Novém roce budou s výpi
sem členských příspěvků rozesílány
také všem členům členské legitimace.
Diplomy pro tři čestné členy jsou již
hotovya budou jimdodány. „Jarní pís
ně" l'avelčíkovy dosud l'. Šuránkem
nebyly dodány. „Květiny' jsounachys
[ányktlnknv ' ' 'r * 1 *r!
knížkyna ně nedošlo. „Klenot", v němž
vyšly Štormovy „Heraldické znaky",
bude sbírka bibliofilskýdl knih DLU
vydávaných. Redakci bude pověřen
llř. Štorm. Stran pražského sjezdu a
založení odbočky DLU v Praze bude
dopsáno Ilř. Štormml, aby půdu přl
pravil. Za členy DLU se hlásí: Jak.
llozmahel, farář \-x\damově, spisovatel
a l"r. Fiala, profesor reálky v Novém
Městě na Moravě. Oba byli přijati na
základě své dosavadní liter. činnosti
za činné členy. Ve volnych návrzích
bylo blahopřáno P. Masákovi k ceně
udělené mu morav. zemskou dotací za
román „ŠimonStylita". Jednatel před
ložil sbírku dokumentů z „Našince' o
prvníd: počátcích [)LU před patnácti
lety ažposvětovou válku. Nejstaršičle
nové DLU budou požádáni o napsání
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svýda vzpomínek na DLU. Tím sdlůze
skončena. Fr. V.8.

Polský básník Emil Zegadlowicz na
vštívil počátkem prosince Prahu a pak
také Brno. Na obou místedl byl vzác
ný host, nelvětší ze žijícída polských
poetů, přijat s opravdovou přátelskou
láskou i úctou a sám také svým milým
zjevem i svými přednáškami získal si
rázem srdce všedl. kdo měli možnost
lel slyšeti a zvláště s ním i hovořlti.
VBmě dne 10.prosince ve zcela napl
něné uznlversitníauleuvedl lelkrásnou,
promyšlenou řečíprof.dr. Arne Novák,
lenž zdůraznil zejména také nábožen
ský. katolický ráz poesie Zega-dlowi
czovy. Byly předneseny četné ukázky
leho básní v překladu Karníkově, Bab
lerově a Eisnerověi v originále. llásník
nám ro zumí dobře česky —leho praděd
po matce byl mlynářem v ližníth Če—
dládl, udkud později přesídlil do l'ě
šinska —n překládá také do polštiny
básně duchem sobě příbuzného Ut.
Iiřezlny. Zásluhou p. (). ii Iinblera zná
tlohře ., Arthu', lež ltťlsoučasně s prož
ský tn „Akordem“ k nám uváděla. Don—
Ít'lme, že básník odm-sl si od nás nel
li'|)šl dulmy a že lt-ho prosincová ná
tštčvn přispěle k dalším přátelským
stykům obou kmenové I kulturně tak
si blízkýdl národů. l'aké „Ardtď dice
k tomu přispčti svým 2. svazkem. pro
něiž máme |iž připravený článek o
tvorbě li. chadlowltzze z pera (). l".
Iinbiera &nové překlady leho básní.

Rud. Mídmlík, mladý, nadaný akad.
malíř. od něhož přinášíme v tomto
svazku dvě kresby k „Pohádce' Jind
řitha M. Slavíka, představil se českým
biblloňlům po prvé v roce 1927 kni
homilským tiskem Goethova „Parie'
v překladu a nákladem Otto l". Bab
lera, známého překladatele v Samotíš
ktíd: u Olomouce. Kniha obsahule pět

velký-dlcelostránkovýd: kreseb na ká
men, dvě vignety. text rovněž kreslen
na kámen, obálka (linoleoryt),tlsk čer—
ný a modrý. Celostránkové kresby
podloženy barvou (světle) ollvověze
lenou. V roce 1920ilustrule .,Mladíka
a nestvůru s lidskou hlavou" (gas
koňská pohádka) v překladu Otto ?.
Bablera. Čtyři lepty, ! kresba starší,
dvě vignety, značka edice I,Převoz".
edice pohádek. Vydáno 150 výtisků
na Zandersu. ř'rontlspice ke „Knihtis
kaři" od Abrahama de Santa Clara
v překladu ()na F.Bablera, soukromý
tisk AI. Bartoše (v tisku). Vedle toho
vytvořil Exlibris Kubis, Bolard1anděla
s drakem, 2 kresby Chvála knihtisku
a mnoho |iných. ]. M. S.

Ruth Schaumann ic mladá básnířka,
sochařka a urniická umělkyně němec—
ká (nar. 24. srpna ilia) v Hamburku.
r. 1024 provdána za dm l"r. Futhse,
redaktora časop.„| lothland"). „Ardm'
přinesla v ročníku šestnáctém překlad
šesti lelídt básní, podala v témže mě.
na str. 13) stručný přehled lelídl knih
o uveřt-lniln v [. svazku roč. sedm
nártěho lelí povídku „Frcsku", přelo
ženou tehdy : časopisu „llochlnnd".
Nyní vydalo mnlthovské nakladatel
ství Kliscl &l'nstet dvě nové knihy této
spisovatelky: Sbírku básniček pro děti
„l)lc Kinder und dle'l'ierc" (1929,str.
43, s ručně kolorovanými dřevoryiy
nutorčinými) a první lelí knihu prosa—
itkou, povídky „l)cr bllihcnde Stab"
(t929, str. 160, s devíti ručně koloro—
vanými dřcvoryty rovněž autorčiný
mi). První knížka, pokračulící ve způ
sobu dřívčlší sbírky dětskýd't veršů
.Die llose" (z r. 1927), přináší dvacet
lednu básničku o zvířatedn, z nldiž
každé, ryba [ oslík, včelka i pelikán,
motýl i ležek, viděno le okem věřícího
dítěte. Prostata lldovýdl řikadel spo
jena le zde s metafysldtou hloubkou.
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. lakou doposud snad jen William Bla
ke dovedl paáti svě verše o beránku.
mouěe a tygru. Také dřevoryty, opro
štěně vil tedmickě i komposiěnl přitě
žz, redukovány jsou vlastně na pouhé
konturová kresby, které nabývalí plně
žlvosti a životnosti teprve diskretnlm
náznakem barvy. - Devětpovídek sbír
ky „Der blahende Stab' leví ušlechtilé
vypravovatelské nadání, jaké smísáh
nouti i po látkách tak různorodých,
jako je povídka o koni („Die Krea
tur'). cestovni příběh u starověku
(.Um dle dritte Stunde'). čínská po
hádka („Die Gesdiidite von der klei
nen an'), paralráse staré legendy o
svatém Krištoioru („Von Oierus. der
Sankt Christophorus ward "),nebo stře
dověká povídka o malířimistru Jorge
novl („Das |"resko"), ba | příběh z mo
demlho žlvota (.Die Medallle",) aniž
by pozbylo něčeho ze své osobitosti.
A výslednlcí, k níž spělí všedmy tyto
povídky, ie dosažení Božímilosti, která
činí, že i obličej mrtvého mistra Jur
gena se stkvěl neporušen, .thladný a
krásný vůní dlouhého a blaženáho le
tu", že I Kristoíorova mrtvá hůl roz
kvetla. - Zároveň s těmito knihami vy
dalo nakladatelství Kasel & Pustet ta
ké nové vydání starši básnidté sbírky
Ruth Sdmumnnnové „l)er Knospen
grund"(im9, str. ISS),|e|iž vnější pů—
vab umělkyně nyní zvýšila novým ti
tulním dřevorytem. 0. I".B.

Srbsk! básnířky. Od doby poslední
poznámky o srbských básniřkách v mi
nulém ročníku .Ardiy" na straně 295
a vydání antologie „Srbská básníř
ky" (Samotlšky 1019) oblevily se na
knihkupeckám trhu srbském dvě nové
lyrické sbírky: Anlca Savič-Iiebac,
davalně známá básněmi, uveřejňova
nými dosud len v llterárníd: časopi
sedt srbskýdm,vydala svou první knihu
.Večeri na moru' (nakl. A. M. Popo

vič. d, s. a., stran 96). Je to
áirokodechá lyrika. ielíž motivový rei
střík sahá od Homera přes Italskou
renaissanci až po Goetha, od bezrad
nýdl modliteb poduybulíci duěe až po
hymnický lásot listoty, že „hvězdy laou
nám blízko jako kvít'í'. - Skromnělší
a tápavěiěí le prvotina nové básnířky
Nadaždy V. Savatilevičové „Iskre'
(Beograd 1929,stran 36). Je to první
slib, první tón - doufeime - krásné
melodie ženského zpěvu. V Saralevě
1928vydala Grupa Saraievskih Knii
ževnikapodtjtulem „Sa strana zamagl
lenih' sbírku povídek svýdl členů,v
níž na posledním místě zastoupena ie
také básnířka Verka Škurla-Iliilč krás
nou novelou .llan", které je předeslán
spisovatelčln portret a stručná auto
biografická črta. ofb.

Z nahho života. Básník V. Bělohlá
vek-Svatobor oslavil dne 9. ledna v ti
thosti své šedesátiny. Všichnileho četní
přátelé přelí mu do dalších let plného
zdraví, aby mohl dokončit! své hlu—
boké náboženské ! básnické žlvotni
dílol U V. Kotrby vyldc nové vydání
trilogie. ale byl by listě vítán I soubor
ostatních prací Svatohorových, zejmé
na také leho překladů z (Íalderona. —
Spisovatel Jan Vyhlidal připravil do
tisku novou zallmnvou knihu „l'od
žezlem pruských králů', v níž líčí běd
né poměry na Hlučínsku a l'ruskám
Hlučínsku. Kniha vylde nákladem
Společenské knlhtiskámy v Přerově.
—Lidový náboženský měsíčník „Květy
Maritim/(!", vydávaný občanskou tis
kárnou v Brně za redakce P. Kristina
Luxa O. S. B., byl po svým 46. ročníku
zastaven.

V čldnku V.Zelinky „Variace' zůstala
ve věnování na str. ii. tisková chyba,
již si ovšem každý sám opraví: místo
F. čti J.

la radakce lm. Malka vydalaDružina literárnl a uměleckáv Olomouci.- Iodpovědný redaktor
Ladislav Zamykal. - Vytlakla Lidová tiskárna v Olomouci.
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Družina literární &umělecg2
aby umožnila ndkup hodnotných knih, ktere ma'na sklade,
roztřídílaje v šestserií a nabízíje za značne' sníženou cenu.
Možno však jednotlive' knihy v seriídr vyměnitiza jme 'te'zeceny.

Serie !.

Buin Rané: Davidka Birolovd . 7'70

Kallus“_:Joocf Přímořské dojmy a
Caankorl.: Z cesiy,přel B.Vyblral 12—

Antbon Trollope: Cestou ke kli
du,p ožilBoh.Kyselý. . 8'Ronal lJ:Gabl'lel Sluneční iseň . .
Roč. Ard1y1921-24(á č36'-)36'—
loč. Evy 1011—as(ů Kič 5-.) 15“—
Zý bal Enntišek: Pll ptdče_k__..__.__5' 20

Kč 8

Serie 2.

Bennon Hugh Rob: V rorbřesku

Kbudou-nom, přel. Prokop Holý 15 _nr r.an1. Zastavená hodiny 10-—

Střl ovak ham.: aridnekýxloup 7'80
Hurůčeld rnnt.: .ena, jeji úkol::dwv..........

Bellřldlz'V.niknkonecrvčla 1'00got rdxyl ...... 36-y1921 . . . . ;;.:_-_!Ž"ř
___—E

S ( rl (. 3.

55121“ch \ áclav: Oheň Elidlliv 14'——ny (.)ulu: a lan, ar ::
kanovník, přel. B. . . .10'—

Krlel l'rant.: Z říšeysvllu . . . 18'
CÍDCŘF K nddbuienrkl oidxce

v prvnlldl leoledl naší mmosiafnostílag-w: ....... 1'—8
až:mx hid“ážalmykosmické1'60

........ 50
“dc OLloyr\:?*)7rodinného 1m—0.Kč—

Serie 4.
Bruno-Rub J.. Příklad ího

Jouvea, l. dr. Fr. Odvalll. .16'—

Rona) Ca ricl: Viičznufíseň . .Odvolll Frant.: Covd uléhalo 850
Kavánovú Marie: Naíi básníci . 170

LangmAlols:01ec pouště sv. Jero 17
Tauber Ot.: Sekidřstvíunds . . 3“—

Roč.Ard:379101918........ 11'Roč.Ev ......... 10-—
Roč. Obzolru rodinného 192___1. . gti-f_—

Kč98'
Scric 5.

llrulanaroslav: lbuirdoRaltenny1550Kozablewii 1 W.:
Rona“- ubricl: Pane, smiluju nadndmi............
Pollio Gabriel S. J. : Kotalík činem,

ze špunělšiiny přel. Jos. Vrašiil
.. ., 7

Šanda .lnn: Drmnn (,'nlgnhkl . . '1'20
BiRoč.Anhy1920........ i'—Ilnč.1vyum......... |5'-

|). K. l uiinov: Orli janfdry. ;. _. i_0'__—_
Kč 9570

S e r i e 6.

Hrůza Ant.: Bludn! touhy 5 80
Petkn Dominik: Malka BoiívTrní IS'—
Spaldln John lancostcr: Vyšlividělnlknli:tva....... 140
P. F. Scebilck: Plň sliby Wl. Přel.dr.108.5(bý........ b'—
Kolnšřlk--Bcčvanll.: HorpicuZlaiévz ........... 1'—
Roč. 0 ru rodinného 1921 .Roč.ArdlyIH)0 ........

Každd serie se expeduje .; 20 procentní slevou.
Použiite této příležitosti &obohatilo buď vlastní knihovnu, nebo obecní
a spolkovou vskutku dobrými, katolickými knihami, k nimž možno sáh

nouti s úplnou lisiotou. že vzdělaií, pobaví &zušlcdmtí.
Kupulte, dokud zásoba stačí.

Družinu literární a uměleckou v Olomouci, Wilsonova n. 16.



Jako třetípremie na r. 1929 vyjde v nejbližších dnech, místo
oznámeného románu dra Fuchse román Prokopa Holého

„Zuzanď.
První premií na rok 1930 je román Dominika Pecky

„
„Assunta .

P. T. odběratelé. kteří jste se doposud nepřihlásili za přispívající

členy'Družlny. učiňte tak! Za pouhých Kč 25'60 obdržíte třiknihy
(krámská cena jest přes Kč 40'-) opravdu dobré, umělecky hod
notné a typograňcky pěkně vypravené a při tom poměrně laciné.

Přihlaste za členy sebe, knihovny spoůovefiplgegníl

'Objednejte si knížku Břetislava Štorma:

stavu kněžského v zemích českých.
Blblloůlska knížka o církevní heraldice s 24 reprodukceml.— Vyšla v ome
zeném ndak!du. —Pro členeny -Družlny literární a uměleckeaodbčratele
.ARCHY" stojí tato knížka 12Kč (bezypoštovného)v knihkupectvldllSlKč.

Družina Iiterdrnía umelecká v Olomouci,Mbonovo náměstí16.

Kněžstvu doporučuje se

„Unitas“ V Olomouci.
Sprostředkuje nákup všech kostelních potřeb, pronajímá

farní pozemky atd. Peněžní oddělení.
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EMIL ZEGADLOWICZ - přel.OTTO l".BABLER

PŘIJI') KRÁLOVSTVÍ TVÉ!

Každý mi drahý,
kdo v tak diudém dudiu
vnitřním hlasům přává sluchu
iak usměvavé děcko ——
drahý mi i u cesty kámen
zraňulící nohy —
drahý mi i bodlák zraňuiící dlaně 
drahá mi ! příze,
na níž ve chvíli hrůzy
le konec lidské nouzi i tízc —
drahý nemluvněte úsměv —
slepcovo zření —
drahé hudby hlud'iýdi
nepostřehnutelné divění,
podobné melodii snů,
lež hraie po den celý,
luk by s mariánské věži-.zpěvy zněly 
— — po celý den — —

zázrak u divy —
*

Však nnde všeduio
se v lásce velké
kořím Tobě, Kriste trpělii ý,
|enž slřežeš polskýdi měli i stezek —
když rozplnt nad cestou i nad širým světem
—na půdě nche - zn věčnosti čirou —
odpoušlíš všem —a bratra-iu isi všem dětem,
lusnou lásku rozdáváš stejnou mírou —
nebnžíš po ničem —než po tom —uby hladuý
měl dilelm dost, nhy smutný člověk žádný
nezůstal slunkem nepotěšen 
aby pouze
bylo na světě méně útisku n nouze 
by každý při tom. co zlého musí snést vždy znova,
měl dobrý pokrm z mouky i z Božího slova —
by —když přilde d'ivíle poslední hodiny —
každému byla lak první: bez slz &bez viny —

*

Přivírám oči —vidím ——na rozcestích
uprostřed lip a kalin —
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obětní ten kříž 
žehnající
polím i travám
i lidské bídě,
vážkám i včelám,
podrodu vojsk,
křtinám
i svatbám, pohřbům podobným,
v majestátu žití,
působícího neustále 
—- a tam je mi blaze pokomým nadšením
jak zelené louce vůní květů 
—- nade mnou motýli a ptáci

včely & čmeláci —
- - podelmnou půda rodící

tajemnou prací kořenů
&zrnek klíčících 

— tak! — '

——rameny objímá stezky
(vydeptané em &zajíců během)
kříž ten Boží
rozpjatý nad vším světem
na půdě nebe ve věčné modřl —

*

A to můj zisk je celý
—to všechno - co podstatou žití —
a za tím v ponuré četbě
dějiny volají na mne: memento;
a vinutou cestou mne vedou
k oněm horám pohraničním.
jevícím smrt a zkázu.
nevyproštujícím se nikdy
z tíživého břemene
neštěstí a porážek —
——a proto po tisícáté
radostí osluněnou
oceňuji v pokoře dudm
překonání zla a smrti
LÁSKOU —

(Z knihy .W obliczu gór i kulll'. Poznaň l927.)



OTTO F. BABLEII

EMlL ZECADLOWlCZ

PossLsrvi KŘES'Í'ANSKĚ.předávané v poesiipolské od básníka k bás
níkovi - vitae lampadae traditae —ozývá se dnes neimohutněli, nel
iasněli z úst básníka Emila Zegadlowicze. .Už v mládí vídal |sem Krista,
diodícího po horách beskydských" napsal sám v autobiograůckýdi
črtád), stoiícídi v čele knihy .W obliczu gór i kulis", a slíděním po
stopádl Kristových, pátráním po všedi příznacíchJeho blízkosti le celé
dílo tohoto básníka.

Po prvníd: dobád: tápavýd) pokusů, které isou závěrečně doku
mentovány sbírkou básní „lmagines' z roku 1918, vdlázel Emil Ze
gadlowicz branami neznámého dne do novýd: světů. Jako se r. 1921,
opustiv úřednické místo ve kterémsi varšavském ministerstvu, z dusna
města a kanceláří navrátil k vískám a lesům svýdi rodnýdi Beskyd,
tak také z ovzduší prvnídi balad, vzniklýdi leště na půdě literárního
ekspresionismu,přešel k mohutným stavbám cyklů ,Powsinogi beskid
zkie ", „Wielka Nowina" a „Rezurekcie'. Snesmírnou, památky svatého
Františka hodnou láskou obrací se tu básník ke svému krali (.bes
kydský lese - tys prahem ku věčnosti"), ke všemu tvorstvu („miluii
květy, zvířata a především vcverky"). k těm ubohým dětem beskyd
ského lidu („děti lnole beskydské, bledá nebožátka —vy Isle lako ta—
jemství nelsvětělší tithy —zmo Bohem zaseté na ty zemské |íd1y") a
ke všem těm (hudým dělníkům, pocestným řelneslníkům toho krale
(„vy late sůl země, bratři powsinozi —lak ovoce, lak květ iste srdci mé
mu drazí'). V této přírodě, mezi těmito dětmi a tímto prostým lidem
uolezá básník vhodné prostředí pro celé biblické dění, pro zrození &
novou pozemskou pout Ježíše Krista. Poselství „Veliké Noviny" hlásá
nám toto narození, k němuž byla přivolána i zbožná babka lloralčická
—zase nelďludší ze všerh (hudýrh -—o tento život vrdiolí ve zvěsti
o blahoslavenstvírh u zmrtvýdivstání srdce lidského, o jaké prosí (ho—
rál: .Přiid Království Tvél" Cestou do tohoto Království však ie Láska,
ukazatelem cesty Kristus.

Od balad .Powsinohů" a „Veliké Noviny" vede cesta k dramatic
kým mysteriím. .lako byl zázrak v Kani (šalilelské předmětem ledué
z nelkrásnělšíd'i básní knihy „l)ivizny", tak stolí také v ústředí balado
vc'ho mysteria .Navštívení', v němž opět oni powsinohové isou laký
luisi hlasateli blížícího se zázraku. přídiodu Krista. Haladová mysterla
Zegadlowiczova, formálně blízká dramatickým básním Goetha, Mic—
kiewicze, Kraslnskěho, Rydela a Wyspiaúskěho, isou úsilovným a ne
neúspěšným pokusem o nové znáboženštění divadla, laké snad tanulo
na mysli samému Mickiewiczovl.

Na okraji velkýd: děl —sbírky .Dziewanny' (1927), obsahulící asi
sto balad, vzniklýdi mezi lety 1919 a 1926, dramat „Noc svatého Jana
Evangelisty" (1923), .Nawiedzeni' (1923), „Lampka oliwna' (1924),
.Claz graniczny' (1924), „Alcesta' (1925), .Betsaba' (1926), překladů
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obou dílů Goethova „Fausta' (1925 a 1926) - vniklo množství drob
nýdi básní lyrickýdi, shrnutýd'í do svazku „Dóm jalowcowy', které
jsou v poměru k baladám to, co Bachovy klavírní lnvence v poměru
k jeho varhanovým l'ugám: duch &ráz tentýž, jen rozměr, rozpětí &
zvuková intensita jiná.

U básníka, který jako Emil Zegadlowicz v mnohých ze svýdi veršů
a v autobiograftckýdi črtád1 knihy .W obliczu gór i kulis" (1927)
dovedl tak tlumeně &přece údivatně hovořiti o vlastní práci a o sobě,
ani nepodiví, že podnikl velikou kroniku vlastního života, v níž pod
jménem cizího hrdiny líčí sebe sama a svou cestu životem. Je to ro
mánová skladba „Život Mikolaje Srebrempisaného", a dosud vyšly
tiskem tři první díly: „Codzina przed Jutrznia" (1927), „Z pod mlyn
Skld'lkamieni" (1928) a „Cieň nad falami" (1929) Jsou tu ve volné
lormě vyprávěny dčie dětského věku, malé i velké zážitky, hry, první
četba, psaní, první láska, první tušení smrti („před každým oknem
stojí a čeká . . .")—vše to podáno živě &bezprostředně, jak velí jediné
komposiční pravidlo: „ ivot, ze dne v den rostoucí dle věčného zá
kona, vládnoucího zemí l vesmírem."

Jako dříve do knihy „l)ům jalovcový", tak shrnul limil Zegadlowicz
svou pozdější drobnou lyrikn do sbírky „Deby pod pelnia" (1929)
V čele této knihy stojí věnování básníku ()tokaru llřezinovi —8 po
známkou, že během tisku (líln ()tokar Březina zemřel. Spojením obou
těchto jmen, jména českého básníka, jenž skončil svou pozemskou
pout, uzavřev již o čtvrt století dříve své psané dílo, a jména polského
básníka, jehož mocná rnka stále ještě klade knlhu ke knlze za dovr
šením své vpravdě kyklopské práce, představuje se nám celé období
slovanské poesie, období, jehož vůdčí dluhové s novým úsilím přlspí
vall k dovršení lidského poslání na světě, k uskutečnění říšelloží na zeml.

*

nonuš KAPKA

zvův*“an

Teskný večer jako těžký sen Dávno doznčl rachot skal.
ovíjí tmou dívčí šut, hvězdná lyra zpěvem ticha
teskný večer kopím proboden ladí struny v šiř i dál
do tváře ti dýchne ocelový chlad. k příbytkům, kde teplo dýchá.

Šeptejte v kruhu modlitbu,
bronz krbu v sturostné líci,
království ticha &snů.

Šeptejte zbožně modlitbu,
nejtišší ukolébavku mntčinu,
na struně srdce znící.
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JAROSLAV HRUBAN

POSLEDNÍ SYMFONIE
RlCHARDA NORDRAAKA

Til min Franziska Vílí.

S TLUKOUCÍMSRDCEM lež bušilo na bránu osudu, stanul—Richard
Nordraak před pokoiem svého učitele, mistra Gada. Po neúnavném a
horlivém studiu, které bez přestávky lediného dne trvalo plná dvě
leta, odhodlal se Nordraak napsati první svoli skladbu. Nevěděl, taký
program by měl zahaliti v tajemnou mluvu tónů; obzor volal tak ta
lemnými délkami a lodička, v níž se vydával na moře talemství, které
po prvé lei udivacovalo, byla tak vratká . . . Ale vlahý dech, lenž zna
mená první vanutí onědi posvěcenýd1 divil, kdy iinošská duše se stává
eckehartovským _sunder warumbe", zaléval srdce vlnou tak bouřlivě
výbolnou, že první symfonieta se zrodila zahy, vytryskši lako geysír
z hlubin nezbadanýdi a ledva tušenýdi.

Nordraak byl přesvědčen,'ze mysteriosní hlasy, ktere mu ukazovaly
nad tento svět,:ac h_ytil mluvou svy't.h kantilén a bohatsttím \šech svých
prostředků harmonie a modulace. Nyní však, ditčie dílo odevzdati k po
souzení, měl lntuiční |istotu,která ničeho všaknezmohla \“ohortt myšlení
polmového, že nepřináší nic nového, nic, čeho by nebyly plny edice
světové hudby, a on přece tak toužil po nimhu slávy, Ienž 7.člověka
činí bytost, která se opítií čistými etery nadsvětnýth radostí. \'cdle nslu
lovného studia hndhy četl mladý Nordraak ve svých volných chvílích
těžkou trest myšlení královeckého filosofa, a leho velkou touhou bylo
ponořlti se v onu čirou, neempirlckou. apriorní dnši lidskou, temnou
a vznešenou. Avšak dobře nyní viděl, že sláva přithúzí se zlevením
nových hodnot a on přílišmiloval kouzlo svýdi drahýth mistrů, než aby
byl vytvořil tlílo nové velikosti. l.eč není nic lepšího ve unatcíth atito
kritiky, která tak často, až příliš často klame, pomyslil si, než nthýlltl
se k autoritě uznávané: dodal si mysli na konec: „A můj mistr (Jade
ie lí plnou měrou. Mohu tedy směle říci, vím. co učinila." a odhodlaně
zaklepal na dveře mistrovn pokoie tak dobře mu známého.

llyl přiiat vlídně, tako vždy. Mistr přiial jej s typickým, vyrovnaným
úsměvem starce, který zanetháva dohró dílo, iež bylo svěřeno |eho
sdiopnostem. Jen lcdnoho si povšiml mladý Nordrnnk. čeho dříve
nebyl postřelil. 0, v také to dálky dnes patřily zraky mistrovy, co viděl
před sebou. co tvořil zas? llleděl znovu v ponuré zlevy „Krále duchu"
a viděl vyrůstati z tónů zněiícíth 7,dalekých, taiemnýdi, nebeskýth sfér
radostné, lásaiící vidiny v pestrýdi kobercíth lučin zahalenýdi modrým
dechem nebes „Poselství |ara"? —lládal mladý Nordraak, ale nedo
hádal se toho dne. Snad proto postřelil záblesk netušenýdi dosud světů
v očídi svého mistra, že i v něm měl brzy vzplanouti tento lesk, icnž
měl mu přinésti slúvu, po níž toužil mladickým rozletem a zároveň
smrt. aby vysvobodila křehkou duši z pout země &otevřela poklady
ležící za stíny lidskýd: běd?
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,Mistře," zašeptal Nordraak, zarděv se horečně úsilím, s nímž si
dodával odvahy, „musil jsem napsati, co vám přináším.Vágní, neurčitý
pud mne žene, skládal |sem proto, že [sem to skládati musil; opolení,
v němž isem pracoval, dává mi sniti o slávě a bodá mne zároveň ste
rými dýkami pochyb. (), prosím vás, vy lste mne vedl, vy mne učíte
dosud, řekněte mi,poučte mne, posuďte, zda nemal-ímradostného času
mládí uzavíraie se v samotě a oddávale se svým přeludům?' Všed'ma
horečka napětí soustředila se v tu divíli v Očld'lžákovýda, když vypo
věděl, těžce oddydiuie, vše, co říci ditěl.

Mistr přilal podávanou mu skladbu. Úsměv nezmizel mu s tváře.
Vzpřímilse a ieho vysoká postava zdála se růsti kamsi do výšin vyná
šena isouc slávou jména, které nesla. lluce se naplaly dolů, a oči
8 vysoka popatřily na mladickou skladbu.

„ihned symfonieP" řekl s mírným úsměvem, který v uznání velkého
odhodlání překonává nedůvěru. .linochse zapýřil, lello oči se zaleskly
dvoiím horečným vzplanutím, iedno plálo velkými sny, tak velkými,
že nemožno, aby kdy pronikly v mimosnovou skutečnost, druhé za
planulo bolestným očekáváním zklamání.

„Milý hod1u," pokračoval vlídně Cade, iemuž neušly rozpaky lino
dlovy, „tot ieště není žádnou vlnou ani neštěstím. A nellnéně u tebe,"
dodal významně. „V neihližší volné thvíli prostuduii tvoli práci, a že
tobě řeknu svůl soud zcela upřímně, o tom nepodiybuieš. Znáš mne.
dosti dlouho."

Nordraak byl by nelraděli zlíbal mistrovu ruku. Vědělalespoň ledno:
cesta bude mu vykázána. Nemusí bloudit, nemusí se zmítat: pokouší-ii
se marně, může zavčas opustiti cestu, po které se dal; |e-li cesta ieho
správná, ó, lak bude dobře věděti, co všedmo činiti, aby se lí dal přímo
v běh k svému cíli.

*

Po čtmávti (hub 5 týmž tlnkoucíln srdcem &týmž planoncím zra
kem čekal Nordrauk, aby byl přiiat svým učitelem. Očekával posudek
o svém prvním velkém díle, které složil od té doby, kdy propustil |e|
mistr ze své školy, kde náležel k ieho neimileiším, uelnadunčlším (\
nelslibuěiším žákům. Ale bylo mu neiinak než lnko by očekával rozsudek
() celém svém životě. tako by měla býti souzena celá ta krátká doba
leho žití, které pro něho počínalo vlastně teprve prvními taiemnými
hnutími iinošství a zároveň s ní i zbytek života, který —tak se mu zdálo
-—nastával za krátko po té, kdy člověk vystupulc z věku tužeb a snů.
Nemohl se zbýti ledné myšlenky, život se mu ievil nádhernou, lá
savou iarní kraiinou, plnou azurovýth lesků čirého, zářivého nebe,
lež, dříve než přelde v sytou plnost léta a v plodonosné bohatství le
seně, lest náhle přetata temně zlověstnou clonou neproniknutelného
mraku.

Změť lebo myšlenek neměla začátku ani konce. Rázem v ni padl ias,
las řezavý a ledový, přinášelící rozhodnutí, hrůzný las,i kdyby za ním
mělo ihned se rozesmáti zlaté slunko štastnýd: dnů. Mistr Cade otevřel
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dveře a volal dovnitř svého žáka. Jeho sfmgická tvář nedávala ani stínu
tušení toho, lak posoudil dílo, na němž viselo linošské srdce všemi
vlákny své existence.

Stanuv před mistrem, pocítil Nordraak, že leho myšlení se zastavilo.
Veliké ticho mysli na okamžik zcela vyprázdnilo duši. Slabý úsměv,
úsměv shovívání? zakmitl se kolem úst mistra Cada. Položil ruku na
rameno svého žáka, naklonil se k němu a pohleděv mu do očí, mírným
pohledem blahovolného stáří,řekl hlasem pevným, v němž každé slovo
bylo dobře uváženo: „Milé dítě, nejdříve ti řeknu, co musíš v sobě
překonathsklon k hravosti s motivy, které se ti zalíblly, ale které ne
říkalí, co v tobě jest, a lá spatřuii v tvém díle prvky, které se zrodily
vdnešní době, ale které malí svoli barvu, která dává záblesky geniality.
Očekávei velký otřes duševní; on uvolní iazyk tvolí duše tak, aby
mluvil rodnou řečí budoucíd'i generací.'

A vzav se stolu partituru díla, řekl: „Označil jsem ti, o čem |sem
tobě mluvil; zkoumel sám, tvá námaha nebude máma." A pohladiv
po líci svého žáka, propustil |e| laskavě.

*

Nordraak nevěděl, zda lest zklamán či zda slova učitelova dodala
mu více odvahy než očekával. (Šcniáluost dřímá v lebo duši. tak řekl
mu učitel, ale zda se podaří |í prorazili si cestu tollkerými vrstvami
překážek? A laký otřes duševní mčl mistr na mysli? Nevěděl, lak si
|e| má představovali, nedovedl |inak nežli se domnívali, že otřes takový
znamená strašlivé neštěstí, které dolehne na člověka a zničí bo úplně.
A v tomto znlčení, které znamená naprostý rozvrat, že by mohlo vy
kvéstl umělecké dílo?

*

Zima se srbylovala ke konci. Fanfáry světla, které mísily azur v še—
divou atmosféru země, zvěstovaly vesnu všemi poupaty utaleny'ch,
podvědomých &tušených nadělí. Nebylo snad duše, v níž by se nebyla
pohnula odvěká touha po nekonečném rozpětí; čím více v duších
umělců, kteří tak sténnií po tom, aby vše nekonečné, lež nás obklo—
puie na každém kroku, sevřell v poddainou Íormu, z níž by i duším
slabšího rozletu vzešlo poznání o božské velikosti duthovýrh krás.

V těchto dnedi, kdy |aro volalo k probuzení, k velikosti a slávě,
dostalo se rodině Nordrankovč pozvání do Stralsundu. Dávný přítel
Richardova otce vrátil se po dlouholetém pobytu v ližním Německu
do svého rodného města. kde mínil liž dočkatl konce svých dnů. Měl
lediného syna, se kterým llithard si brával \“nelútlelším mládí, v době,
kdy asi na dvě leta za obdiodem přišel otec Pavlův do Kodaně. Dcera,
kterou nyní rovněž si přiváželdomů, narodila se mu v Mnidiově. Návrat
starého přítele byl u Nordraaků událostí. Vzpomínky se vyroiily, Richard
vzpomínal, lako by patřil v bělavé obláčky, v nichž se rozplývá vše a
znovu nabývá své podoby, viděl ducha svých neiútlelších let, když
společně si vykračovali prodiázkou, Pavel oděn ve svůj sváteční same
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tový kabátek s tuhým, bělostně naškrobeným širokým ležatým límcem.
Časté byly zvláště jejid: procházky po Ostersogade & Nórresógade,
rádi zadlázeli přes Cammeltorv až do Nygade. Pamatoval se dobře
Rid'nardještě na zvláštní upoutávaiící výraz v očích Pavlových; v nidlž
bylo tolik poutavé, nepopsatelné něžnosti. Rid'lard těšil se upřímně na
Stralsund, již také proto, že se vrátí v dětské léta zrovna tehdy, kdy
se mu zdálo, že jeho mládí —ač sotva bylo začalo —se již uzavírá.

Starobylá, těžká, avšak výmluvná &vzpínavými touhami vzrušená
gotika stralsundská stála v ohni západu, když lod od Rujany vjížděla
do přístavu. Vlahé kouzlo jasu zmocnilo se všeho, všeho bez výhrady,
letělo vysoko nad' zapálenými oblaky, vonělo ze země i z moře, pro
nikalo všude, zaplnilo všedmo, ba i sta šátků a šátečků, jimiž v přístavu
kynulo se na uvítanou &naopak také s lodi do přístavu, byla plná jara,
onoho nevyslovitelného vlání znovuzrození, nadějí a radostí, které vy
jádřiti se pokoušelo tisíce umělců, kteří, puzeni touto touhou, vytvořili
nesmrtelná díla, otvírali poklady hlubokého smyslu života, avšak oné
žlvelnostl, jíž vzkříšená ás zahrnuje a znovuzrozené sama nás pro
měňuje příroda, nikdy dosud nedosáhli.

Když lod přistála, rud1 v přístavě rythle utnthal. Nordraakovi snadno
se shledali se svými přáteli. Za směsice otázek a odpovědí, jimiž se
vybíjelo dlouholeté odloučení rodin tak úzce spřátelenýdi, došli k ne
dalekému domu Oslevallovu. Především děti byly středem rozhovoru!
Jak povyrostly za ta leta. jak se změnily! A jak by se nebyly změnilyl
Děti se mění 5 lety, zatím co dospělí tak sotva s jejid1 desítkami.

()stevallovi měli dvě děti a rovněž tak Nordruakovl. Starší děti byli
hošíci, mladší děvčátka. ba, již nebyla; kam se podčly ony doby, kdy
oběma rodinám téměř Současně se počaly batolitl jejich milé dívenky.
l'nvel ()stevalle byl stejně stár jako lliduu'd; v prvníth svýth školnídi
letcdi byli spolužáky. Ale pak se jejich životní dráhy, mladické iejld'i
osudy úplně rozešly. ()stcvallovi odstěhovali se do Německa, kde po
bývali na rozmanitýth místech: mladý Pavel, jenž nikdy nejevil sklonu
k obdiodním tradicím své starobylé rodiny, nýbrž od útlého věku téměř
brousil svůj vtip na spletitých otázkách drobných —i dětských - sporů,
skutečně posléze se věnoval dráze prámické a dokonal svá studia na
universitě lipské a vrátiv se domů, chystal se.zrovna, že nastoupí místo
u některého zemského smulu lako praktikant soudcovský. —

Ani Richard neměl těžkého rozhodování. Od dětství obklopen hu
debním prostředím, vzdělávaje se pilně u nejlepšíth učitelů, zatoužil
v leted1 dospívání prudce po prohloubení svého hudebního vzdělání.
Úpornuu snahou ponořil se ve studium dějin hudby a komposiční teorie
a netrvalo dlouho, jal se pokoušeli se ve skladbě. Pod tlakem neoby
čejně mohutných dojmů operníth, lejidlž řada byla zahájena předsta
vením „ ,arostřclce", kterého spatřil po prvé na drážďanské scéně,
živě si připomínaje onen den, 18. června 1821, kdy po prvé dílo přešlo
přes jeviště. Míse sny o své budoucí slávě s představami osobnosti
geniálního skladatele. vzpomínal na poznámku, již Weber zapsal do
svého „Deníku": Večer jako první opera v novém divadle: „Čarostře
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lec". Byl přijat s nelneuvěřitelněiším nadšením . . . Básně &věnce byly
házeny. Soli Deo gloria. —

A tehdy v Ridiardovi také uzrúlo rozhodnuti: nehledati jiné slávy a
velikosti nežli ve skladbě monumentálnídi děl hudebních, která z neita
iemněišídi tišin lidské hlubiny vyd1ázeiíce ponořovaly se zčištuiícím
iasem opět do neitainěišíd1 tůní nepokoinýdi lidských duší. A tak nyní
s vášnivým zápalem oddal se studiu komposice, onoho zkušebního
kamene všedi hudebnídi geniů, male učiteli svými Cada iHartmannn.
Chystal se k rozletu velkému a vítěznému. A teď. v sladký |arní pod
večer. který se zadn-íval vůnčmi moře i stepi nad Stralsundem, pro
mítal svou radostnou víru, že dospěie k metám nejvyšší slávy.

Avšak leště něco iiného podněcovalo rozlet radostné sebedůvěry ve
velkou slávu tvůrčího genia. Čím to, že tak náhle, až v hlubiny duše,
která se nyní ani nepoznávala v blaženosti iedva chápané, zazářily
krásné, pronikavé a přece tak mírné.nevinné zraky Valerie Ostevallovy ?
llidiard se ZBd'iVělpo prvé, když v přístavišti na uvítanou ruku mu
podala, kdy stanuli proti sobě iako dva lidé, kteří po prvé se spatřulí,
nebot obrazy lelidi tiayzálelll vyprthnly úplně od dětskýd'i dob; nyní,
když kráčeli společně městem, šel, neuvědomnie si ani |ak, neustále
po leiím boku a blaženost, která ho oblévnla, byla divem, lenž byl
sladkým tajemstvím n příslibem závratnóho štěstí. Až po večeřl, když
živý hovor se rozproudil nepřetržitým tokem, když 'lpozorovnl na sobě
sam. lindy zalnyšlený a tak nu'ilomlnvný, že vždy má to říct a že mluví
o předmětu hovoru mnohem vrout'nčli, mnohem vážnčli, že vše po—
límá mnohem hloubčll nežli by b) | lindy učinil, když konečně úkradkeln
zachytil také len kradmý pohled a úsměv obou otců, kteří na sebe
rázem významně popatřili. když b_vlidelší dobu se záimem &zálibou
hleděli na své děti, až to \'Štťtlllltlteprve připomnělo llirhnrdovi, že
tomuto podivnhodnólnu iaru, klen" vuházclo v jeho duši krásněiší &
slavnělší než leho nádhera nad lnrním večerem strnlsundskýln. se
v lidské mluvě říka -—první láska.

Když přišel čas nočního odpočinku, jediná iiž len touha a lediné
přání planulo v mladé hrudi llidmrdově: býti oddaným, pokornýln slu
žebníkem oné čárné panovnice, lelíž oči byly ráiem dotud nepozna
ným. Když se roztházela společnost, použil llithard rušnosti divíle &
rty žlloucími rozčilením, touhou a nemněrností sve oddané lásky dotkl
se ručinky \'aleriiny, která llebre a vřele, tak se Illll zdálo, spočintlla
v ruce ieho —Jeho usínání bylo tak blaženě iako smrt spravedlivým.
V nedostupné, nedotčené čistotě vznášel se před ním Valinky zlev tak
zářivý, ink může býti ienom v čistýdi iinošskýdi snech. .»\ni podiopltl
nedovedl toho Richard v tčth sladkých okamžicíth usínání. kdy myšlení
nmdlěyalo a obrazy přece tak iasnč, neklamnč mluvily, a blaženost
plná klidu a v bdění nikdy nepoznaného míru oceán bezměrnosti šu
měly kolem něho. Nechápal toho štěstí, bylo blahem přicházeiícím
z iinýdi končin nežli z končin země; v celém svém dívčím půvabu stála
Valinka před ním, v plném svém životním půvabu, ba vystupňovaným
ještě &hlel v tuto symfonii krásy, něhy, oddanosti a lásky nezalehl
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ani tediný rušivý zvuk dotěmé a zvídavé pudovosti, která dovede zha—
nobiti i neinesmělelší, neiušleditileiší sny mládí! Ridtardovl bylo,' ze
klečí u nohou Valerie, ze vzhlíží tak oddaně v telí krásné modré oči,
by hned na to zase se sklonil a zlíbal tu ručinku, iíž stále směl držeti
ve svých dlaníd't, nebylo většího blaha ani na zemi, ani na nebi, zmi
zela všed1na možnost čehokoli liného - Bůh, Láska sama, odměňoval
Nordraaka za všedmy čisté vzněty, limiž duše nad rmutem země se
vznášela k dudiovým sluncím . . .

A v posledních nepostihlýdm okamžicídi usínání, kdy pamět ustává,
k velikosti štěstí družilo se fiidmrdovi štěstí velikosti, štěstí vysněné
o slávě sestupovalo k němu, Nordraak měl vše, po čem toužil, ba více,
mnohem více, měl nečekané, nenadálé štěstí lásky a velikost slávy
zářily naň plným leskem svým.

Když už mizela nádherná vidina Valerie, aby zůstala přítomna bez
smyslovýdt obrazů lako nesmírné štěstí a pokoi duše, zavzněla mu ve
zhuštění a ve snové zkratce symfonie lidských pádů a povstání, které
se měla státi, bu liž byla v té divili svědectvím a hlasatelem jeho slávy.
Symfonie vzpomínala všech poklesků a pádů linošskýdí let a v nel
vyšším rozvíření ne|nižšídi tužeb vystoupilo rozhodné, vítězící a přec
tak nevýslovně Iemné. étericky křehké téma Valerie, které gradací
ledinečnou se rozpředlo na hymnus lásky, zadtycuiící metafysické
prakořeny božské iednoty, v níž spočívají všedma tajemství a zázraky
lásky . . .

Když se Richard Nordruak nazítří probudil v nádherné iasné ráno,
které poletovalo světelným váukem nad mořem l městem, cítil své štěstí
dvolnt'isobně. Příslihem iasného rána kynul mu radostný, přeštnstný
den. Vědomí, že za krátko velde těmito dveřmi neldražší a nelkrás
nčlší bytost, která opětuie jeho náklonnost a jeho pohledy úctou a
láskou planoucí, splácí oddaným zářením svýdt azurových očí, bylo
mu rálem, mimo něhož neznal lillého a uemusil ani znáti.

llylo dosli časně. V domě bylo dosud lid'it). .lako dalekou ozvěnou,
která v hlubokýth. tid1ýd1 lesích se ztrácí, zavznčla zvolna llithardovi
symfonie ieho usínání. Uscdl ke stolu a ponořil se do dálek oněch tónů.
Jak v ně pozorně hleděl, ink tim naslouchal se zatnleným dechem 
nebot naslouthal vlastní duši a iakým ieště taiemstvím, která iíobkloputí
—tak se mu měnily v hudbu této země. llozeznávnl |iž zřetelně temata.
l'lížlvé & přece rozhodne a útočné rytmem téma poklesků a pádů,
ie'terne' &nzurné vyknpitelské tc'ma Valerie. Počal psáti. Ne překotně,
zvolna, rozvážuě -—vždyt koncepce krystallsovala se pomalu, jako když
ranní kral zářivě povstává ?.mlh zoře při slunce výdtodu.

Než denní l'lld'l v domě se rozproudil, mčl Richard iasně vybudovánu
tematickou osnovu symfonie, ba první část, rozvinutí prvního tématu
až k nástupu tématu Valerie, měl i v instrumentaci načrtnutu. Bylspo
kolen se svou prací, byl pln důvěry a sebevědomí.

Druhý den byl tak šťastný |ako první, ba ieště štustněiší. Možno—li,
aby se zvětšilo bezmezné blaho, stalo se tak tohoto dne, kdy liid'iard
po druhé směl býti s Valerií. Do třetího dne padl lehký stín rozloučení,
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lež mělo nastati příštího rana. —Stává se právě za neizářivělšídi letníd'i
dní, že náhle slunce se skryle a zrak naš nadarmo hledá mrak, který
le zastínil. Myšlenky Ridmrdovy byly slunné; láska, lež tuto vzplála.
nemůže již býti utlumena, nerozdělí ii vzdálenost, nikoli, a konečně.
nic nebude bránitl, aby občas. ba dostl často spatřil zářící paní srdce
svého ve Stralsundu. Tyto myšlenky a tyto plány v budoucnost to byl
takový zářivý letní den. A mrak? Slunce zahaluiící &při tom téměř ne
znatelný? To bylo tušení, jakési vzdálené, ale mocné tušení, lež věštllo
konec tohoto krásného setkání, konec navždy. Myšlenky s ledné a
tušení s druhé strany vystupovaly steinou silou a stelnou přesvědči
vostí, byly to dva různé světy a každý měl svou vlastní oblast. z níž
ovládal duši, která se ocítala takto v nevypověditelném stavu, v zapasu
myšlenek a v zápasu tušení, pro něž není slov .. .

Hymnus lásky mezitím však zvučel nerušeně dále, vyvrd'iolule v ak—
centy tak velkolepé linie, která se podobala symfonické linii Beetho
venově. Nordraakovi se tak zdálo, byl v lásce přeblažen, byl spokoieu
se svým dílem, iehož duch a tematické zpracování llž mu nemohlo unlk
noutl. které hotové vlastně iiž odvážel si ze Stralsundu.

Když se v den odlezdu Nordraakovýdi loučili na palubě lodi za litra
právě tak krásného lako byl večer při leiidi přídmdu, dostoupílo na
dšení lasky vrtholu v toužícíln a plnnout'ím srdci llid'lardově. Hleděl
v zářící oči \'alerliuy. kríisnčlší než samo moře v rouše mladé |arnl
nadhery a viděl svůl osud navždy splatý s nimi. Tak čistá radost, tak
hluboka láska leště nikdy ueprmhvívala lelio linošskýlu srdcem. Když
zmizela z dohledu poslední věž strulsundská, uzavřel se Richard v ka
lutč a pod svěžím dojmem loučení, naplněného sladkými přísliby a
mlžné zasněnými uaděieml, pracoval na své velké skladbě.

*

llylo iiž počátkem léta, kdy dokončená symfonle putovala k posudku
k mistru (;adovl. Nezdálo-ll se Nordraakovi, že znovu opouští lltl od
vaha iako tehdy, když po prvé s velkou skladbou odvážil se předstou
pili před svého mistra? V mladém vznětlivém srdci doznívala krásná
láska stralsundská lako velké slunce doznívá za obzorem dávno za
padlé stříhrně chvělnými třpyty až do hodin půlnočních. Mlstr opět
přijal dílo s úsměvem, avšak zvóžněl náhle, lakmlle le začal prohlížetl.
Stanovil si týdenní lhůtu pro svůi posudek.

Ku podivu klidný dostavil se llichard k mistru v stanovený den.
Bylo a rostlo v něm vědomí o genialitě, která se dnes či zítra musí
vybítl uměleckým činem, který v úžas přivede svět. .len zcela slabě
iím rozedivívala potlačované zvědavost, zda snad liž tímto dílem ne
došel svého vytouženého cíle. Zmatek, v němž ho nechávalo jeho dílo,
jak na ně nyní vzpomínal a iak ie vložil do rukou mistra svého, ne
dovedl otřásti dnes ieho klidem.

Hlas Gadův se dmvěl,když mluvil tentokrát k svému žáku. Jeho ruce
se divěly slabě. ale zcela patrně. „Dítě.' řekla vložil ve svůi hlas všedinu
něhu tesklivou a smiřuiící,s níž vítá velký kmet ranní zořl v démantně

95



třpytný, vonný vesny dar, „na tobě dočkám se většího nežli jsem byl
sám ve své malosti. Což hleděl jsi planoucím okem Beethovenovým,
když jsi psal tuto symfonii, jíž neschází věru nic více než ještě trochu
kázně ve stavbě vět. Mé oko se nemýlí, hluboký prožitek své mladé
duše jsi vložil v toto dílo, hluboký, snad nevolil jsem slova případného,
prudký, vzněcující byl tento prožitek &tvá témata mně v něm mluví
s dostatek: již ničeho netřeba ti více než hlubokého dojmu, který zdwátí
duši celou a obejme ji clonou at bezmezné radosti, at bezmezného
smutku."

Stín sotva znatelný přeletěl po tváři Ridiardově, která tě divíle pla
nula štěstím tak touženým jako nečekaným —a stín hlubší, patrnější
na okamžik zastavil se na tváři mistrově.

Pohlédli si do očí, jako na povel vyšší vůle, jedním pohledem.
„Ano, milé dítě," pokynul hlavou Cade, „je ti za těžko uvěřití.Možná,

že i u tebe ze vzdediů tužeb &smutku vzejde silnější dílo než z úsměv
nýdi objetí štěstí. A dříme-li v tobě genius, jen slzami bude vykoupenf'

*

V lehkém, štastném proudu mládí zapadla záhy episoda stralsund
ská. Sem tam pozdrav. vzpomínka, až ustalo vše nadobro.

l)vě léta minula od té doby. Richard ztrávil je na lipské konservatoři,
kde spolužáci i učitelé obdivovali se hudebním projevům jeho sever
ského dudía. Druhého roku, než odešel opět domů, byla na koncertu
konservatořc provedena jeho „Jarní symfonie", již jako rázem obrá
cena byla pozornost obecenstva k jeho geniu i k hudbě severských
národů.

Vrátiv se z Lipska, dokončoval Nordrnak své hudební studium vkom
poslčním oddělení mistra llartmannu. Setkal se tam s mnohými novými
žáky. Záhy upoutal jeho pozornost ušlechtilý zjev iiuošský, který ná—
padně se lišil něžným, krásným zrakem od ostutuíth druhů svýdi. Často
setkal se Nordraak s tímto planoucím a nadšeným zrakem, ale jen
letmo, hlouběji neproniklo v srdce jeho poselství, jež mělo mu zasvítitl
z těchto očí jinošských. Málo, velmi málo věděl o novém spolužáku,
snad jen jméno. Mladík se jmenoval líduard Grieg. Patřil k nejnada
nějšíln žákům, učitele uváděl v úžas smělostí svých harmonických
řešení, v lild'lžnebon však durha, nebylo dosud srdre. Grieg byl genius
d\ápavosti, který nenaplnil se dosud žhuvým životem duše udívatitelky.

Bylo před skončením zimního běhu na konservatoři kodaňské. Mistr
Hartmann skončil předčasně hodinu instrumentační a přátelsky hovořil
se svými žáky. Sesedli se po skupinách a vyprávěli si drobné příhody
ze života školního i domácího. Mistr [ lartmann, jindy zamlklý, byl dnes
nápadně hovorný, chodil od skupiny ke skupině a pro každou z nich
měl vlídné slovo. U kroužku, v němž byl té chvíle l'kluard Grieg, za—
stavil se delší dobu. Bylo vidět, že hovor ho zajímá, účastnil se ho sám
dosti živě. .lat zvědavostí přistoupil Nordraak ke skupině. Eduard Grieg
vyprávěl cosi o svém útlém dětství. Mistr Hartmann občas přenlšoval
ho otázkami, vyptávaje se na podrobnosti událostí. Vida zájemučitelův
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o osudy nového žáka, pocítil s počátku Nordraak nemilý zádwěv žár
livosti. Byl si poněkud zvykl na to, aby byl prvním u svého učitele.
Av'šak překonal se a poslouchal taktéž. Grieg líčil těžké nehody, které
jej stihaly jako malého hošika. Vyprávěl, jako by vzpomínka živá v něm
ješně byla, ač sotva mohl bezprostředně věděti více než mlliavý průběh
celnéudálosti. Líčil, kterak jako malý dilapec přibatolil se zády k ná
době plné vařící vody a spadl do ní. Dovedl živě vyvolati u všed1 hrůzu
úzkostí, s níž matka pomáhala dítěti. Vyprávěl, jak dlouho byl nemocen,
často již považován za beznadějně ztracena jenom slzy. modlitby,
péče do krajnosti vyhnaná, s níž matka ošetřovala svého miláčka, do
sáhly toho, že zdraví opět se navrátilo.

A za touto příhodou z dětství následovala druhá a třetí. Nordraak
již nellleděl žárlivč na svého učitele. Jeho oči sledovaly se zájmem
stále se zvyšujícím krásné, živé a tak upřímné oči mladého Griega, oči
planoucích turmalinů, v jejichž hloubkách cítil slasti pro duše neklidné
—jiakou měl on sám. Proměna se v něm odehrála, tak pronikavá &
rychlá, že po krátkém čase už ani se rozpomenouti nemohl, jak došlo
k níl Zamiloval si rázem ty čisté, prosté & upřímné zraky Griegovy,
snad proto, že táhly jeho duši k spočinutí v hlubině lásky. Vábily ho
k sobě přislíbeními tak radostnými, že zachvěl se touhou a nedočka
vostí. Sotvaže po divili mistr Hartmann poodešel dále, přistoupil llidiard
ješltě blíže ke skupině tak, že stanul tváří v tvář (Šriegovi.

(Šrieg upřel naň své krásné oči, snad byl v nich stín podivení, ale
dobrota, která 1,ulcli zářila, ani na okamžik nezliasla v lesku jejlih.

„Jak mně tč bylo líto, když jsi vyprávěl o trpkýcli chvílích svého
dětství," řckl Nonlraak a hlas se mu zad1věla srdce zabušilo nepokojně.

„Jlž mne to neholí," odvětil živě a vesele lidnard, „jsou to jen ne—
jaaanévzpomínky, vše ostatní znám jen z domácí tradice, která ovšem
stále se udržuje."

„A stopy nezůstaly žádné po tvém utrpeníP" vmísil se do řeči jiný
spolužák.

,Zmizely tak jako moje pamět těch věcí," zase s touž veselosti pro
hodil Grieg.

„V tvých očích vše se zjasňuje," řekl Nordraak s vroucností v hlase,
již nebylo možno si nepovšimnouti, „odtud ony tak hluboce ti planou,"
dadal a po jeho hlase bylo cítili, kterak celý se zachvívá.

Spolužáci, účastnící se rozhovoru, pohlédli tázavě na sebe a neřekli
nic. l-lovor pak bral se dále () všedních věcech.

Na krásný pohled (Jriegových očí nemohl Nordraak zapomenout.
Stále je viděl před sebou a divil se, že tak dlouho mohl si jich nepo
všimnouti. Z jejich turmalínová nádliery mluvilo k němu nepoznané
dosud blaho. Toužil po ončdi očích, obiímaje je ve svých snedi. Viděl
vzkvétatl v srdci svém novou lásku. která byla čímsi zcela jiným než
co láskou dosud nazýval. [ ten krásný, čistý zjev Valerie bledl v dál—
kách stralsundských.

Jak projeviti však tento něžný cit, pro který není jména v jazycích
lidí? Jak označiti, jak proieviti toto éterické chvění, které, třebaže
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prochvaalo tělem, zůstávalo neporušenou oblastí duchovoul Nestaly
by se i pouhé pohledy pohoršlivými před zraky lidi? Směl by se od
vážiti, aby políbil to drahé čelo, aby přivinul ke své hrudi, sténaiící
nevypověditelnou touhou, onu hlavu něhyplnou? Jeho mysli táhly
snové nadpozemských krás... Nemohl iinak než svěřitise s nimi tónům,
neivěrněiším zvěstovatelům duše v hlubinách pohnuté. Nadšení lásky
a závrať leiich nedosněných dálek dala vznik dílu, éterické koncepci,
která prchala, sotvaže sluch chtěl zachytili ieií nebeské harmonie; ale
od koncepce k definitivní formaci velkého symfonického díla šlo to
tuhou bolestnou praci, neilibezněiší útvary nabízely se často peru
Nordraakovu; ale on vytrvale ie odmítal, noře se v tvrdé, ale křehce
a cudně zněiící akordické vlny, limiž chtěl vyzpívati jedinečnost své
lásky. Takový byl zrod druhého velkého dila mladého Nordraaka,
„Symfonie o příteli", „ř'raende—Symfoni'.

Po třetí dovolával se soudu (Šadova pro své hotové dilo. Tento
kráte nedal na se posudek tak dlouho čekati. Mistr nevyčkal, už by
jeho žák přišel a nesměle zaklepal na dveře ieho pracovny. Dřive než
kdy lindy sedl mistr (Jade k novému dílu; iiž první letmé pohledy na
plnily ho úžasem. Tu neproievoval se už žák velmi nadaný a velmi
ctižádostivý v neiušleditilelším slova smyslu, to ve tvář inu hleděl
z drobného a něžného písma hudební genius probuzený k rozletu.
Starý mistr slzel listuie a přehrávaie si stránky symfonie. (lado pietně
se vmýšlel i v hotové dílo, lak mu bylo předloženo, i v tvůrčí stavy
milovaného žáka: touha, nesmírná touha, nepothopitelná, vyiádřená
tak nově, tak dwěině, zněla celým přcdivem symfonie, která svou
zvláštní formou byla ietlnolitým dílem bez ponnh a bez kazů. Nadšen
byl, oslněn starý mistr a jen nerad, z povinnosti kritické rozvahy chtěl
za každou cenu něco nalézti, kde by bylo možno ještě pilovati, zdo
konalovali, iešlč místy, domníval se, že pozorule, kterak iakýsi povlak
dilntlll dodržované Íormy tísni dokonalé rozviti nového genia, o němž
nyní byl iiž úplně přesvědčen.

lhnetl jakmile prostudoval dílo, dal si mistr zavolali žáka. Mocný
proud neklamné sebedůvěry vedl tentokráte kroky Nortlruakovy.
llrdon radosti planouc vítězně upírulo se lelio oko na tvář mistrovu.
(šade obě ruce položil na ramena svého neimileišiho žáka a naklonil
se zcela blízko k ieho licím. která plannla tentokrát radostným oče
káváním. Mistr promluvil a z leho slov zněla neúmyslná, z hlubin po
znání vytrysklá slavnostnost: „l)rahý synu, kterak mám ti iako učitel
vykládali o svém úžasu? Neznám Seveřuna, který byl by napsal doko
nalelšiho díla v symfonické produkci nežli toto zde, které, netalím se,
s divným, zároveň radostným lako bolestným rozedivěním ti vracím.
Dovedl bych ti řici, drahý synu, co velkého lest uloženo v tvém dile,
avšak těžko, co ieště bych v něm chtěl nalézti. .leště posledni výkřik,
ještě poslední vzepětí iako v Beethovenově „l)eváté', leště iedna
bouře, at nezměrné radosti či nezměrného bolu bleskem musí osvítiti
propasti zápasicí duše k světlu toužící, v propastech se zmítaiící,musí
se přehnati nad mladou hlavou tvoií, potom bude dilo tvoie dokonáno.
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potom již učitel tvůj nemá ti co říci —propouští tě, učedníka kdysi,
nyní mistra svého.'

Tazavě pohleděl Ridiard v mistrovy oči slzami zamžené. Také v jeho
očích stála slzavá záplava a v ní bylo obsaženo vše, co vláhu vhání
v oči lidské; velké, nezměrné, nevypověditelné štěstí, trysknoucí ze
všech duše obzorů & velká, hrůzné dálava, zející prázdnotou, boly,
zklamáními a končící údolími tragického pádu. Pod tíhou svého štěstí,
které zářilo sluncem zenitu nad mladou hlavou jeho, přijal Nordraak
toto rozhodnutí svého osudu, přislíbení velikosti s prvním vzdáleným
duněním bouře provázející velikost a slávu. Nevěděl Richard Nordraak,
jak se dostane na tyto cesty. Zmaten, šťasten, opojen odcházel od
svého učitele.

*

Zvolna, zvolna dozrával v křehké, chřadnoucí hrudi Nordraakově
poslední velký plod jeho hudebního genia, labutí zpěv, tak velký &
grandiosní jak mladičkým umělcem dosud nikdy nebyl vyzpíván. V bo
lestném zrání svého díla cítil Nordraak, že výše už nelze vzlétnouti
jeho perutem —a přece nad sebou, kdesi, co nedovedl tušiti ani pro—
storem ani časem, tušil nesmírné oblasti vznešených moří hudebních
krás, nepojatých, nedostižných. Touha po nejvyšším jeho díle stávala
se palčivou, žhavým virem hnala ho k tvorbě.. Již měsíce trval tento
stav a Nordrnak nenapsal dosud ani jediné noty svého —posledního
díla. V nadšení, hn často extasi, která blížila se opojení, několikrát dal
se již do díla, v několika bolestných takteth vyčerpal vždy všechny
hlubiny bolestí, něhou, nepoznanou láskou naplněné duše, klesal una
ven, k smrti unaven nad svým dílem. A zdálo se mu, jako by motivy,
načrtané chvatně a horečně, naň s papírů híedčly unaveným, v smrt
zhášejícím okem. jako by prosily. aby nedal jim zahynouti, křehkým.
t'ltlým plodům jeho nejvýš vchjatc'ho genia. tajemným zúhlcskům
hlubinné duše, v nichž dřímaíy, neruzvity, toliké zázračné krásy, které
mohly zaplaviti svět novým, taiemným zjevením. A ve svýth horeč
nýth snedi, které zneklidňovaly jeho noci, sliboval si Nordraak slav
nými sliby, v nichž hořely kosmické vidiny šílenství &genia, že v závrati
sebezničení vydá svůj poslední nejvyšší plod . . .

*

Nové jaro vzcht'izelo nad Kodani. Vysoko nad oblaky zpívala jeho
júsavá píseň ———jako tehdy, když zazářilo nebe lásky pro Richar
dovo srdce nad velebnou siluetou stralsundskou.

Nyní bylo mrtvo lidské srdce Richardova. Ale srdce umělcovo se
probouzelo k velkému životu slávy. Ještě snad čekalo na poslední za
bušení osudu. aby z popela lidského srdce vzlétl nesmrtelný fénix
umělcovy tvůrčí duše. Dočkal se Nordraak-člověk této bolestné

chvále,dočkal se umělec Nordraak tohoto slavného triumfálníbo okamži u. - - —
Rektor kodaňské university, profesor Vilt, hledal učitele pro svého
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osmiletého synka Gustava, učitele, který by ho vyučoval hře na klavír
a zároveň zvolna uváděl, přiměřeně k dětským schopnostem, do
všechoborů hudebního vzdělání.Vřelými slovy doporučil tehdy Gade
Nordraaka, který brzy po té představil se v domě rektorově a byl
ustanoven učitelem hudby jeho synáčka. Když přišeldo druhé hodiny,
přijalaRicharda chot rektorova. Sotva usedl s žákem ke klavíru, vstou
pila do pokoje v přiléhavém hnědém sametovém šatě. Byla postavy
útlé, ale pevné, hlavu vroubil havraní kadeřavý vlas, zpod úzkého,
úbělového čela zářilo dvé nezapomenutelných modrýd1 očí, planou—
cích tesknotou a dobrotou, něhou i touhou spočinutí v duši spřízněné;
její krásné drobné ruce okouzlovaly svým nevypsatelným pohybem,
který působil dojmem klidu, jejž si ukládá něžná, ušlechtilá bytost
ženská, smířenás trpkým osudem. Když laskavě přivítalanového učitele
svého syna a podala mu ruku, Nordraak uklonil se, aby ji políbil; když
zvedal hlavu, lehce se dotkly vlasy jeho mírně nakloněné hrudi paní
Viltové. Měkký teplý dedi zavinil se v diorých útrobách Nordraako
vých, vzdálená světla, strhující celou duši v život nepoznaný až dosud,
rozzářila se v délkách, v něž duch dohlédal v tajemném snění svého
podvědomí; cosi velkého, cosi z hlubin neobsáhlé tvůrčí moci zabu—
rácelo vichřicí,jejíž blesky srší plameny závratného a šíleného vzdání;
v srdci a v mysli a v lesku očí zanedíalo třpyt, který blaho jedva po
stihnutelné tim okamžikem vyslovuje,kdy vněm zmirá, hasne, zaniká...
Zmatený pohled, zpívající touhou a oddaností, upial se z očí Richar
dových k mírným, laskavým zřílelnicíin krásné paní. Jen letmo, jen na
okamžik a nikdy všechny utajené tužby, vzdediy n propasti duši všcdl
výtvorů gcniů hudebních nezjevily více zázračnou mocí tónů. V slav
ném teskném udagiu rodící se poslední symfonie Nordraakovy, byla
psána velká pomlka, lůně mlčení, čekající na zoři svého rozzpivání.

S úsilím, které stravovalo všechny jeho duševní síly a které spalo»
valo útroby horečným vlněním, udržoval llidiard svou pozornost na
látce vyučovací.

Šel domů jako ve snách a tajemné mlhy těchto snění zhoustly ještě
více, když zapadl za ním všechen ruch a vír města. .linoch snil v nezná
mýdi nových oblastech, kdesi daleko, mimo dobro a zlo, kdesi v jiných
světech, kde nebylo zákonů mravních, kde vše bylo jedinou symfonií
nekonečného, nepostihlého opojení. Nordraakova duše prolínala jinou
duši, splývala s ní v jediný vonný dedi, širý u bezmezný jako hvězdné
oceány. l křehké tělo jinošské bylo strženo tímto virem, rozplynuly
se hranice mezi ním a duší, mezi touhami jeho a touhami duše, byla
chvíle velkého splynutí dvou bytostí, které se hledaly, které se nalezly
konečně &setkaly polibkem jediného nerozdílného vzdání.

Vrativ se k vědomí své individuace, zhrozil se Richard svého sno
vého blaha, když se přetvořila, pozbývajic své nekonečnosti, v pojmy
dlskursivního myšlení. A přesto, ba právě proto, nořil se opět a opět
ve svůj ráj, který osvobozoval od tíže země a který přinášelnový život,
jímž věčně dovedla by duše sníti.

Najednou zdálo se Nordraakovi, že jest unášen lehkým, vonným
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ručce. Když Nordraak pozvedl zraky, hořela v nich zaslíbení, jichž
nedovede zrušiti leda smrt, jeho úžas nad novým zjevením života lá
mal se mu v zřítelnicídi paní Viltové v přísvity věčnýd: jar na nlvád:
nepomíjivých májů . . .

Hošík se vrátil přinášeje svému učiteli dar na dočasnou rozlouče
nou. Byla to rozkošné, jemná jehlice ve tvaru pomněnky, vytvořena
ze safírů v rámci drobnýdi démantů. llidiard byl úplně zmaten, po
hlédnuv však na mírný úsměv a zářící tichý zrak paní, pochopil ihned.
Měl zastřené vědomí, že děkuje paní i že děkuie synku za nezaslou
žený dar - jiného nevěděl: co ostatního se odehrávalo v duši, bylo
děním jiných, tajemných vrstev duševních. —

V záplavě teplých, vonných, zvonicích vln duševního bouření vrátil
se Nordraak domů. Měděná kladiva horečky bušila v jeho skráně,
nemohl snésti přívalu vířícíkrve, musil ulehnouti: zpola snil s otevře
nýma očima, paní Viltová se skláněla k němu a kladla svoji něžnou
ruku na jeho hruď těžce oddychující. A z jejích mírných, krásných,
oddaných očí vycházela taková záře něžnosti, že Richard klesal na
kolena, aby se pokořil tomuto nebeskému zjevu, který sliboval mu
nejvyšší, jediné blaho . . . :

Nežll zavanuly první melancholické větry jeseně,dokončil Nordraak
druhou větu své symfonie. Druhou větu: Andante quasi religloso. Mod—
litba s melodií nesmírného rozpětí, melodií, která, rozzpívavši se, sklá
něla se, stále a stale vzpínajíc své peruti do křištálových, nznrovýcli
výšin, kde vzplanula duše lidská celé nové, v netušené záplavě světel
a harmonií, duše změněná ve vyčerpávající nekonečnou lásku a vzdání.
Tak vytryskla zázračná větu z hrudi Nordraakovy, když se jí, stržena
citem hluboké sympatie, dotkla něžná ruka paní Vlltové, dotykem.
v němž snášelo se v srdce llithardovo tolik vonné něhy, že nepoznal
ji nikdy dosud v životě, bu netušil, že by tolik jí možno bylo ve sta
nech pozemskostl. .

S podzimem nastoupil lliclmrd opět své místo u \'iltovýcli. Ale klidu
již nedocházel, úzkost padala mu do srdce, kdykoli co llnulo se někde
v sousedních komnatách. Paní \'lltovon jen málokdy spatřil, ač často
se mu zdálo, že neslyšně předtází podle. dveří sousedících pokojů.
Richard cítil s obavou, ba často s hrůzou, že jeho touha spatřili jen
lem roucha paní Viltové stává se mu touhou palčivou.

Podzim stanul na svém vrcholu. Zlatá nádhera přírody, rozkvetln
k poslední slavnosti vzepětí životního, stanula před okamžikem svého
náhlého, neodvratného soumraku. Bylo 19. října, když přišel Richard
odpoledne do své hodiny. V hudebním pokoji nebylo nikoho, Richard
stanul udiven. Ale než si dobře uvědomil, že jest sám v pokoji, vstou
pila paní Viltová protějšími dveřmi. Zlata hvězda zářila na jejím čele.
Tak zmlžil se na okamžik Richardův zrak, že viděl ve snách do snů.
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Jedva se vzpamatoval, když paní přistoupila k němu. Důstolna vážnost,
které jí dodával tmavý sametový šat, omamovala Nordraaka tak, že
by byl ditěl klesnouti na kolena.

„Pane Nordraaku,' řekla paní, mírně se usmívaiíc a podávalíc mu
ruku, .odpustíte nám, že náš Gustav se vám dnes zpronevěřil. Můl
muž odelel dnes za svým otcem a Gustav tak prosil a žebronil, že lame
mu dovolili, aby otce doprovázel. Nebudete se hněvati, opomenula-li
isem vam to oznámitiP'

Jeií pohled, v němž zábleskem ieště dozníval rozkošný úsměv, za
padl hluboko v srdce iinochovo. Dotek něžné ruky prochvěl iím, plnč
ho sladkou mdlobou. Když se ielí zavolová clona poněkud nadzvedla
v leho vědomí, spatřil se, an klečí, líbaie drahou ruku a skrápěle li slzami
trysknoucíml ze vzlykotů, které lel plnily zrovna tak nevýslovným
hořemlako závratným blahem. Na azurovém pozadí viděl obraz drahé,
zbožňovane' paní, která se sklání k němu a tichým, něžným polibkem
dotýká sc leho čela. Kosmický oddech lásky, šířícíse z lediného ohniska
božství —to byl Richard Nordraak v této d'lVlll.Nesmímé bohatství a
božská důstolnost lidské osobnosti zlevily se mu tímto políbenim, které
na čelo krylící tolik geniálních snů vtiskla žena, kterou zbožňoval.

,Porozuměl iste mi?" touto otázkou paní Viltová vyvedla lei z kou
lelllé země snů.

„Dovedl bych rozuměti, zbožňovaná paní,' iako ze sna leště zašeptal
llicllard, „ale nemohu věřiti nesmírnému štěstí svému."

„Nemůžete—Ii,tedy věřte tím více." odvětila pevným hlasem paní
\'iltova.

Nordraakův pohled vznesl se k ní plný oddanosti, oddanosti až
v smrt.

„Posaďte se vedle mne, chcete—lisi pohovořiti se mnou?"
l'aní Viltová usedla.
„Dovolte mi, abyth zůstal tom. kde isem, abych se nehnul s místa

svého netušeného blaha, kleče u vašich nohou budu líhati drahé ruce
mise."

„Co soudíte o mně, řekněte mi nepokrytěf' promluvila opět paní
Viliová.

„Jsou- li bytosti vyšší nús lidí, |sou--li andělé, kteří rozdávali štěstí a
lásku, pak Isle vy, předraha paní, jedním z nich. .len vámi le plný a
šťastný můj život."

„A co line'ho ve mně vidíte? Reknčtel"
„Nic většího, nic krásnělšího říci nedovedu, nic menšího říci nedlci,

mlčím a kořím se před vámi, má jediná oblažitelkol' A Richard vrhl
se k nohám paní a líbal le v opolení, do něhož po prvé začala se pro
bouzeti náruživost té touhy, která nás žene neodolatelně a nepřeko
natelně, abychom cele v ledno splynuli s bytostí milovanou, aby zmi
zely hranice našid) těl a našich duší, aby se staly ledinou vzedmutou
u zpívaiící vlnou oceánu lásky.

Když po chvíli vznesl Richard svůi pohled k zomicím vlídným leskem
planoucím, chvěla se na leho rtech otazka. Paní Viltova pohladila ho
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po vlasech a řekla, uhodnuvši intuicí hlubokého ženství, že COBilpůlí
toto srdce vzplanuvší láskou ledinečnou &smrtící:

,Co mi ieště chcete říci?"
„Svou ledinou touhul'
Nyní paní Viltová pohlédla naň tázavě.
„Celým svým životem bych si přál, abyste byla štastna, 6, tak štnsma,

nezkaleným štěstím, v lásce. v manželství, ve svém mateřství. A kdy
bych mohl přispívati k vašemu štěstíl"

Trpcc se pousmála paní Viltová.
„Vím, jaká otázka chvěla se vám na rtech, dříve než iste ii vyslovil.

O, domníváte se, že bych hledala své štěstí iinde, kdybych ie nachá
zela u rodinného krbu ?"

Bolestí zbledl &zachvěl se Richard. Horečný ret znovu se dotkl
rukou paní Viltové.

„Nebyla |sem štastna. Snad ieště první dvě, tři léta. Potom s mým
chotěm stala se změna. Odpustte &nelekeite se toho hrozného slova:
zesurověl. Nevím, čemu přikládati bych měla tuto změnu. Od té doby
nedovede mne políbiti onou něžnou láskou, po které vždy toužiti
bude žena. Hledte, proto k vám vzepialo se má Zlnučcné srdce, že
iste dovedl něžným políbcním vypověděli vše, co ušlechtilá duše muže
přináší ženě, kterou ctí, v tomto citu spolu kmitá, spolu rozhořívá se
zároveň všeobsáhlý cit lásky, který je zázrakem celého kosmu. Zde
máte klíč k mému chování, udivovulo-li vás či dokonce pohoršovalo.'

„Předrahá paní." zvolal lllchard nedovedu se iiž ovládati, „nemluvte
takto. Nezmnožulte bolesti, které by mě srdce již nedovedlo snésti;
dopřejte ml, at tento okamžik, který mi dává nclvyšší štěstí života
u nohou nciušlcchtilelší, ncldrnžší ženy. proide mou duší luko nelkrús
nčiší sen. —'l'nkto jsem šťasten, nyní nežádínn si více. nyní |sem tím,
čím dáno lest ml l)ýtl."

Se rtů paní Viltové splynul nový polibek lnko zuvnnutí iuru na čelo
Richardovo. Vypotácel se z domu, opolen, omámen, slávy i smrti šípem
v srdce zasažen. :

Dvě obrovské peruti zvedly Nordraukovo srdce n vznesly Ic do
oblastí světů, iicliž existence dosud nebyl tušil. \'idčl svůi život nový
&bál se iei viděti, rozbíllal se v závrnti snů u rozkoší a vrut-el se z nidl
sama sebe pokořuie u trestnie. Zbožňovnná žena neopouštěla leho
vldln, ieií obraz se rozplýval raiskou hudbou, když konečně na víčku
zemdlcná snášel se spánek neklidný; a sotvnže procitnl, iiž čeknln
naň tato bytost tak milovaná, s níž splat byl od té chvíle leho život
celý. Duše Nordraukova žila jen z myšlenek, které linuly se vůněmi,
harmoniemi & zářením vesny, věčného iara, z té, které ledlnú byla
celým ieho životem.

V dumách podzimu psal Richard Nordrnak třetí větu své poslední
symfonie. Po prvé ve své tvorbě velkého rozsahu odchýlil se od formy
tradicí posvěcené, větou zpívající Adagiem zrovna tak nevýslovné
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něhy Iako bouřlivě propukaiící vášně. Vždyť psal symfonii svého ži
vota a v té nebylo iiž kontrastu mezi větami; byla to netržitá gradace
iediného tématu, které, přetlumočena v dílo umělecké, musila vydati
výtvor geniální. A Richard to dovedl, láska a smrt vedly leho ruku,
když psala nesmrtelné tóny, když psala řečí tónů záhadu lidské duše,
nezbadanou, nerozřešenou . . . Pod vanutím andělské něhy, která nesla
melodické proudy zpívaiícího světla, bušily bouřlivé přívaly živelní
touhy po nekonečném vzdání oddanosti, žhoucí plameny sžíraiící vášně,
která nevidí a nedice nic než iediné, ledinou bytost milovanou.

Dokončiv instrumentaci této věty, cítil Richard, že leho síly na
dlouho isou vyčerpány. Byl si vědom, že vytvořil dílo velké, iiskříci
záblesky nejhlubšího genia, který se dovede zieviti v duši lidské.

*

Celou zimu prosnil vidinami lásky a hudby vlnění. Jeho duše byla
lediným zpívalícím zdroiem světla, tříbila se světelnou &zvučítí zoří
\ (ludia, který není 5 této země.

Slabé a útlé ieho tělo odmbovalo pod mohutným vchčtím dudio
vým. Počínalo thřndnouti, zvolna, ale iistě. llichnrd se s tím nesvěřil
nikmnu, ale cítil to s listotou, která nepřipouštěla pothybností.

Nustt'lvalonové inro. Vzpomínky na předešlé pálily intensitou svého
probuzení. Neklid. který se ho zmocňovnl, byl již bytostným rozporem
dudm. který snaží se ohsáhnouti lediným zúbleskem intuice celý kos
mos v Ieho promčnáth. llithnrd si uvědomoval s postupuiícím diřnd—
nutím těla, že leho dnlší prodlévání v údolích země ncmt'tdůvodu; chtěl
len chiné leště: prožíti svůj vrdiolný, opolný n závratný okamžik štěstí
5 bytostí, kterou nade vše miloval n která iiž len snmolcdiná hyln
smyslem ieho životu n potom ditčl ryzpírntl v nové písni svůi závě—
rcčný ukord životu.

('Ítrnt'tclého dubnu, kdy severské imo bylo ncirozkošnělší u neiw'tb
nější ve svých slibech budoucích krás, opět po dlouhém (*nse spatřil
llidmrd paní Viltovou. Opět byla nucena omluvili syna, který z nenu
da'iníodcestoval s otcem.

llldiard neodolal, aby ncpřernšil paní v icií řeči:
„Milostivú paní, ustnňtc, prosím vás, bolelo by mne, kdybyth vás

viděl před sebou v úlu/.c, která vám nepřísluší. l'roč byste se omlou—
vula, bat kohokoli, v_vpřede mnou? Milostivá patní, promiňte mi mé
odvážné slovo: lscm tak štnslcn, tak přeštnstcn, že nedovedu rypo
\'čdčti toho, že opčt směl iscm vás sputřiti po dlouhé noci zimní."

Paní Viltová se lehce pousmála, celé mysterium života stálo za tím
úsměvem.

„Také lá isem vás ráda spatřila," řekla a sklopiln oči, „kde dvoií
žehne mráz, tam dvoinásobná bývá radost z květu."

Současně vzdech vydral se z prsou paní i Richardových. Oboií platil
ladné &téže otevřené ráně, kterou osud oběma byl zasadil. A záhada
osudu, záhada určení, zamítaná a vždy se probouzeiící hrozně, stanula
před nimi mocí své nepochopitelnosti. Jako by byl uhodl myšlenky
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paní Viltové, zvolal náhle Richard vytrhnuv se z okamžitého zamyš
lení: „Ne nadarmo mne osud přivedl k vám, drahá. zbožňovaná paní'
a pad na kolena oblímal a líbal nohy milované ženy, „a třeba zane
diám len lediné velké dílo světu, to bude dílo, které cele lsem psal
mysle ledině na vás.'

,Vstaňte, miláčku, vstaňte,' zvolala vzrušena paní Viltová a pozve
dalíc Ridaarda políbila |e| něžně na čelo, .nepokořulte se přede mnou,
která vás stelnou láskou miluli lako vy mne. Nyní netřeba nám iiž si
toho skrývati, srdce naše sama se prozradila."

Odvaha, láska, šílenství, vše rázem vzplanulo v bytosti Nordraako
vě. Vzal do svých dlaní drahou hlavu a pokrýval li horečnými polibky,
líbal ruce, šíii,líbal —sotva zpola si to uvědomuie- paže a ňadra. .lak nořll
své planoucí líce v drahé, hebké tělo a lak prahnoucími rty líbal leho
nádheru, něžnou a poddalnou, tak vzdiázelo mu velké poznání, lak
závratné lest štěstí toho, lenž cele může náležeti bytosti milované,
která láskou lásku splácí. Umdlévala duše Richardova pod tíhou tohoto
štěstí, len jediné vědomí zůstávalo o splývání dvou bytostí . . .

Jako duše, tak tělo zbavovalo se pout. Všeho, co tak dlouho od sebe
dělilo ty, kteří sobě náleželi, kteří byli sobě určeni, aby dosáhli nel
vyššího duchového vědění, opolení, zbožnění . . . Vždy úže k sobě
vlnula se těla, poslušna splynutí dvou velkých lásek duší.

.liž nebylo rozdvolení mezi zákonem těla a zákonem ducha, bylo
ledno nesmírné štěstí, iediná záplava toho, po čem vzdychá člověk,
at se modlí, či tvoří, či rozdává láska těm, kteří trpí . . . Vše zanikalo,
až zaniklo zcela, len to vědomí, vědomí nelvyššího blaha zářilo nad
šťastnou dvoiicí lako hvězda nevýslovné krásy. —

Výkřikem snn, oním taiemným zvoláním, které snad lest zárodkem
vrcholných děl umění, ohlásil sc vrcholný okamžik blažené závrati.
Po prvé ve svém životě paní Viltová i llicliard Nordraak obestřeni byli
závojem netušeného vědomí splynutí dvon bytostí, které náležely sobě
láskou. Křečovitě ulpčla žena na tom, v němž vycítila všechno své,
třeba prchavé a okamžitě štěstí, volalíc hlasem, který se ztrácel ve.
mdloliách nelrozkošnělšlho snění: ,Richarde, ó toho štěstí, ty nevíš,
lak nesmírné blaho mnc obestírál'; a Richard odpovídal v slzách a
mezi polibky: „Milenko má lediná, předrahá, nyní |si úplně má. v této
chvíli celá má. nikomu linémn nenáležíš l" —Mdlohou, která nedovede
obsáhnouti blaženosti nelsvětlelšího okamžiku, spočinula na sobě tato
dvě srdce, která okusila v lásce láskou blaženosti bez mezi a konce . . .

()mámen a opolen, na kolenou kořil se Richard té, která stala se
mu životem, v níž lcdině byl šťasten a v níž dozrál k své velikosti.
Záplava polibků, iimiž pokrýval bytost milovanou šilenstvím dávno
tlumené touhy, nestačila vyiádřiti vše, co zažila a prosnila leho duše
v té chvíli, která otvírá poslední, nelúžasněiší a nelúděsnělší talemství
života. Nad skutečností, do níž oba byli opět vrháni zpět, vznášel se
lehký modravý opar. v němž šuměl máváním růžových perutí Eros
spálelící svým vonným dechem v lednotu vše, co vytrysklo z lůna
lsoucna. U zdrolů života, u pramenů všech záhad, ve své vlastní by
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tosti a jejím vznikem i toužícím rozletem, klečel Richard Nordraak drže
ve svém obětí milovanou ženu, bezmocnou &vzdávající se kořist ne—
smímé, nepoznané lásky . . .

Nyní byl skončen Richardův život, nezbývalo než dokončiti dílo. Aby
byl nadále šťasten závratí, kterou poznal zřítivse v tůně blaha, nebylo
možno: ještě méně bylo možno, aby žil déle muče se blouděním na
prazích ráje, do něhož vstoupil po prvé a naposled. Snil o nejvyšších
touhách duše, jeho vidiny odlučovaly se od forem a náhodností, které
entelecheia všeho dnchového přijímá mlsíc se s hmotou. Tvůrčí síla
dospěla hranic svých možností, nebot prolínala a přestupovala v oblasti
čistě duchové, kde znějí jiné sféry odvěké hudby absolutního ducha.
Richard to cítil s jistotou. která byla hrůzná &radostná zároveň. A po
slední věta symfonie vyrůstala zázračně ve své zpívající a zmírající
touze tak dlouho tušené. Byla jediným zpěvem, sbíraiícím ve své úžasné
gradaci vše, co vstoupilo kdy v hlubiny lidského srdce a co odtud se
prodíralo až k prahům věčnosti, aby spatřilo rozřešenu svoji hroznou,
matoucí hádanku v jasu a světle dobrotivého, vlídného božstva, které
se sklání útěchou ke lkající, vše znějící dnši lidské. Než zaplanulo léto
plnon svojí nádherou, bylo dílo hotovo, dopsa'ino,dokončeno a poslední
kornna byla zároveň poslední korunou v životě Riclmrdn Nordranka.

*

První podzinmí koncert r. i806 kodaňské konservaioře přinesl na
programu Nordrankovn symfonii. llyla věnována paní \'iltové; toto
věnování, o němž nikdo nevěděl, že na něm lpí krev srdce irysknoucí
láskou, jedinečnou a omnmnjící, sžírajít-í a povznašcjící, k ušlechtilé,
něžné n trpící ženě, bylo posuzováno jako iemný projev vděčnosti &
úcty. Richard sám dirigoval své dílo, naposledy, strhnje své poslmhuče
(ln výšin aznrů sotva tnšcných; prošel celým svým životem, aby na
konec se vznesl v nejvyšší empircum ideálu, aby v něm zanikl v bla
ženosti dosahující nejvyššího vzepětí své geniální, duchové velikosti.
Nesmírně napětí a rozčilení, které přinesl Richardovi namahavý výkon
dirigentský, vystupňovalo se v horečně. šílené shroncení celé bytosti
od té chvíle, kdy před započetím třetí věty spatřil v jedné z prvních
lóží rodinu Viltovn. .leho oči na okamžik setkaly se s pohledem paní,
jejith zrnky v jediném hlubokém pohledu, dvě duše řekly si znovu
vše, co poutalo je k sobě nezrušitelným tajemstvím splynutí . . . Od
té chvíle cítil Richard, že jeho poslední symfonie mn zní naposled.

Jako celou svou bytost vložil v toto dílo, které se připravovalo a
dozrávalo po celou dobu jeho krátkého života, tak nyní posledními
zádivěvy duše, která rozpínajíc se a zápolíc, povznášela se v objetí
milované ženy v oblasti nesmrtelné, dudiovní svobody, dával zazní
vati všem mysteriósním hloubkám svého díla, které vytrysklo jako bal
sám rosy, krve a slz z raněného srdce láskou tak velikou, že nebylo
pro ně již záchrany v pozemské tísnivé existenci. Posledni široce vze
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stupulící zpěv symfonie byl posledním rozletem, labutí písní Ridiar
dovou. Jako do závratnýd: výšin vznášela se poslední píseň života, tak
Rid'íard prožíval li znovu a závrať |e|í v samýd: metafysickýdi hlubi
nádí.

Sotvaže dozněl poslední akord, Ridiard se vzeplal křečovitým cuk
nutím, stočil se hlavou k lóži Viltových, pohled dohasínaiícího života
poslal čarovným, něžným očím duši své a těžce sklesl do dlrigentského
křesla.

Publikum, které zahrnovalo právě bouří exaltovaného nadšení slav
né dílo mladého genia, stanulo zasaženo. Srdce paní Viltové prožívalo
muka úzkosti, tím strašnělší, že bylo třeba le taiiti. A musila odduázeti
zdánlivě klidna, ač zlomena, nebot cítila, že anděl smrti neodvratně
se vznáší nad drahou hlavou, která i s celou duší a celým srdcem lí
v pozdrav poslední dala to nellepší co dovedla svatým nadšením tvůr
čího posvěcení vytvořiti ze svých bolů, tužeb, vzdediů a z jediného
okamžiku vrcholného, nenávratného štěstí . . .

Když snášeli llicharda Nordranka ! podla, byl již cele zalit krví.
Choroba, dlouho podrývaiící talně. propukla silou, které nelze déle
odolúvati.

Za týden po svém triumfu byl llithard Nordraak mrtev.
Umíral šťasten. Paní Viltová iel navštívila v leho posledních hodi

nádi. Držel |e|í ruku ve SVýth rukou, v leildi doteku byla všechna
láska a oddanost, všechno štěstí, ichož bylo více než by bylo třeba,
aby iasem a lásúním zalit byl celý život lidský; zlomeným pohledem
svým, v lehož umírání byla všechna něha, které lest sdiopna duše.
vzdával se cele. navždy, na věky, zbožňované ženě, kterou opouštěl . ..
Ne navždy. Víra, že toto štěstí bude obnoveno v llných formách,
v duchových říších, v nových královstvích Ott-e, zalila vlnou nikdy
necítěné síly srdce llíchardm'o.

Když paní Viltova odcházela od leho lože, přitlskl lelí ruku k svému
ochabullcímu Iiž srdci a potom ke svým rtům, v nidiž soustředil se po
slední pozdrav lebo umíralící milostné touhy. Zašeptal ledva slyšitelně:
„S Bohem, na shledanou, zbožňovaná . . ..' když ucítil na svém čele
polibek drahých rtů. Vrdiolné štěstí pozemské, kdy člověk si uvědo
mule všethuv talemné hlubiny oddaností, něhy, lásky, vzdání, prodlu
žovalo se v nekonečný oceán božství . . . \" nčm zanikl llidiard Nordraak.

au

Kodaňská konservatoř vypravila pohřeb mladému genin. Nelnád
hernělší věnec, který uzavíral tragédii dvou duší, které se hledaly a
které se setkaly v horkých touhádi a v závrati štěstí, nesl na svých
stuhach nápis:

Til Ridiard Nordraak Íor den siste Symfoni - Franziska Vilt.

Ridmrdu Nordraakovi za poslední symfonii —Františka Viltová.
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IWOnušz

v TUCHÁCH ABSOLUTNA

ELECIE v BlLU A MODŘI

O SVATAsmoro: . . . Svatá- svatál v tvůl němýklín nedit Azrael
dá vprýštiti mým slzám posledním nad mnohou marnosti! Pak teprve si
resignace má zas nové světlorozžehne pod lunou, plynoucí lako bílá
holubice míru nad temným pásmem hor.

Mne vábí siré noci pustiny tam v onu nekonečnou dál. z níž zavlvá
to dedaem liter magických. rdícídi se nad vlnami modravého éteru.

A : hnusu. zoulání, iež dává tento svět, se zdvihúm zase k ostrým
hrotům skal, : nidiž stekla dávno liž krev červánků tak s meče, pře
tínaiícího pásku, vížící srdce ke krásám šalebným.

Tu obraz země s nekonečnem ieiídi běd vetkávám v šarlat visí ho
rečnýdi, až spálen iimi v žhoucí popel. sd'ivívá pradiem pigmentů a
vldmem dluh na blímy motýlí mé duše, připravené k odletu.

Ponořen v odraz kříštálovýd1 slér, k nim buduli sl stupně 1 dilud—
ného mramoru \'ymřelýth hvězd a opuštěnýdi lomů Myšlenky a kles
nouti duv šalebnému levů závoli, volně zas plynu mléčnýth drah šíří.
hyrh z dalekýth světů kosmickou bouří strženó kapky nebeské rosy
srhytal v své květy, dýšící vůní nadělí.

Nad tůní Věřna v zapomnění, llst tiše nocí ševelít'l, blíž (:ltím thvít
se v šeptu vání mocné 'l'hrénů perutě.

() lasní, čistí antlčlél Čím slova má v hoří, lež mizí lak bílé lískry
v hluboké modřl élerné?

Prostý šnt not-í lépe vlis zdobí, než slunci skvosty nepravél
A nyní 7. mlh, z kterýdi zaznívá mi kuropění v (hlad tcsknýdl liter

pozemskýdi, neli—istšíkrůpčl rosy lelirh vlévlun v svou číši obětní.

oo MNU K MNU

()d pána k pánu tržištěm věků bez konce řadou táhnou dávní otrocil
Čekalí stále na příštího Pána laskavého, lenž má lim být Pánemposled
níml Nezmar/n'! Stokrát. vždy znovu udušen v krvi iiln stokrt'lte znovu
se v reflexu lelírn vznítil a zlmsl skvoucí přelud svubodyl

Sraženi k zemi vždy znovu a znovu zvrstvením leiítn ucítlli se šířiti
náraz vzdáleného sesutí. A dunění leho |im vyznělo v triuml s kříže
sňatého Vítěze!Ten strženll sloií vždy blíže k nim volal:

.Bděte a trpte a jako já za vás, svá břemena nesie, je! blízka již chvíle,
kdy s pány trhu Júčtujil'

Tu nadělc nova lim zažehla srdce a zázračná síla tim proudila údy,
zatím co ode rtu ke rtu se nesl šcpot, ienž rostla rostl v dedi nesmír
ného orkánu:

„Syn člověka živ je, On nezemřelnikdy, On pouze v našidl :rdcidt spal!
Pow-tan: znovu, by přetčžký balvan netečných duší svrh :: svého hrobu
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v den svého i našeho vzkříšení! A přehršle blesků v důlky pak sevra,
rozmetá všedmy bídné ty stánky, kde s dušemi lidu se kupčilo.'

„Trh skončen,' dodá, „sempojďte me'dítky! Falešným pánům a trýzni—
telům Já věčnémuPánu a Otci nejlepšímu,vás všedmyjšem dnes odkoupil/'

OSLAVENÁVIGILIE

Anima beatrix: O bílý, Ty čistý, v Tvé zářící příští, když dlýlíš se
skvíci svou perutí v tmavé stíny mýdi šerýdi vigilií, rci v chvící co srdce
mi vlíti v lasné Pána navštívení?

Mídlael: Vlij. . . víru!
A. b.: Chci více Mu dáti a v pokory oběť změněné vzdáti vše to,

v čem věřím, že vůlí svou splní. Vždyť dávno iiž v ráji já svatou Ii zřela
a dříve leště, než nebesa Jeli nade mnou zšedla &uzavřen byl mým
neivyšším touhám v Ní návrat sluncí mečem žhoucíml Žel —chladná
mi nyní noc tuto a krutá tíž sudby nezříti Pána! Jsi andělem Jeho,
ó nedel mi bloudit, třebaže těžko mi lze odpustiti, že znovu vždy |sem
Jej zapirala, když přicházel ke mně Král a přece chudý, skryt v pur
puru krve, vyssáté prachem cest našich, iímž si zastíráme pohled vJeho
říši lusnoul A přece len doufám, že vrátí se leště, by odpustil mi, kající
se z těžkých klnmů života. Však nyní, 6 rci mi, Ty lasný a čistý, |enž
Poslem |sl Jeho, čím Pána svého usmířím?

Midlael: Nadějí!
A. b.: Sdílíš mé duši, co nedá se říci. čím ona len v bezdno zaniká!

Když v příboli blesků zřímse Ti blížil, tu plamenem bílým hárá v mé
hrudi touha nnzpět v Nexlvořenéa vyslovit nelze, co tuším či znám liž
o zváti bych mohla . . .?

Alídlael: lidskou/!

lwo BAUŠE

'i'Vii DÁ POKORA
Přípsdno Bř. Štormovi.

MÁM POKURUklasů, když zrn svýdi tíží se níž k zemi diýlí, lcč vzpří
meníln stébel zdviženy k výši, se stkvělí zlatem v slunce záři.

Pokorou kmenů, zbavenýdí listí, když za dlouhé zimy zápolí s vidiry
&čekali mlčky, až iam květ vrátí lim bílý, se touhy mé řídí.

Znám smutek i radosti země, lež nedbaiíc iid1, ide drahou svolí, a
část hmoty lelí, lak ledovec horský, (hladně čním nad ni, denními žáry
nedotčen.

Mám pokom duše, lež zklamána ve všem, všeho se zříká odlotně.
Jak pokání nesa trudný los žití, v tmách leho si střežím víry své světlo.
A nepátrám po tom, dny mé kam cílí, nastoupiv cestujedinou!
Jí v pokoře kráčím, kam věčna hlas kyne, světu i sobě odcizen.
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r.s.nonh
POČÁTKY NOVOVĚKÉ MYSTIKY ŠPANĚLSKÉ

S CIZÍMIMYSTIKYseznamuií se Španělé teprve kolem roku 1500
zásluhou umění knihtiskařského. Roku 1490 bylo v Saragoně vytištěno
Imitatío Chlisti Tomáše Kempenského', o tři leta pozděii vyšel v Seville
leho španělský překlad, do roku 1521 se čítá šestero leho vydání.
Následulí vydání mystických děl Nizozemčana Gerharda van Ziitphen,
německého kartuziána Ludolfa Saského. Na podnět kardinála Ximénez
de Cisneros uveřejněn španělský překlad dopisů sv. Kateřiny Sienské.
V první polovici století XVI. šíří se po Španělsku v kolínskýdi nebo
pařížských tiscích „Theologia mystice" Jindřicha Herphiusa a ,Opera'
nizozemského mystika Jana lluysbroeka vlatinském překladu.Vážnostl
se těší zvláště Herphius, Cerson &pozděli Ruysbroek, ovšem vedle sv.
Tomáše Akvinského. K nim pak se druží mystická díla ltala Serafmo
di Fermo v španělském překladu. Nicméně zůstává španělská mystika
ve svých počátcíd'i čistě spekulativní a teoretickou. Ani lediný z lelídi
přívrženců neprohlubule svou abstraktní teorii v empirický zážitek,
žádný nepokročí za „stupeň meditace"".

Vývol mystiky se totiž dokonavá vetřech stupních. lež lsou vyládřeny
latinskými terminy: 1.purgatio, 2.illuminatio a 3. unio. V prvním stupni
sc mystik ořištnie u odvrací od hříthu modlitbou, pokáním u rozlímá
ním (meditací), také bohulibým utrpením duševním l tělesným —leto
vlastně praktická askese. Druhý stupeň znamená osvícení nebo vze
stup očištěné duše k skutečnému poznání Boží dobroty a krásy, po
svěcení vnitřního člověka, vnímání přítomnosti Boží (kontemplace)
'l'řetl stupeň .,unio" le už celým oddáním duše llolnl, úplným rozply
nntím se v lásce Boží. Podstatou u konečným cllcm pravé mystiky le
tedy úplné slednocení s Bohem v plnosti víry a lásky. První stupeň
vývolc mystikova ie vlastně len uskesí, teprve oba vyšší stupně lsou
opravdu mystické.

paněl doby renaissanční, pokud se v myšlenkách zabývá naukou
o křesťanské dokonalosti, le bud len moraliston - lako Juan de Valdés,
nebo len asketikem. iako všichni ti, kdo byl! cizími mystiky uvedeni
v tuto polmovou oblast.

Náboženské hole v různých zemídi lžvropy v době pozdní renals
sance a zvěst o ieiidi krutosti mocně otřásly \ panělskem a působily
lednak iako povzbuzení: Vzhůrul do boie za nelsvětělšístatky! Jednak
iako výstraha: .ldi do sebel Blížít se den soudu. Už nikdy se v děiinádi
národ španělský nezabýval tak intensivně posledními věcmi, záhrob
ním životem a odplatou věčnou. liukopisný seznam čelné španělské

' Dílo le některými učenci připisováno kancléři pařížské university Janu
Gersoaovl.

" Vizu 1..Piandla „Gesdzid'iteder spanisdlen Nationalliteratur ln ihrer Bla
tmit' Vl.kap. prvního období! Na ní hlavně se zakládá náš článek.
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literatury polovice 16. století, pořízený pro augsburské a mnichovské
Fuggery, vykazule dobrou třetinu asketických &náboženskýdi knih.
Už z ieiich nadpisů' vyzírá tato „úzkost o duši", lež se zmocnila teh
deišidi panělů a vytvořila úrodnou půdu pro símě duchovní kázně,
které nikdo menší než sv.Ignác z Loyoly do ieli odiotné brázdy nenasel.

V hlavádi horlivostí zanicenýdi mnidiů rodi se otázka: „Jak zadirá
ním duše pro církev. Boha a věčnostP' A vnuknutí i zkušenost iim od
povídali: Ved ie tělesným odříkáním a duševním očištěním k neiúsi
lovněišimu prožívání božské lásky, k vroucímu spoiení s Bohem, Iaké
ie en vůbec člověku na zemi možné.

'díce se tímto vnuknutím přetvářelí mniši askesi knižní v askesi
života a srdce.

Nyni nabývali spisy podnícené cizi středověkou mystikou a náladou
doby koncilu tridentského zcela nového smyslu a působí jako zleveni
na ty, kdož se „Duchovními cvičeni" sv. Ignáce probudili ve svědomí
a jichž duše byla takto nadána bystrým sludiem. Oči i uši ieiidi se o
tvíraii pro taie vnitřního života. 7,ostnaté askese rodí se vonná mystika.
Třebas se u některýd1 ledinců nebo skupin leví příznaky chorobné
nebo podvodné mystiky, a mnozí vynikaiíci mužové maií proto nedů
věru k mystickým zievům, rozvol pravé mystiky tím zmařen nebyl.

Všimněme si nyní prvních zástupců španělské mystiky! () mysticídi
ve vlastním smyslu leště nemůžeme mluvili, nýbrž ien o asketicíth
mystický orientovanýth.

Francisco de Osuna se první pokusil vyličiti podle pevného rozvrhu
podminky mystického usebrání a byl asi svým nástupcům vůdcem
v kontemplativnim zvnitřnční. Zvláštní zmínky zaslulmie také pro po
zornost, kterou věnovala lehu spisům sv. 'l'erezic. V klášteře karmelitck
sv. Josefa v Avllc dosud se chová výtisk lcllo hlavního díla, v kterém
mystická řeholnice pilně čítala, podškrlávaiíc iednotlivú místa pozoru
hodná nebo le |inak vyznačulic. Nalezlat tu lioinost poučení o rozře
šení četných pochybnosti.

Francisco se narodil v ()sunč v Andalusii koncem století 15., lako
hoch zúčastnil se s otcem výpravy do Afriky. Vstoupiv do řádu iran
tiškánského a nabyv vzdělání theologického vzbudil pozornost svýdi
představených zvláštním nadáním pro písemnictví asketické. Již v tři
ceti letech začal vydávali své široce založené hlavní dílo „\becedario
espiritua|". .lako zástupce své řádové provincie na různých generál
ních kapituládi přišel do Francie, procestovali Nizozemí a západní
Německo vdobáth velmi pohnutýdi i nalezámc četné stopy tčdito zku
šenosti v Ieho spisech. Zemřel počátkem let čtyřicátých století 16.

Mezi leho četnými spisy přední místo zaujímá jmenované iiž „Abece

' Soliloquio ()razonamiento secrcto con el alma (Soliloquium neboli skrytý
hovor s duší); lietraimiento del alma (Úskalí duše); Espelo de la consolation
(Zrcadlo útěchy); liaculus clericalis s pečlivým návodem para csforrara bien
morir los que están in articulo mortis (lak povzbudlti k dobré smrti ty. kteří
umírají) . . .
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dan'o espin'tual' nelen pro svůl rozsah a bohatství myšlenkové, ale i pro
holné rozšíření. Bylo myšleno iako dílo troldílné, rozdělení na 6 dílů
podnázi od tiskařů. Název leho si vysvětlujeme abecedním uspořádá
ním průpovědí iednotlivým kapitolám předeslaných, třebas není dů
sledně provedeno. První díl učí meditaci, druhý iedná o asketické se
bekázni, třetí dává naučení o vniterné modlitbě, která ie nelvyšším
stupněm spolení s Bohem, iehož Osuna dosahuje. Tyto tři myšlenkové
kruhy by podle ieho mínění uzavíraly veškeré vůbec možné zdoko
nalení člověka. Pro tyto tři stupně užívá Osuna lidového srovnání
:; dilebem iečmenným, žitným &pšeničným. První dva díly spisu Osu
nova isou rázu čistě asketického. Spisovatel v prvníln díle na př. líčí
s rozedivívaiící názorností, iak byl Kristus přibíien na kříž, realismus
v líčení muk Matky Boží byl samé inkvisici přílišný, že nařídila v 17.
století škrtnutí celého místa. Středem druhého dílu le grandiosní obraz
pekla a hroznýd'l muk zatracenců, mělt naplniti zděšením lehkomysl
ného svčtáka. ] tu napadá srovnání s viděním, které měla 0 pekle sv.
Terezie. Světice vidouc. se v pekle ie spíše trápena nevýslovnou sa
motou a smutkem.

Jen třetí díl .Abeccdaria" ie rázu mystického. Dávát' praktický návod
k vniterné modlitbě (oración de recogimiento). Usebrání duchovního
člověka předchází pečlivé očištění jeho. ()hraznost musí býti prosta
všech pnzemsk ýdi věci a nadto musí dosáhnouti schopnosti uzavříti se
dobrovolně cizím vlivům. Žádostivost musí býti odvrácená ode všeho
tělesného n obrácena k věcem čistě (ln(hovním. Pamět se musí pro—
měnili v ryzí vzpomínku na lloha n leho dobrodiní a nu'lže se státi prn—
menem neustálé touhy po llohu a radostném oddání lemu, musí duši
učiniti schopnou oné zvláštní duchovní citlivosti, která učí takřka (hut
nati včci božské a icst pak s to vůli tak říditi, že může už len icdnati
láskou a pro lásku. llo'lum potřehule obzvláště přísné kázně; musí
býti ve svých praktickýdl i spekulativních projevech uveden v mlčen—
livý klid, aby dosáhl podmínky vlastního usebrání „pensnr nuda" (ne
mysliti nic).

Jen první tři díly ()sunova díla tvoří uzavřený celek, ostatní tři ie
možno v tomto krátkém přehledu pominouti.

Spisy ()sunovy, především jeho rozměrné hlavní dílo, vynikalí myš—
lenkovým bohatstvím a překypuiící výmluvností, kterou tato nezkrotná,
vznětlivá hlava kolem plnosti na ni dorážeiícíth myšlenek neklidně
krouží a le prosvěcuic; způsobem, ink limi točí a le obrací a novým
náskokem se pouští do mnohomlmného lidi výkladu. ()suna byl čle—
nem neipopulárnčlšího řádu františkánského, úzce srostlého se střed
ními a nelnižšími vrstvami obyvatelstva. Odtud si vysvětluleme lidový,
někde až triviální tón leho spisů. Františkánská le také základní myš
lenka Ieho hlavního díla: všechno láskou a pro lásku, kterou se linek
přísná nauka podstatně zmírňuie. Duše nedat není řízena tlakem a
strachem. nýbrž radostí.

Novodobý vydavatel díla Osunova pokládá |e| neien za spekulativ
ního, nýbrž i empirického mystika. .listo le, že Osuna nepřekročil ia—
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kýsi průpravný stav mystika, totiž stupeň usebrání neboli kontemplace.
Pravda je ovšem, že to, čemu učil, nepoznal z knih, nýbrž z vlastní
dudiovní a náboženské zkušenosti, jak je patrno již : tónu srdečně pře
svědčivého, jímž svou nauku přednáě

Dvaadvacetiletá Terezie z Avily dostala od strýce darem 3. díl 0
sunova .Abecedaria'. Praví o něm ve 4. kapitole svého vlastního ži
votopisu: „Je to traktát o modlitbě usebrané. Četla jsem za tohoto
prvního roku svého života řeholního několik dobrých knih - nebot
nechtěla jsem už čísti knihy jiného druhu, diápajíc přílišzlo, které mně
byly způsobily - a přece jsem nevěděla, jak si mám počínali, abych se
modlila a usebrala. Tato kniha mi tudíž způsobila velkou radost i roz
hodla jsem se, že půjdu se vší věrností po cestě, kterou mi ukázala"

Mladá řeholnice týraná těžkými skrupulemi byla vděčna Osunovi,
že při vší askesi nezapomíná na radost a veselou mysl. Zamilovala si
proto autora a nedala ho už z ruky, nalezlt trvalé místo v její cele.
Bylt vhodnou příležitostnou četbou, nebot jednotlivé traktáty jeho
díla tvo'rí celky pro sebe a bylo je možno o sobě čísti. Ohlas jeho myš—
lenek nalezáme na četnýdi místed'i jejídi děl, třebas svatá Terezie da
leko pokročila za stupeň, kam dospěl její knižní rádce.

l'rantiškánem byl také Bernardina deLaredo. llyl zprvu lékařem, složil
také několik lékařských knih, ale později z nediuti k světu vstoupil
jako prostý bratr laik do františkánského kláštera na blízku Sevilly a
využil svých lékařskýdi vědomostí v obětavé péči o nemocné. Laredo
je považován za spisovatele asketicko—mystického díla _Subida del
Monte Sion por la via (:onteinplativa", kde pokročil na dráze mystické
daleko za Osunu: povznášít už věřící duši modlitbou k absolutnímu
spojení s llohem.

Další z předthůdců španělské mystiky Juan de Avila (1500—1509)
varuje před zhoubnými následky přílišotrockého plnění nauky „Tře
tího Abecedaria' ()sunova, které požadavkem absolutního _no pensar
nada' (nic nemyšlení) uspává každou vlastní činnost. .luau z Ávila po—
cházel ze zámožuýth rodičů krale toledského, už jako hodi měl zálibu
v umrtvování a modlitbě, studoval theologii v Alcale. Začínaje svou
kněžskou dráhu byl palnčtllv slov Kristovýdr: „Kdo se uevzdá všeho,
co má, nemůže býti mým učedníkem." llozdav všedmo otcovské dě
dictví thudým, podržel jen jediné hrubé I'UUd'iO,které měl právě na
sobě. Jeho touhou bylo státi se misionářem, ale na výzvu arcibiskupa
sevilského zasvětil svou kněžskou činnost domovu. Kázal nejprve v Se—
ville a to uelen v kostelídr, nýbrž i na cestádi a UllCldl,náměstítb i bře—
zídi říčnídi, připomínaje posluchačům boje předků za víru a povinnost
zděděnou víru v čistotě zadmvávatl. Nevázaje se předpisy žádného
řádu, diodil tento prostý kněz lidu 40 let jižními kraji Španělska. zván
jsa současníky apoštolem Andalusie.

Vstouplv na kazatelnu připadal si jako lovecký sokol, který podle
starých pravidel mysliveckýdi smí býti jen hladov vypouštěn - i on
tak činil, soužen jsa vnitřním hladem po lovu a získání duší. Svou pla
mennou řeč oživoval obrazy, jichž nehledal daleko, aby jen byly lidu
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názorné. Vrtkavec se na př.podobá člověku. který vyvrhne, co snědl.
poněvadž toho nesnese ieho žaludek, a pak jde a znovu spolkne. co
před tím vyvrhl. .lsa neúnavně činný jako kazatel a apoštol lidu. neměl
tolik volné chvíle, aby si připial perutě k mystickému vzletu. A také
ve své střízlivěpřísnosti spíše varoval před nebezpečím nepravýdi zle
vení a extasí. Proto, když mu sv. Terezie předložila svůl vlastní živo
topis k dobrozdání, sdavaloval sice leií způsob modlitby a domníval se
též, že na leiídi vytrženíd: shledává známky pravé mystiky. ale neo
pomenul dodati: Musíme Pána prositi, aby nám neráčil dovolovati vstu
povati na cestu hledění, (nýbrž) ned'it ieho oblažuiíci pohled ie nám
udiován a kéž nás zde na zemi vede rovnou cestou, lakou své věrné
přátele vodivá. Pro svou osobu nepostoupil Juan de Avila za stav
rozjímání ve víře a v lásce, t. |. opravdové kontemplatio, byl pouze
mistrem horoucí, sebe sama ztravulící pobožnosti.

Zbývá říci něco o ieho spisovatelském díle. Jeden z jeho spisů má
zvláštní titul „Audi/ilia', nebot široce rozvádí a vysvětluie lt. a n.
verš žalmu 44:

„Slyš, dcero, viz a nakloň ucho:
Zapomeň na svůl národ a domov,
aby král zatoužil po tvé kráse;
nebot Pán (a) Bůh tvůl on lest.
lemu dlužno klaněti se."

Po smrti Jana z Avily byly sebrány od přátel lebo dopisy zaslané
některým mužům u ženám. Tak vznikl „Epistolario espiritual". ()bsn
bule na př.dopisy sv. Ignáci z Loyoly, sv. Františku Ilorgiáši, sv. 'l'erezii,
sv. Janu 1 Doba a i. Obíralí se různými záležitostmi náboženskými a
lnravními, skýtulíre znrmouccným útčt'bu, nerozhodným rudu, kolí—
suvým ukazulít'c správnou cestu, dokonalé utvrzulíce ve vytrvalosti,
řešíce pochybnosti pochybulících atp. (Ío sc formy týče, spoinlí sílu
výrazu s půvabem, vážnost s vřelostí citu, libozvuk n plnost s přes
nosti myšlenkovou. Právem isou kladeny vedle listů svnté Terezie a
s nimi považovány za nejlepší vzor klasického umění dopisového ve
. panělsku.

Přítelem u obdivovatelem Juana de Avila byl Luis de Granada
(1504—1588) Syn chudých rodičů vstoupil do řádu dominikánského,
působil v (irunadě, anlnrlolidu, Kordobě, dostal se až do Lisabonu,
kde postoupil až k hodnosti provinciála řádu. Nclraděii kázal a také
inko kazatel sklízel nelvětší úspěchy. .leho pověst lako výborného ka
zatele žiie v četných, iei 5 různých stránek charakterisuiícírh anekdo
tách. Babička iakás přišlakdysi pozdě na kázání a snažila se mermomocí
dostati se kupředu. Luis ustal v kázání a po chvilce napiatého mlčení
pravil: „Prosím vás, dobří lidé, uděleite přece ženě tě místo a pustte ll
blíž ke mně . . . vždyt |e to má matička.' V Lisaboně se stal Luis du
chovním rádcem lnfantky doni Marie, na leiíž prosbu sepsal knihu
„Memorial de la vida cristiana', iiž dala princezna na neirůznělších
místech ve velkém množství rozdávat! mezi lidem.
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Fray Luis psal svá díla většinou latinsky, iinak španělsky nebo por
tugalsky. Ze španělskýdi dlužno uvésti vylma spis už jmenovaný „Gaia
de pecadores' (,Vůdce hříšníků') a „Introduccion del :imbolo de la fe",
rozsahem a učeností všechny ostatní převyšující. „Vůdce hříšníků" měl
v 1. vydání. lak se zdá, některé myšlenky společně se sektou tak zv.
alumbrados (osvícených) a byl proto dán na index, teprve v novém
zpracování uvolněn. .leobšírnou naukou o ctnosti a iedná metodou cel
kem thomistickou o dvanácti důvoded1, které nás k cvičení ve ctnostech
zavazulí, a o dvanácti přednostedi, které skýtá život opravdu ctnostný;
dává těm, kdož jsou dobré vůle, prostředky a ochranu proti hlavním
hřícbům nebo lidským slabostem. „Memorial de la vida cristiana" ie
příručkou křesťanského života a vede roziímáním o pekeluých trested:
&() svátosti pokání k teorii &praksi modlitby a k lásce k Bohu. „Intro
ducción" le encyklopedií křesťanského náboženství ve světle španěl
ského názoru světového. První díl roziímaiící o stvoření světa ie takřka
lidovým přírodopisem, plným kratod'ivilnýdi a žertovuýdí věcí o roz
manitýdi zvířatedi, |id1ž byl asi autor velkým přítelem. Náboženství
se dotýká hlavně tím, že čerpá z přírody důkazy pro prozřetelnost,
všemohoucnost a krásu Boží. 'l'řetí díl, vykládaiící zase talemství vy
koupení, náleží do řady četuýdi spisů popularisuiícidi bibli, iid1ž ten
denci inkvisice sdwalovala, vidouc, že znalost bible více šíří a podpo
rnií, než by byl s to uvolněný překlad ieií do iazyka lidového.

Ludvík z Granady náleží k nelvčtším kazatelům ló. století, strhlt
ieštč iako bezzubý stařec k obdivu samého l'ilipa ll., když dlel v l.i—
sabouč. Tato včc ie důležitá pro hodnocení leho spisů, které, byt i ne
byly koncipovány iako sbírky kázání, přece uezaprou řečnlcký živel
ve stavbě, v promyšleném Stupňování argumentace a liší se tak od
koutemplativuího rázu děl vlastnídi mystiků. Myslitelem ie l"ra_vLuis
především ve své teorii modlitby: modlitba le mu základem všeho
vnitřního očištění, vší bezhříšuosti, než mystické spojení s Bohem není
zásluhou a dokonalostí, které lze se naučili, nýbrž ien milostí llohem
udělenou, odměnou ctnosti; je tedy modlitba iediuou cestou k ueivyš
šímu stupni spoiení láskou člověka s lioliem. —Ludvík 1,( irnuady ie spíše
spekulatlvuím myslitelem než empirickým: ueunrážimet \“ieho spiseth
nikde na stopy vlastního zážitku mystického.

Mysticky orientovaná asketika uedosnlmie \'rtholu rozvole v řádu
dominikánském, iehož také není členem žádný ?. \'elkýdi vl. mystiků
španělských, nýbrž v osobě augustiniánů Luis dz Leon. Narodil se
v témž roce jako ř'ilip ||. (1527) l'odiázel z kraje Mandla, proslulého
toulkami Dona Quilota, jako hodi šestnáctiletý vstoupil do řádu, vy
studovuv pak, stal se profesorem theologie v Salamance.. Jako prolesor
theologie dovedl zelména vědecky používati pramenů přisvých biblic
kých studiída. Zvláště si vážil hebreiského textu bible &oceňoval ieho
důležitost pro exegesi. To se mu stalo málem příčinou životní kata
strofy. Jsa toho názoru, že latinský text Vulgaty potřebuje několika
oprav za pomoci hebrejského textu, neskrýval se s ním. To popudilo
ieho protivníka, Leóna de Castro, zauiatého řeckým textem Septua
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ginty, že se oba dostali do hádky, v níž onen vyhrožoval tomuto, že
dá teho knihu o lsaiáši spáliti, tento zase onomu, že ho samotného
přivede skrze inkvisici na hranici. Došlo konečně k tomu, že byl Fray
Luisudán inkvisici, protože opovrhule textem Vulgaty, který právě byl
tridentskýln sněmem prohlášen za autentický. Také prý se provinil
tím, že přes zákaz přeložil do španělštiny „Píseň písní" a nezabránil
rozšiřování překladu ieiího v opiseda. Tak se dostal Luis de León do
vězení po dvacetiletém učitelování a desítiletém působení na univer
sitě. Dostal sice papír, pero a knihy, ale nelhorším pro zbožného kněze
bylo, že nesměl sloužiti mši sv. a přilímati svátosti. Spor iebo před in
kvisičním soudem se vlekl po léta vinou samého vězně, který na svou
obhalobu používal stále novýd1 a novýdi hledisk, lež musely býti opět
a opět prozkoumávány, také si ztěžoval postavení osobními útoky na
protivníka. Přesto bylo tohoto případu po staletí sensačně využíváno
na hanobení inkvisice, ač Iel vyvolaly uražená lešitnost profesorská
a malicherné žárlení na odpůrce steiného povolání. Po čtyřech letech
byl Ludvík z Leónu osvobozen, a lako by nebylo těžkýdi let utrpení
mezi poslední jeho přednáškou před uvězněním a první po propuštění,
začal novou přednášku tradiční větou: Heri dicehamus (Včera |sme
i'ekli). Tak aspoň podání vypruvuie. Našemu profesoru bylo potom
leště do řáno 15 let požehnané práce, ba dostalo se mu před smrtí
(r. ISOIŠ hodnosti provinciála řádového.

l'lray l.uis byl člověk slabé tělesné konstrukce, Střídmý, tempera
mentu (holerického. llyl člověk nadaný, sčetlý, houževnaté vůle a
lomného citu; byl však také příkrý a domýšlivý, nemírnč prudký,
domníval—lise, že Ie v právu. klášterní život a sebekázeň tlumily sice
stinné stránky jeho povahy, ale k opravdovému vnitřnímu souladu
dospěl až v cele inkvisiční.

Íprozaickýdt španělských děl učenébo augustiniána dva spisy si mbo—
valy dodnes opravdovou životnost : „l)e losuombrer de Christo"(„( ) lmé—
nerh Kristových") a „Laperiecta casadn" („Dokonalá žcnn"). První dílo
it-myšleno pro lid, lcmuž má nahradili nezdravou četbu špatnýdl rytíř—
skýrh románů. 'l'ři zbožní a učení augustiniáni baví se na venkově
v době prázdnin () symbolickém významu lmen, ilmiž byl v Starém
i Novém zákoně označován Kristus. Kristus le tu slaven ve své sym
bolické vlastnosti božského pastýře, ženicha církve, bytosti mnoho
milované, beránka Božího, nositele mystiky svatební, mystiky smírné
oběti a etuharistické přítomnosti lloží. Mnozí považuií toto dílo za
myšlenkově neihlubší a lazykově neidokonaleiší ze spisů salamanského
básníka—učence.

Dílo „La perjřcta casada" se stalo domácí posilou španělské hospo
dyně, matky a manželky. Zprvu bylo myšleno lako svatební dar dámě,
s ielíž rodinou byl pisatel v přátelských stycích. Odtud si vysvětlule
me prostou formu dopisu díla, lež není děleno ani na knihy ani kapi
toly nebo paragrafy. Obsahem se připíná na poslední kapitolu přísloví
Šalamounových (hl. 31, v. 10—31),již rozbírá a vysvětluie. Podle ná
zoru našeho spisovatele obsahule trest všeho toho, co le v Písmě sv.
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o manželstvía zvláštěoctnostedi a přednostechideální hospodyně obsa
ženo. Fray León ukazuje, že má opravdu kněžské porozumění pro
duši ženinu a že ie obeznámen s všedním životem žen. Dílo se čte
iako báseň, v kterou se dá místy hravě přeměnili.

Jaké má Fray Luis místo v kruhu současných mystiků? Mnozí iel
druží k dvoiici neislavnělších mystiků španělskýdi, k sv. Terezii a sv.
Janu z Kříže. To asi není správné. Jako člověk a mnich byl sice aske—
tou, ale iako theologický spisovatel nebyl asketikem, t. |. kráčel sice
sám cestou křesťanské dokonalosti, ale nepropagoval ii ve svých spi
sedi. Nepodal uzavřeného systému askese, nevymyslil nové teorie
modlitby a roziímání, nebudil „úzkost () duši', ani neprohlašoval vě
dění o posledních věcedi a starost o ně za konečný cíl všeho pozem—
ského snažení. Také se nezdá, že by byl prožil podobné vrcholné
chvíle mystického vytržení, iaké na sobě znamenali sv. Terezie a sv.
Jan z Kříže. etl ovšem spisy sv. Terezie, studoval le důkladně, vždyt
le z rukopisu vydal a opatřil předmluvou, která svědčí, že se v ně cele
vžil a vcítil.

Neisvětštěiší ráz ze všech těchto španělských roziímavýdu knih má
dílo „El Iibro de la conversion de la Magdalena“ augustiniána Pedro
Malón de Chaide. Chce také potírati nezdravou četbu &proto podává
vážný obsah 5 iistou světskou lehkostí (jež se jeví v barvitých líčenídi,
živéln děli u vtroušených lyrických písních). Pisatel úmyslně užívá
místo latiny, určené len pro vyšší a vzdělané vrstvy, mateřského lazy
ka španělského, nebot píše o věcech, které se také drobného člověka
z lidu dotýkají. Uznává ovšem za hodno, počínání své proti některým
učencům obháliti. Předmětem díla ie obrácení hříšné Magdaleny po
dle zprávy evangelií. Na příkladě Magdalenině le vylíčena lidská duše
ve čtyředí stavech: původní neviny, liříšnosti, kalícné lítostí a smíru
s Bohem. \'cdlc asketické nauky u mravoličné malby neopomílí autor
rozpřádati nádherné myšlenky () všemocné lásce, o vroucím spolení
čisté duše s Bohem. Dílo prozrazuje studium literatury španělského
novoplatonismu, děl domácích mystiků a „Písně písní". —

To isou tcdy počátky španělské mystiky, leií poupata. lež se brzy
rozvinou v nádherné, vonné a čisté květy mystických děl velkých
španělských světců a světic, sv. Terezie Avilské a sv. Jana z Kříže.

' Mnozí psychologové španělské duše (na př. Canivet) přisuzulí Arabům
přílišný vliv na vznik mystického živlu v španělské duši. Píandl, lak vidíme,
ani se o něm nezmiňuie.
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VILÉMnrrNAn

SPLNĚNÝ SEN ANTONÍNA PODLAHY
Přednáška.

V DLOUHÉ.ŘADĚ vynikalících a slavných lidí, limiž Prozřetelnost
obmyslila náš český národ, bylo mnoho těch, kteří poiali veliký úmysl
u vytkli si vysoký cíl, aby leho realisací vyplnili celý svůl život. Avšak
1,mnoha povolaných bývá len málo vyvolených. Mnozí z nellepších
našich duchů po úmorné práci zastavili se uprostřed díla nedohotove
ného, iež tesklivě musili předati rukám svých následovníků. Málo bylo
dosud těch, kteří neien se vypravili na pouť za skvělým ideálem, ale
kteří také k cíli své pouti dospěli.

Z těch šťastných vyvolených leden dosud žile mezi námi. Je to muž
veliký neien obroviťostí vyťknutého životního cíle, ueien houževnatosti,
s lakou se dral těžkým životem k leho uskutečnění, ale také křišťálo—
vou čistotou a svatosti svého soukromého žití. Je to pražský světící
biskup AntonínPodlaha, lehož 65. narozeniny připadly na den 22. ledna
letošního roku.

Cíl, který si Podlaha vytkl k dosažení, le veliký iiž tím, že není pouze
výrazem leho osobnosti, prolevem vůle ledincovy, ale že se podivu
liodně slednocule s cílem celého českého národa. Dostavětí katedrálu
svatého Víta a odevzdali li hotovou českému lidu, to byl zalistc' leden
7.nelhoroucuělšídi snů celé řady generací uplynulého tisicíletí, a stal
se palčivou otázkou naší národní cti právě v době, do které z vůle
lioží padá mládí l'odlahovo. .lC(llil(Tť)V£ivůle k činu slučuje se tu s vůlí
relé národní obce. dostává se lí tím ledinečné n posvěoulící opory, a
le lista radostným souhlasem t—clku,který lí předem zulišťule nesmr—
telnost. Al'cntolediuec přišel skutečně včas a silou své výlimečué oso
bitosti touhu národa uskutečnil.

l'odlahův gotický sen o dostavění katedrály Svatovítské povznáši se
však do oblasti, v níž zralí plody věčnosti, i tím, že le to sen celého tisí
u'lctt'naší kultury národní. Slučulíce slavnou tradici velkého patrona
českého lidu, svatého Václava, s živelnou touhou překlenouti zázračný
lcho hrob klenbou závratné výšky a ozdobiti lel výtvory uelsměleli
koucipovaného umění, pracovali nelušlcditilelší dudiové uplynulých
desíti věků o zrealisováni toho, co před naším zrakem uskutečnil Pod
luha . . . Společný sen desíti dlouhých věků, osobitě polatý dle ovzduší
doby a dle okolností životních, snažila se realisovati v lednotllvých
obdobích celá řada .Podlahů' z rodu českých lidí. lelichž odvaha ne
pozhyla podnes vážnosti a odlišného kouzla. Podlaha Antonín, současný
„strážce chrámu', le však této řady šťastným dovršitelem . . .

mesleme se do ovzduší nelstaršího křesťanského století našeho
románského středověku, na počátek třicátých let desátého věku, kdy
v Praze stála liž karolinská rotunda, vystavěná z kamene vévodou
Václavem Mučedníkem ke cti svatého Víta . . . Smrt předešla lel dříve,
než mohl dáti dílo své vysvětiti, a leho ostatky uloženy byly v chrámové
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prostoře předpříchodem řezenského biskupa, který na úpěnlivé prosby
kalícího se vévody Boleslava posléze rotundu posvětil.

Blaženy' muž ten, znalý budoucnosti,
odpírat nechtěl svaté sudbě Boží,
slíbil, že bude kouati co třeba,
vidění zievil:

„Viděl isem slavnou metropoli Prahy,
anděl jak Páně sám ii spolu stavěl,
svatyně rostla, matka budoucnosti,
s pomocí Boží . . ."

zpíval o tom pozdější gotický básník Jan z Jenšteina. Okrouhlý kos
telík, vystavěný „more romano", tato schrána velikého duchovního
pokladu, počal teď oddychovati životem liturgickým. V leho hlavní
východní apsidě zazářil oltář s relikvií ramene svatého Víta. a v bočné
ližní apsidě nad ostatky svatého stavebníka, vévody Václava, zastkvěl
se neméně slavný oltář prvního patrona národa. Jaký to předmět péče
oněch zanícenců desátého věku, iimž se podařilo po trudných boiícli
povznésti chrám posléze v roce 973 pravidelnou bohoslužbou kapi
tulního sboru kanovníků a leskem pontifikální mše prvního českého
biskupa Dětmaral

V této době rašení zlevila se potřeba pečlivého zahradníka, prvního
I,Podlahy" . . . Jak zvolna by rozkvétala věc Kristova v pražském
kostele. kdyby se byl v posledním čtvrtstoletí desátého věku neoblevii
na hradčanském dělišti probošt Velící:Pražský. Důvěmý přítel a rádce
mocné osobnosti druhého pražského biskupa. svatého Voltčcha Slav
níkovce, muž ve smyslu tehdelším vysoce vzdělaný, dovedl v časté
nepřítomnosti biskupově sám pevnou rukou ovládnouti první českou
kapitulu svatovítskou, složenou z lidí negramotných a nedisciplinova
ných, právě tak, iako čeliti nástrahám české šlechty, pohanstvím dosud
prosáklé, když se na svých suěmecli vzpírala povollti uelnutněiáí pro
středky k pouhé. existenci kněžského sboru pražského . . .

V století jedenáctémrozmnožule se poklad relikvií národních blaho
slavenců o kosti Podiveua mučedníka, které biskup Šebíř Pražský vnáší
dovnitř rotundy. Ale pak ie Praha vzrušena v roce 1039 skvělým prů
vodem vévody Břetislava l., přeliášeiícím u vítězoslávě ostatky svatého
Voltěcha z Polska do Prahy . . . V té době ulímá se biskup Šebíř Pražský
smělého díla a staví k staré karolinské rotundě nový kostelíček, lakoby
předsíň k hlavnímu vchodu, a uloživ drahocenný odkaz nedávné leště
minulosti do krypty, vztyčule nad ní oltář slavného světce. Tento prelát
ryze české krve bolarské viděl, lak v průběhu dlouhého lebo bisku
pování plnil se kde laký kout Václavovy rotundy hroby vévodůi princů
přemyslovských, pozoroval, kterak vzrůstalící tlumy poutníků : ciziny
nenacházeií už místa u hrobů světců, kterým přišli holdovati, a čekal
vždy s úzkostí na dny zasvěcené svátkům .Přenesení' i .Umučení'
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svatého Václava, až se po všedi cestádi ke Hradu zarolí to zástupy,
spědnalícímik bohoslužbám, a zaplňulícími skrovné prostory svatyňky
až k zalknutí . . .

Vhlavě Šebířově zrodila se myšlenka na svou dobu odvážlivá: zbořiti
okrouhlý kostelík i s novým přístavkem, v lehož prostředku tísnll se
hrob svatého Voltědm, a vystavěti nový velký kostel pro oba dva dě
dice české země . . . Ve svátek „Umučení svatého Václava" dne 28. září
1060 ukázal biskup přítomnému vévodovi Spytihněvu ll. nával věří—
cích, marně se pokoušeiícíds vniknouti do maličké svatyně k hrobům
posvátným. Bylo to Šebířovo dílo, že vévoda přilal leho myšlenku za
svou vlastní, a že v hnutí horlivosti leštč roku 1060 vykázal dlouhým
okolem místo pro velký kostel a položil k němu základy. A dílo rostlo
rythle lako divem, zdi se zdvihaly i pak, když se Spytihněv musil s ním
navždy rozloučili &když z leho (hladnoucí ruky převzal plán stavby
leho bratr Vratislav II.,který nový kostel dokončil. Svatovítská rotunda
zmizela až na apsidu svatováclavskou, spiatou s novým dirámem lako
uzávěr ližuí bočné lodi. Nuže, vlastní iniciátor díla a listě i jeho sta
vební ředitel, biskup Šebíř Pražský, tento „Podlnhď první polovice
lcdenáctého věku, dožil se radostné chvíle, že ieště před svou smrtí
v roce 1067 vysvětil uovostavbu ,Spytihněvovy basiliky', která odtud
po celá tři století byla duthovuím útočištěm všeth věrnýdi ,ethů. Taio
trollodní románská svatyně byla pýdmu národa, hostit“řadu kaplí, |m
dcsát oltářů se stem kněží o ně pcěulícíth a nad to hrob svatého \'ác
lnvu llt'htwávnllt v dluhu „podlahovském" na lehu původním místě,
které. bylo do novostavby tak šťastně polato.

Jestliže ledenáttté stoleti \ěasuč zrodilo lnspirátora \'elké myšlenky
nově. stavby dirámmě, vynutil si věk dvanáctý svou povahou zásah
horllvého obuovmatcle u zmhovávatelc stavebního díla. \' holích l'ře
myslovců o vévodský stolec přitrhl k Praze v roce “42 vol údělného
knížete Konráda 'lnolemskěho. Nastrolil praky i samostříly, a mctale
oheň do llradu, neušetřll ani kostelů a klášterů. llasillka Spytihněvova
zapálena lsonc ohnivým šípem, znovu vyhořela, lelí dřevěný strop sesul
se a nanovo pokryl ohořclým trámovím hroby svělcův. Zní to k ne
uvěření, že horllvému úsilí tehdejšího biskupa ()ty I'ražskťlio podařilo
se odstraniti spousty po krutém požáru a obnoviti strop l oltáře v době
necelých dvou roků. .listo lest, že statečný tento prelát, podiázcllcí
z krve pánů ze . vábenic. našel hroby světců Václava i Voltědm nepo
rušený a že basiliku mohl znovu vysvětiti liž v roce 1143. 'l'ak se stal
biskup Ota po ledné stránce .Podlahou" dvanáctého věku.

Století třinácté, prosyceué serafínským duchem svatého Františka
z Assisi, nežádalo si zakladatelů ani obuovitelů chrámu, ale dyditilo
po obohacovateli vnitřníhoživota. Aten vskutku přišel v osobě svato
vítského děkana Víta Pražského. Je to ledna z nelvětšíd'i postav našidi
kultumídi dělin a vyšetřovati prvky jeho díla v oblasti svatovítského
thrámu znamená oblevovati co krok analogie s činností biskupa Pod
lahy. Dává malbami pokrýti sakristii basiliky, zřizule v ní nové oltáře
s nadacemi, staví slavnou královskou kapli „Všedi Svatýdl" a sám
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hradí mzdu kameníkům . . . Ale děkan Vít reíormule geniálním způso
bem i liturgický zpěv zřízením pěveckého sboru, lednak z vikářů,
zpívalícídi za kanovníky, iednak ze žáků kapitulní školy. .lelich pění
podporule pořízením novýdi varhan a vytvořenímcelé literatury no
výd't liturgickýd1 zpěvníků, žaltářů, hymnářů, antifonářů notovanýdi.
Stal se tak tvůrcem steinorodé a pevně založené pěvecké kultury
chrámové v celém národě. V ieho sféře a zcela v dudiu leho působení
vznikla i líbezná svatováclavská legenda. „Oriente iam sole', obsahu
lící i malou a málo známou kapitolku o hmotném i dudiovním dirámu,
líčícíVáclavovu stavbu Svatovítské rotundy iako akt dudiovní obrody,
a patřící k nejhlubším místům celé naší literatury Xlll. věku. „Zastkvěl
se v chrámu Páně lako svítelnice ne pod kabelí, nýbrž na svícnu po—
stavené," praví o děkanu Vítovi současný český kronikář, obrazem,
vystihulícím plně ieho význam.

Století třinácté přerodilo staré románské formy cítění i myšlení v nové
formy kultury gotické. Bylo litrem a dobou květů, dozrávaiícíd't ve
století čtrnáctém v plody. eská gotika karolinská byla příliš tvořivá,
aby netoužila po nové stavbě kostela svatovítského. Sny Karlovy hý—
řllypředstavami vznosnýdi pilířů, nesoucídi v závratnýdi Výšld'lklenby.
ztráceiící se v nedohlednu. Dobu prosycená kultem světců, pyšná na
skvělý ziev domácího mučedníka z rodu královského, neukolitelná
v horoucím lelio uctívání, musila se vyžíti v tvorbě gotické katedrály.
Jako kdysi vévoda Spytihněv, tak nyní Karel dává se lačně do vymě
řování základů, určnle desátky ze všed1 stříbrných dolů království,
volá slavného mistra francouzské gotiky Matyáše z Arrasu. předává
stavbu po lelio smrti neméně proslulému Petru Parléři a v roce 1360
dostavule liž novou „Kaplí svatého Václava".

Nutno si uvědomili, že na půdoryse prastaré karolinské rotundy,
vystavěné v desátém věku svatým Václavem, stoií podnes Svatovác
lavská kaplc gotické doby Knrla IV., že je to tedy ohnisko tisícileté
české kultury národní, proddinnté katoliciton. v němž Světec sám
určil svůl hrob. Kart-lČtvrtý, dědit: ideie svatováclavské, překonal zde
sám sebe v uctívání svého ideálu. Když iiž bylo ilsto, že tělo Světcovo
může býti ze staré basiliky, postupně odhourávane'. v níž našlo do—
časného útulkn, přeneseno na své staré. místo v novostavbě. dal hlavu
Mučedníkovu obiati zlatem, vložil tělo do rakve z ryzího zlata, poseté
perlami a posazené drahokamy. Nic lomu podobného nebylo tehdy
viděti po celém křestnnskéln světě. A kapli samu dal vyzdobitl s pře—
pydiem podivuhodným. „Novým a divným dílem" nazývá ii svatovítský
kanovník Ile/tv.?Krabice : Vaitmíle, tento oddaný spolupracovník císa
řův, který až do své smrti v roce 1375 řídil stavbu lako ieií hospodář,
vypsal děiiny svého kostela v latinské kronice a umřev, dal se položili
na sám práh kaple svatováclavské, co neiblíže k Světci, iehož byl ho
roncím ctitelem. Tento muž, zrozený z krve českého zemanstva, le
všecekproniknut „podlahovskou' touhou po dovršení grálského dómu
svatovítského.

] to bouřlivé patnácté století, plné zkázy a rozvratu, zrodilo ušledlti
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lého muže typu .podlahovského". Člen mocného rodu české šledmty,
Hanuš z Kolovrat, ovdověv, vysvěcen byl s papežským svolením na
kněžství a stal se ještě za krále Jiříka z Poděbrad administrátorem
osiřelého arcibiskupského stolce. Tehdeiší trosky bývalé slavné ka—
pituly svatovítské zvolily |e| proboštem a on počal v nesmírném zaní
cení dudía dílo obrodné. Vyloupenému dirámu daroval z vlastnídi
zásob skvostná roudna liturgická, relikviáře, obrazy i knihy, zelména
vzácné prvotisky s drobnomalbami, označené teho erbem. Hrob sva
tého Václava ozdobil zlatotkaným paldykynem s velikými květy . . .
Většíieště zásluhou bylo získání nového krále Vladislava ll. Jagellovce,
který nelen kapitule daroval množství drahocennýdi l'OlIdl,ale usta—
novil i patnáct dioralistů k zpívání hodinek. Král naddil se Kolovrato
vou myšlenkou dostavby dómu tak mocně, že brzo po smrti proboštově
vystavěl mu Beneš z Loun roku 1403 nádhernou královskou orátoř,
spolil " vzdušnou chodbou s hradními síuěmi. Ještě později ial se ko
pati v roce 1509 základy k pilířům hlavní lodi i k severní části novo
stavby. dokonce počal stavěti i severní věž. Jenom králova smrt (1516)
přerušila realisaci krásného snu Kolovratova. Za krále Ludvíka malíři
v roce 1520 dokončili iiž len výzdobu Svatováclavské kaple.

Stoletíšestnáctépřineslo katedrále zhoubu ohromným požárem včerv
uu 1541.1ehož následky byly po dlouhá desítiletí holeuy láskyplnou
královnou Annou i Ferdinandem l. 'l.|o přivolalo i dobro. Artbitekt
llonifác Wohlmut dostavěl v roce 1501 slavnou svou krudltu, Iižuí věž
vyvrcholeun renaissančuí bání . . .Svntovítská kapitula vstávala při tom
zvolna z ponížení, po nekonečné době osiřelosti zasedl nu stolct' urci
biskupů pražskýdi opět katolický arripastýř llrus z Mohelnice a za
císaře lludolÍa ll. obievule se iiž i „Podlalm" věku XVI., probošt u gc
ncrální vikář .líří Pontán z Ílrrilml'erka. \'ybírnlc z rozkazu císařova
ze staré Karlovy krypty kosti kn'ilovskýdi osob, aby je.přenesl do nové.
hrobky královské, nad níž Rudolf II. zřídil pak nádherné mausoleum,
I'oután polímá myšlenku dostavby katedrály. Propaganda, kterou roz
vinul, byla úžasná. Postavil lí do služeb sve' vynikalící umění básnické,
opěvoval v latinskýth hymnedi svýdi sbírek české patrony, odpočíva
|írí v torsu chrámovém, psal církevně historické dílo „Bohemia pia"
k oslavení dómu na llradčanedi, oživoval lásku národa k drahocen
nčmu ohnisku víry v českém spise .l)lldiOVIllobveselení koruny české"
a byl z prvnídí, kdož vzrušujícíml zvěstmi líčili tajemné průvody půl
noční do kaple svatováclavské . . . Než, lludolí ll. umírá, se světem
rozžehnává se i Pontán, a místo k nebi vzrůstniícíbo dómu přithází do
bláta chrám strhulící běsnění kalvínské za „Zimního krále' . . .

Štastnělší než Kolovrat i Poutáu byl světící biskup pražský Tomáš
Peřina : Čedmrodu, osobnost „podlahovská' věku sedmnáctého. Jako
7.talemného zdrole tryskalíc prosycovala teskné ovzduší padesátýd'l
a šedesátýdi let tohoto století prorocká pověst,že Turky, krutou trýzeň
doby. vyžene len ten panovník, který dóm svatovítský dostaví. Císař
Leopold I. duystal se tehdy k válce s Turky, &Peřina, získav arcibis
kupa Sobka z Bílenberka, velikého ctitele svatého Václava, leho pro
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střednictvím inspiroval krále k dostavbě. Přiložilruku k dílu i literárně
a psal výmluvné děliny chrámu svatovítského ve spise „Phosphorus
septicornis", iímž způsobil náladu své myšlence tak příznivou, že císař
rozhodl se dílo provésti. K staré gotické stavbě Karlově a k přístav
kům renaissančním z doby Ferdinandovy zbudován měl býti kostel nad
hrobem svatého Voitědia &v dubnu 1673 po slavné mši Sobkově po
čaly se kopati základy. Císař osobně položil v září 1673 základní ká
men a stavba počala rychle růsti do výše. Než ani tentokrát nebylo
dáno svatováclavskému horliteli dočkati se vytouženého cíle. Pešina
umírá sice šťasten uprostřed stavebního mám, ale iiž v osmdesátých
letedmuvázlo budování barokové svatyně nadobro.

Osmnácte' století obohatilo katedrálu nad míru skvěle dudiovním
kultem v roce 1720 kanonisovaného světce z Nepomuku, umělecky
proieveném v stříbrném jeho náhrobku. Pražský arcibiskup, hrabě
Ferdinand z Kinlenburku, dal tehdy vypracovali ardiitektům Sd'lOl'OVl
a Dienzenhoíerovi plány na dostavbu dómu, ale ieho smrt v srpnu 173l
nedala rozvinouti se akci stavební. Srdečný iásot českého lidu ve vý—
ročních dnedi svatýdi patronů ztrpčen surovým bombardováním sva—
tyně pruským králem Bedřidnemv roce 1757.Teprve syn starého rodu
hrabat Příchovskýdiz Přídmvíc,arcibiskup Antonín Petr, uiímá se zubo
žené svatyně národní a podporou císařovny Marie Terezie dvorní
architekti obnovuií aspoň neinntněiší, nemohou-li dostavěti dirám podle
leho přání. Dědictvím po tomto „Podlaliovi" \'Vlll. věku zůstala po
dnes slavná měděná helmice jižní věže 1. roku 1770. Avšak význam
Přídwvského tkví |inde. .lestliže nelze lelio zásah v dobudování dómu
zhodnotiti počtem nově vystavěnýth pilířů, třeba uznati, že poslední
tři desítiletí XVIII. věku, v ni(hž působil, znamenaií i v této oblasti
obrat k rozhodnutí. Je to doba klíčícího huditelství českýth kněží,
burculícídi lid k uvědomění národnímu. Nebylo opomenuto ničeho ze
slavné minulosti, historie politická i kulturní, stará literatura i kult
slavných patronů národa, musily pomáhali v slavném díle ohrody..laký
to skvělý námět obievili tito ušlechtilí synové českých dědinek &měste
ček v myšlence dostavby thrámu svatovítského! Kazatelny hořely nad
šeným líčením lioroucí víry starýth předků, putniícídi k zázračným
hrobům svatého Václava i svatého Jana Nepomuckého, nedostavěny'
kostel i kaple svatováclavská ožívaly zas a zase nočními průvody a
taiuplným zpěvem prastarýdi písní, obrozenští básníci zpívali vroucně
o kostele svatého Víta a lid byl tím vším udivacován proudy podivné,
polo slastné, polo bolestné lásky k tragickému symbolu svého osudu.
„Hle, zde ční a králí nad Prahou věkem, výší, krásou, cenou svou",
zpíval o dirámu v nesmírnéin doietí obrozenský premonstrát Boleslav
Jablonský . . .

Slávy české vzácný pomníku,
lak tě poimout slušno básníku?
Jako město Boží tuto čníš,
o svatých ien taiemnostedi sníš.
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Tys to velké, zbožné srdce Čed'n,
v němž se vlní city srdcí všech,
ve tvé hloubi tajemně tmavé
iak zní slavně: Svatý Václave!

To byl zaiisté vzácný odkaz XVlll. věku novému století devatenáctému,
v němž posléze počal uzrávati plod dlouho marně kvetoucího stromu.
V romantickém ovzduší první polovice XIX. věku, prosyceném ne
určitými leště touhami po dostavbě dirámu, z vůle Prozřetelnosti žil
v Blučině na Moravě skromný kaplan. Ten měl jedné noci v roce 1828
úžasný sen. Zdálo se mu, že svatý Václav podává mu ohromný obnos
tří milionů zlatých, aby opravil ieho pražský d\rúm. Po čtyřed'i letedi
povolán byl neočekávaně do Prahy, kde se v roce 1832 stal metropo—
litním kanovníkem onoho kostela, který měl obnovitil Poslušen zřeimé
vůle Boží učinil dostavbu (hrámu svým životním úkolem. Byl to Vác
lav Peřinaz Čedtorodu, který po neúnavné agitaci a po osobním sezuání
restauračních hutí thrámovýdi v Německu, uvedl roku 1844 do života
„Jednotu pro dostavění chrámu svatého Víta". Zatím co sám iiž roku
1859 umíral, rodil se nový život v staré huti nu Svatojiřskéln náměs—
tíčku hradčanském. Starobylá katedrála ie opravena péčí Krannero
vou a v řílnu 1873 klade iiž kardinál Švarcenberk základní kámen
k novostavbě lodi . . .

Romantické. nadšení, vzhuzeué v době obrozenské,neutud1lo ani
v druhé polovici XIX. století. Literatura () dlríuuu rostla, sbírky na
dostavbu se mezi lidem množily. a zatím co Josef Mor—kervytvářel
umně ,zkameuělou báseň" dómu, neilepší pěvci naroda prožehovali
obecnou touhu k mocučlšímu leště nadšení.

l)o výše vyrůstnlu kaple dómu,
v burevnýdl okucrh slum—ezlatem plálo,
bouř třásla klenbou lako lásot hromů,
a množství, lež kol klečelo a stálo,
to zrhváceno se zdan
nelvyšším plesem, závratí a blahem,
neb „Alelula", iež se z úst mu dralo,
to přehlušilo trouby, děla, zvony . . .,

zpíval Jaroslav Vnhlický o příští dokončené katedrále a v grandiosní
visi zřel klečet celé české plémě od vrat dómu dál až k horám České
země . . . To le ona ledinečná doba růstu české duše, kdy počíná se
ulímati pevně a uvědomělé své životní práce Antonín Podlaha.

Narozen v Praze, byl po zeyerovském vzoru pravým pražským dí
tětem, na které starobylá krása města působila nezničitelným dojmem.
Nic neutkvělo mu tak hluboce v mysli, jako neustále viděný obraz
llradčan a Svatovítského chrámu. „Mohutná věž iako samostatný
chmurný týn, opodál dirám se zelenavou střediou oživenou třemi
lucemovitými vížkami, a mezi oběma velké, prázdné hrotité okno,
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lakoby obrovský zbytek nělaké zříceniny.A když na sklonku tesknýdi
večerů podzimnídi rudý zásvit dohasínaiídho dne zjevil se v otvoru
zelícího okna, lehož oblouk tím čeměii rýsoval se na obzoru, nevý
slovný smutek iímal srdce mé," praví o svém dětství Podlaha. „Zdálo
se mi, jako by záhadná ta budova byla obrazem dělin drahého mého
národa, lehož vývoj rázem byl podtat, když nedaleko za tím polozbo
řenýmoknem na plániběloborské na dlouhou dobu osud lebo byl zpe
četěn . .. A přece zase vznositá ta budova, oživulící tak malebně
iednotvárnou linii opuštěného Hradu, zdála se mi býti nevýslovně ve—
lebnou ve svém malestátním smutku. Než přes to v oněd: blahýd:
dobád'i prvního mladistvého zápalu vlasteneckého |sem si přával, aby
smutná ta silueta změnila se v útvar neobyčeiné krásy. Vždyť lím
měla býtl'

V této vzpomínce lako v iádře obsažen ie celý smysl dalšího Pod
lahova života. Antonín Podlahu koná v dvacátém století pro dostavbu
velechrámu práci, o ieiímž rozsahu nelze si dnes ještě učiniti dokonalé
představy. Zatím co Kamil Hilbert ve své „svatovítské huti" vytváří
zázrak tedmického vtčlování gotické koncepce Karlovy, Podlaha stává
se předním členem Pešinovy „.lcdnoty" a přelímá tak z lebo vychlad
lÝd'lrukou veliké poslání. Stav se kanovníkem a pozděli světícím bis
kupem, le zřetelně předurčen, aby dosnil tisíciletý „gotický sen" v mi
leniovéni roce mučednické smrti svatého Václava, v onom desítiletí
blahoslaveném, kdy z Boží vůle národ přeslavného vévody dospěl
lk politickému osvobození. Nelen dostavba kamenné Sthrány s věžemi
a portály, ale i |e|í vnitřní výzdoba stala se cílem lebo neúnavného
úsilí. Podlaha stal se neiideálnělším „strážcem thrámu'. Stará umělecká
díla, přetrvavší zloby ničivýd'i věků, isou pro budoucí (hrám znalecky
renovována, nová díla pro nové kaple i triÍoriuln u nellepšíth součas
llýdl mistrů oblednávána. Ze svýchvlastníd1prostředků zakupuie biskup
cenné výtvory umění, aby ie v čas příhodný daroval k okrášlení (brá
mu. Jeho biskupský palác ve Vikářské uličce stává se „dndmvní hutí
svat0\'ítskou", v níž kolem něho soustředule se po celá tři desítiletí
družina malířů i sochařů, spisovatelů i organisátorů, aby za Icho ve
dení spolupracovala na díle věkovitém. Zatím co Svatováclavská kaple
vrací se k starému lesku barev a k slávě výtvarnického vystroiení,
vykonává Podlaha s učenci delikátní ohledání SVúlýthostatků vévody
Václava a ukládá le důstojně na místo (bráněné tisíciletím. Jeho pro
pagace literární le obdivuhodná. Od roku 1896, kdy po prvé zlištoval
umělecké poklady (hrálnové v nádherné publikaci „Album svatolan
ské", pokračoval soustavně v této práci kulturní a vydal se Šittlerem
vzácné dílo „Poklad svatovítsk '" (1903), sám pak neméně cenný spis
„Knihovna kapitulní v Praze" 1903). Pečlivě sestavil „Průvodce me
tropolitním dirámem svatého Víta v Praze' (1905), publikaci praktic
kou a hledanou, která se |iž rozešla v několika vydáních. Současně
vydal „Ilustrovaný katalog pokladu dirámu svatého Víta v Praze'
(1905) Pro vědecké potřeby byly určeny publikace .Privilegia sem
per fideli metropolitano capitulo Pragensi" (1905), „Statuta metropo
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litanae ecclesiae Pragensis anno 1350 conscripta' (1905), skvělé dílo
„Metropolitní dirám svatého Víta" (1906), společně s Adolfem Paterou
pracovaný vzácný „Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly
Pražské" (1910), iehož druhý díl zpracoval llž samostatně (1922),
monografii „Svatého Václava hrob a ostatky' (1911), čtyři svazky
soupisu zvaného „Series" (1912 až 1928), s životopisy proboštů, dě
kanů i kanovníků kapituly u svatého Víta, z nichž přemnozí měli ne—
malé zásluhy o svůi metropolitní dirám. K chrámu se přimykaly spisy
„Catalogus codicum manu scriptorum" (1923), ,Povšediný katalog
arcibiskupského ardiivu v Praze" (1925), „Katalog hudebnin metro
politního kůru" (1926) a „Catalogus incunabulorum" (192ó). Teď
(hystá velký lubilelní spis o dokončené katedrále. ada přednášek se
světelnými obrazy doplňule tuto dlouhou řadu spisů o katedrále a
metropolitní kapitule. Ustavení se přípravného mileniového „Výboru
svatováclavského", v lehož čele stál až do konce, umožnilo biskupovi
I účast na organisování oslavnýdi prolevů k tisícímu výročí mučednické
smrti svatého Václava, družícídi se těsně k oslavám dostavby dómu.

Radostná práce na dostavbě veledira'unu neobešla se ovšem ani bez
"stých hoiů a zápasů duševnídi. Když dostavba pokročila |lž tou mě—
rou, že se musili předáci celé akce rozhodnouti o dobudování dirámu
jako iednotného celku či dvou prostor, oddělený-di od sebe starou
uzavírulící zdí s ,Wohlmutovou kruthtou", Podlaha dlouho hálll za
chování starobylého Karlova vnitřku pro sebe. , . . Ale důvody pro
spolení staré i nové části byly tak přesvědčivé, že biskup dovedl se
tim podříditl. Píše o tom sáln výlnluvná slova reslgnace: „Uvážíme-ll,
že malebná baroková vnitřní úprava, iež ve vzpomínkáth našith s ny
nčlšílio našeho stanoviska lest nám tak milá, byla restaurací až na malé
zbytky zničena, že povýšený presbytář byl " Iedno klenbové pole
prodloužen a že tím prostor dirálnu lic/,tak skrovný byl povážlivě
zmenšen, že dovnitř vedou pouze dva nepostačulící vdiody, z Illlhž
leden nadto lest len dočasný, že stav kusosti byl pokládán vždy za
provisorium, a že ještě roku 1763 malířJosef llager na veliké prázdné
stěně nad kruditou nialule dle své fantasie pohled do rozlehlýdi
prostor, iež iednou měly zvedati se za touto zdí, a uvědomíme-li si,
že nelcennčiší část tohoto provisoria, dvoiitá arkádovitá kruchta bude
zathována v severní části lodi křížové, pak zajisté dovedeme oželeti
ztrátu interieuru tak milého . . . Dvě oddělené prostory byly by pro
obyčeiné bohoslužebné úkony nanelvýš nepraktické a pro bohoslužby
slavnostní žádná z nich by nepostačovala. Nová přístavba by kusostí
svého vnitřku působila nepříznivě. Maskování vysoké, holé zdi by bylo
problémem velice nesnadným a vyžadovalo by nepoměrného nákladu.
A „porta aurea" vedla by tam, kam vésti neměla, přímo před dělící
zeď....k není pochyby, že dolem, límž bude působiti zcelená, velikostí
svou i svoií úpravou v naší vlasti ledinečná prostora, bude úchvatný,
a že niiak nebude na úimu části staré. Nebolme se tedy dokončili dílo
tak, lak původně bylo míněnol Nedit odhalí se odvěká kamenná zá
clona a nedat dílo nového věku spojí se s dílem zlaté doby Karlovy,
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a necht [ednotný údivatný celek lest symbolem nepřerušené kontinuity
víry svatováclavské u nás, symbolem skalopevné lednotnosti našeho
osvobozeného národa, a spolu i symbolem našeho ideálu, spolení slo
vanskýd'i národů v iednotě víryl'

Když světící biskup Jan Nepomuk Sedlák dne 12. května 1929 slav
nostně vysvětil dovršenou stavbu veledirámu, nastávalo i Podlahovl
poslední období životního dramatu, kterého se dočkal tělesně |iž vy
sílen a diřadnoucí, duševně znavený prací obrovskou a nadlidskou.
Bůh mu však dopřál za to vše odměny jedinečné. V přítomnosti zá
stupců celého národa, ediů i Slováků, v ono dopoledne zářijové.
jehož sláva hledá si obdoby v celé tisícileté historii zemí koruny sva
továclavské, Podlaha, v čele vždy věrné metropolitní kapituly a repre
sentace státu, stanul posléze předbronzovými vraty dómu, aby je sym
bolicky otevřel svému lidu. eč, kterou na prahu katedrály pronesl,
a ono udivacuiící kázání, které promluvil na to v dirámě' samém, to
značí dovršení a podstatné zakončení jeho velikého životního díla.
Byla to řeč prorockú a plná životní moudrosti, kterou tu mluvil k lidu
českému, nadevše milovanému. Obrovský sen celého tisíciletí byl toho
dne uskutečněn, na prahu druhého tisíciletí stál tu Podlaha a ukazoval
národu cestu k novému cíli. „Buď čistý a spravedlivý u ideální, jako
|sem |á sám, a není mety tak závratně vysoké, abys lí nedosáhl . . ."

Prošli lsme tak v dudiu celé tisíciletí a v každém z Ieho desíti věků
našli lsme horlilele pro lednu a tutéž ideu. Každý z tčdi imenovanýdi
mužů snažil se dosáhnouti téhož cile, mnozí musili však stanouti na
samém počátku pouti a len málokterý se přiblížil k úpatí české llory
spásy. Podlahu to byl, který jako kdysi llarsilál stanul v samé síni sva—
továclnvskélio (lrálu. Nepřipadá vám to lako nový stolokrnh rytířů,
a že „z ruky do ruky kolnie tn čiše' pravěké touhy po společném
ideálu? A le to snad malé štěstí, že tuto mystickou číši dopíh'bylo dáno
muži, který žlle dosud mezi námi a před iehož velikým dílem stolímc
v hluboké a pokorné úctě?

ZDENĚK SPILKA

DUBROVNlK

Kamenná pohádka nad mořem
vypráví o slávě Říma.
Sláva a vítězství, láska i žal
pod bílým náhrobkem dřímá.

Modravou dálavu žhne bílé slunce —
Z oleandrů krůpěie krve prýští.
Palmy a cypřiše věnčí dny.
Minulé, přítomné, příští.
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Zlatlny pkl.A.N.s.ŠUMINOV
HYMNUS !( OBŘADU VZKŘÍŠENÍ

Červánky barví oblohu. hrob lehož stráží přečetnou
vzduch ozývá se chválaml, a kamenem byl označen,
vítězná země lásotem, vítěz ve vítězoslávě
podsvětí děsné supěním, smrt ve svém hrobě pohřbívá.

když onen Král přestatečný Dost už je slz, dost pohřebních,
ze smrti slule podzemní dost dáno lest už bolestem . . .
sbor otců osvobozený Vstalt z mrtvých smrti zničitel,
vyvádí k světlu života; tak hlásá anděl, mávale . . .

Bys duším. Jezu, věčnou byl
velikonoční radostí,
zbav hrozné smrti hříchu vin
k životu znovu zrozené.

Bud Bohu Otcl vzdána čest,
l Synu, který z mrtvých vstal,
l Duchu, utěšitell,
po ustavičný věků věk.

nen.
*

IIANSCARROSA —[nh-I.HOIIUŠ KAPKA

CESTA DOMÚ

Svítá v mé zahradě? l'larla drátů zvučí
Zní řeky šumění? táhle v alell,
Můl žlvot dosud žhne v sněhu se lesknou
z tvého políbení. stopy kolelí.

Zlasněno tebou Skví se a kynou
vidí mé oko svatě k tobě zpět,
ve světě pout vím, dosud rosteč
lenom tvé pouto. v hloubu šťastných let.

Z nebe zadýdme Jak víno tě barví
měsíční sen, lampy stínidlo.
bílého obláčku dýcháš v květy mrazu
v zeleň plyne lem. v okna šeré sklo.

Voda svádí hroudy Tvé očl k řece
z noci měsíční, hledí v zamění —
každá hrouda pod závělí život plá v tobě
světelnou se chví. z mého políbení.
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OTTO I'. BABLBII

MOHAMEDÁNSKÁ LEGENDA o JOBOVI

VE DVACÁTÉ.PRVNÍ suře Koránu (verš 83—84)le zmínka o Jobovi:
,Vzpomeň též na .loba, lak volal k svému Pánu: ,Hle, přišla na mě
pohroma, avšak ty nelvětší milosrdenství mi můžeš prokázati.' Vysly
šeli Jsme ho a vysvobodili z pohromy, jež ho tísnila, a dali Jsme mu
z milosrdenství opět ieho rodinu, dvakráte větší než dříve měl, lako
napomenutí pro ty, kteří se boií Boha." (překlad dra Ignáce Veselého).
Svůl pramen má toto místo ovšem ve atarozákonne' Knize Jobově, či
přesněii v závěru kapitoly čtyřicáté druhé.

Skrovnou předlohuz Koránua širší výklady jeho komentátorů zpra
covalo již mnoho lnohamedánskýdi básníků. Nám je po stránce země
pisné i lazykové nelbližší básnické zpracování řečísrbsko-dmrvatskou,
lehož autorem le hercegovský mohamedán Muhamed lluždi (,rušdl'
znamená „moudrý"), vlastnim iménem Muhamed Dizdarevič, který se
narodil a žil v Trebinii (Hercegovina), kde zemřel r. 1910, dočkav se
vysokého věku. Napsal celou řadu náboženských zpěvů, které v ru
kopiscch kolovaly ieho vlastí,psány a oplsovány iuzykem chorvatským,
ale písmematnbskýnn nelznámělšíz llldl lsou, Ibrahim aleihissclmn",
.Miradž" , .,Mevlud", „Smrt Mohammed pclgamberu a. s. ,"„Smrt llaz
retl lntime r. a." a Ilné.

Prvního tištěného vydání těchto zpěvů se chopil mladý mostarský
badatel Allln Nulnetak, který v Mostaru 1928 vydal také lluždilovu
báseňolobovi „lllknin ()l",|ii|l)-|)c|ganiberu". Bezprostřední předlohou
pro tento zpěv byla lluždiiovlJnk soudí Nametak, kapitola „0 trpěli
vosti" 7.dílu arabského spisovatele ()smnnn hin Ahmeda .kaa rady";
proto také chorvatský vydavatel ke svému vydáni přitlnl překlad do
tyčné kapitoly.

Ukázkou, v laké Íormč rukopis této básně mezi hcrcegovskýml mo
hamedány koloval, podávám první leho sloku:

“ŠJ“ „“>—JCxJ'As.(L 0533 ust? “33

.a'J'B J\JJ c_„su JJJ—aaaw:? 3/9
(Bože dragi, utvrdí nam lezik lipo knzntl,
Hazret Ellub pelgamberov menakib sad knzuti.)

Rytmické sdiema originálu zadiovávám ve svém překladě. Místo
rýmů klade Ruždt na konec veršů velmi často stelná slova - jako v ho
řelší ukázce - lindy spokolí se pouhou lehkou asonancí (na př.govore
- odviše; klanlatl —polazi; učini — udari atd.); v překladě dávám
přednost tomuto druhému způsobu, ielikož stelná slova, kladena místo
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rýmu, působí pro náš cit příliš iednotvámě. Slova turecká &arabská,
vyskytuiící se v chorvatském tekstu, nahražuií slovy českými, kdekoli
se náš výraz přesně kryle s poimem výrazu původního; v opačném
případě ponedlávám slovo cizí.

HlKAJA O EJJUBU PEJGAMBEROVI

Bože milý, posil lazyk,
bydlom mohli zpívati,

příběh Eiiub-peigambera
pěkným slovem hlásati.

Jeho rodné místo bylo
v dálné syrské krajině;

vůkol všechno leho bylo:
pole, hory všeliké.

Bohatství a zdraví iemu
Alláh byl až příliš přál,

čest a diválu on pak svému
Bohu povždy za vše vzdal.

Při zikrilu vždycky býval,
Bohu věrně klaněl se,

lenom samé dobro činil.
to se zapřít nemůže.

A v tom městě, kde on bydlel
kolem něho kolik tu

drudýdí lidí lenom bylo,
nuznýdn vdov a sirotků,

hladové u bosé oblék',
vydržoval všechny ic.

lblis nn něl žárlit počal,
přišel k Bohu, žádale:

,Pust mě, Bože, na I".||ubn.
bych Iel mohl pokoušet;

nebude už takto zbožný,
len co ztratí tento světí"

Drahý Allah na muletck
lbllse mu vypustil,

až mu sudy, stromy, žito
krutý požár upálil.

“1 tisíce —kromě malých —
peigamber měl velbloudů;

na padesát jeden pasák
všechno z vlastních otroků.

lfrity své poštval lblis,
upálil mu velboudy,

všedmu čeleď ieho domu,
všedmy lebo pasáky.
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Přestroliv se za pasáka,
k Ellubovi lblis šel,

v širém poli při modlitbě
si ho lblis vynášel.

Když se Ellub takto klaněl.
lblis k němu hovořil,

přetvářiv se, lak by plakal:
„Vše nám oheň upálil!

Na živu |sem lá zbyl lenom,
nikdo jiný nezůstal;

podível se na mé šaty.
Ink lsem lá tu pozůstal."

Ale tváře světec Eilub
ani trodíu nezměnil:

„Kdybys také ty měl štěstí,
ani ty bys nebyl zhyll

Maleiek ten dui mi Pán Bůh,
abych o něl pečoval;

budiž ve všem vůle lloží:
on ho dal a on ho vzal.

'1.adar každý llohu díky,
ienž ho dá i vezme ti."

llez sebe se lblis vrátil,
poštval zase iírity;

poštval zase řadou všedmy
proklatě své druhy ty,

poštval mu le na dobytek,
aby mu ho spálili.

Bravu lenom —kromě malýdí —
sedm tisíc kusů měl,

na pět set vždy leden leho
pasák bděle dohlížel;

otroci to samí byll,
každého sám oženil,

otrokyně vlastní dal iim,
dětem lako otec byl.

Ohněm všechno zničili mu,
brav mu všedmen spálili,

otroci i ženy, děti 
všidmi, všidmi zhořeli.



Přestroiiv se tedy lblis,
lako pasák za ním šel,

Eiiuba zas při modlitbě
na poli si vynašel.

„Pasáky i všechny ovce
oheň tobě upálil.'

V modlitbě se Eiiub klaněl
Bohu díky učinil.

Světec Eiiub odpovídá
iako dříve v pokoře:

„Štědře dává, pravem bere
velký Allah komu chce."

Enub pak se dále klaněl,
ďábel však se navrátil,

na voly mu vyslal oheň,
aby mu ie upálil.

Pčt set párů volů krásnýdi
patřilo mu na přípřež,

těch, lež volům postroi nosí,
čeledínů tolikéž.

Pět set mužů patřilo mu,
aby dbali o voly,

otroci to ieho vlastní,
otrokyně za nimi.

Děti, voly oheň spálil,
všethny leho pasáky.

Do podoby pracovníka
lblis pak se proměnil,

a lak dříve při modlitbě
liliubn zas obievil.

Když se linul) takto klaněl,
lblis k němu promluvil:

„Dělníky i voly všedmy
oheň tobě upálil."

l".||ub Bohu (hv-alu vzdávnl,
zase ien se klaněl dál.

V hněvu lblis obrátil se,
do nebe se odebral,

aby viděl, co tam mluví
o l:.iiubu andělé.

Oni však se světci diví,
mluví k lebo podivale.

Toto ďábla rozzlobilo,
přišel k Bohu, poprosil:

„Pust' mě, Bože, na rod leho,
abyd: mu ho vybubill
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Proto, že má tolik dětí,
on tě lenom velebí,

něčeho-li trodiu ztratil,
děti to zas získali.

Kdyby svoie děti ztratil,
k Tobě by se nemodlil."

Dovolil mu tedy Allah,
by mu děti vyhubil.

Peigamber měl čtrnáct dětí,
pod troskami ztratil ie.

lblis v hodžu přetvořil se,
Eliuba si hledale.

Při modlitbě, an se klaní,
Elluba zas nalezá;

zatím co se l",i|ub klaní,
lblis k němu promlouvá:

„Všedmy tvoie stěny padly,
srovnaly se s troskami;

všedmy plody tvého srdce
lnrtvy leží pod zemí.

Kde jsou nohy, kde Isou ruce,
a kde lelich tělo ic?

Vyhřezl iim z lebky mozek,
a ty hlavy, kde lsou. kde?

Ani, kde bys ieildi údy
našel, říci nemohu,

nepřežil to nikdo líný,
sám |se|n zůstal na živu."

'l'rpělivým lžiiub zůstal
obličcie nezměnil,

llohu dále (hva'tluvzdával,
k lbllsovi promluvil:

„Nahý byl isem matkou zrozen.
nahý půidu do země,

nahý budu, až sam Allah
z mého hrobu vzbudí mě.

Moc le lebo, spokoien |sem
se vším, co mi činí Bůh;

každého z nás předvolá si
před stolici soudnou Bůh,

kdybys také ty měl štěstí,
ani ty bys nebyl zbyli"

Zahanben se sebral lblis,
na nebe se navrátil,

aby slyšel, iak tam mluví
() Ellubu andělé.



Oni však se diví světci,
mluví k ieho podivale.

lblis zase vzplanul hněvem,
opět Boha poprosil:

„Dopust, Pane, abydi život
liiiubovi zahubill'

Povoiil mu drahý Allah,
srdce mu a iazyk dal:

srdcem Boha potvrzoval,
lazykem mu děkoval.

lblis se tím uspokoiil,
k lžiiubovi zase šel,

zase ho tam, an se klani,
při modlitbách vynašel.

Do nosu mu prudce Íouknul,
iedu svého lemn dal;

oheň světce ihned sežeh',
ieho dech když k němu vůl.

Když se škrabul, nehty s rukou
na zem lemu padaly,

teho masa celé kusy
5 těla k zemi klesaly.

\'šethno maso u něho padů.
ale on přec neplakal.

Andělé se tomu diví,
že on ani nezaštkal.

'l'chdy lblis proměnil se.
lak hy anděl s nehe hyl.

„.la [sem anděl lloží s nebe,"
takto k lidem promluvil,

„na I'leuba pohněval se
pún naš Allain velice:

vyžeňte ho z města svého,
at vás kletba nestihne."

lluliima to uslyšela,
k lilinhovi rychle šla,

pověděla lcmu vše, co
od anděla zaslechla.

\"ylmnli lei oni z města,
zůstati mn nedali;

před městem až v širé poušti
prodlévat lei nediali.

Krom Rahimy sedm roků
nikdo k němu nepřišel,

ani z přátel ani z rodu
žádný k němu nepřišel.
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Přátelé tři dříve k němu
na návštěvu přišli tam,

když iel takto uviděli,
rozprdili se který kam.

llahima co na maletku
měla, vše se rozprdnlo,

za muže vše utratila,
když naň přišlo ono zlo.

Do diudoby kruté padla,
k cizímu šla pracovat,

pro Elluba duši svoli
neváhala v obět dat.

Aby dobrý Alah milost
učinil li na duši,

ona cizím službu kona,
Eiiubu vše přináší;

pro zdraví mu polovinu
výdělků svýdi donáši.

Vydělat a lemu nosit
nepopřával lí však zlý,

lblis totiž umínil si,
že lei hladem umořÍ.

Ve městě ii zakázali
do domů k nim docházet,

musela pak prázdnýdi rukon
k muži svému přicházet.

Zoufale tu k Bohu lkala,
nemalíc ("(ipřinášet;

lillulm se prosit lala,
by se k Bohu pomodlil,

1,nemoci té kruté Allah
aby zas |e| uzdravil.

Světec linub se ti táže:
„Zdráv jsem llýval kolik let?"

llahima mu odpovídá:
„Osmdesát plnýth let."

„Kolik tomu, (ft) mne nemoc
uchvátila doposud?"

,Osmnáctc let ie tomu
od počátku doposud.'

Světec lžiiub odpovídá:
„Oč byd'l Boha prosit měl?

Nemoc kratší než mé zdraví —
což pak bych se nestydělř"

Tu Rahima světice se
rozhněvala na něho.



Nedatěla tam z prázdnou |íti,
ale ďas ii pokoušel.

Pokoušel ][ dosti často,
aby li přec oklamal,

nemoh' však lí oklamati
a tak stvůry na ní štval.

Vždy se snažil, by Rahimu
od F,)luba odloučil.

Ellub lí jen rady dával,
lblis však il pokoušel.

Přestrolil se za lékaře,
k Rahimě pak přidnázel,

stále, aby svého muže
léčila, ii naváděl:

Bez bismilly zabílcné
maso aby přinesla,

nápoj, lenž se bez bismilly
pile, aby donesla.

()na radu zapomněla,
proto říci dala sl,

l:.llubovl vyprávěla,
lak k ní lékař přidiází.

Rozhněvul se na llahimu,
že se ďáblem šálit dá:

„To mi nesmíš přinášetl,
nedbel, co ti povídál"

Světec Ellub slib pak skládal,
těžkou složil přísahu:

„Allull (lá-li zas ml zdraví,
sto ran holí tobě dám."

()d sebe pak odchnal ||,
nenechal || zůstati:

„Nežádám si tvolí služby,
ničeho už nenos mll"

l'otom zase pomodlll se:
„ ty Bože světů všech,

milostivý slitovníku,
mne tu sdivátll špatný dech."

Vysledil mu Allah prosbu,
Jeho posel k němu spěl,

od Boha lak dostal rozkaz,
přišel k němu Gabriel.

Za obě ho ruce diopil,
z lože hned ho pozvednul,

znamení pak dal mu ienom,
aby pravou nohou hnul.
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Vytryskla tam teplá voda,
a on se v ní vykoupal:

zarostly mu všedmy rány,
už ! levou nohou stál.

Když se napil, také zuvnitř
rány se mu zcelily.

Pověděl mu o Rahlmě,
iak ii svedl ďábel zlý.

Gabriel sňal pochybnosti,
srdce lemu očistil,

celé jeho ctnostné tělo
lako dřív mu uzdravil.

Roudio z rále přinesl mu
s sebou anděl Gabriel.

Světec Eilub oblékl se,
:; lože svého oddmázel;

s Gabrielem na trůn sedl,
na llahlmu vzpomněl si.

." pak v srdci lítost vzešla,
za ním zase přišla si.

Na ložl lei nenalezla,
začla trpce plakati:

„Nevíte, kde nemocný Ie,
a co s ním se stalo teď:"

Gabriel pak zeptal se lí:
.Nepoznala bys lei? Hleď.'

Světec It“.nubpousmál se,
když |e| zdrávo spatřila,

ona radost z toho měla,
když |e| zdráva zahlédla.

Gabriel mu potmn pravll:
,Seber tady slamck slol'

V otýpku le lednu svázal,
liahlmu lí udeřil,

šnlbou srdcem povolenou
stokrát tím il uhodil;

přísahu svou takto splnil,
lelí hřích lí odpustil. —

Znamení se mnoho stalo,
všedmy říci zdlouhavo;

povíme však leden příběh,
potrvá len nedlouho:

liyzí zlato padalo mu
z oblak místo pšenice,

padalo mu z oblak čisté
stříbro místo iečmene;



lemu na zem zlato, stříbro
šelestivě padalo,

všedano jako dříve Allnh
navrátil mu na novo.

Světec Eliub neditěl však si
světských statků hromadit,

Vyxvčtlívky cizldl :lov:
pelgsmber : světec, vyslanec Boží
hlkala = povídka. legenda

jménem Boha vždycky dával,
ned-itěl imční nakupit.

Ruždilo, ty div se tomu.
s čím to přijdeš před Boha,

aby Allah před zlým dílem,
před ďáblem tě zadioval.

zikiir =>bohoslužebné vzpomínání na Boha
lblls -—=ďábel

iírít = zlý dudl
bismllla = „ve |ménu Božím'. požehnání při zabílení domácídl zvířat.

FRANTIŠEK BOHUSLAV DĚRDA

*

SLUNCE NAD JORDÁNEM

lásku rozsévale
tiše &pokorně
kráčel .lsl přes širé krale,
velký v božství svém,
krásný v lidství svém.

Moře když
v červánky kalllo se rnnní,
po vlaliýcli březích
kráčel Jsi v zmlumání,
smuten nude vším,
na světě co zlého,
srdce na zemi,
duši daleko, daleko
u Otce svého.

Nad světem slzel .lsl,
nad světem bez ráje.
nad krásou nebe plakal Jsi
& nad lidem,
že nezná le.

A přece věděl Jsi,
že linek musí býti,
&přece věděl Jsi,
že lidstvo,

štastno má-ll žítl,
srdce k bratru
&duší k llohn nmsí pnontl.
Ty věděls,
že lidstvo bez íloha,
&koráb bez kormidla
dlouho bez nuděle
bloudit bude
a posléze musí zahynouti.

Tvé myšlenky chtěl bych tušit,
lež hluvu věnčily 'l'í.
když Jsi oním krásným ránem
smuten kráčel nud Jordánem,
krásný |ako slunce,
lež nad světem se koléhnlo,
veliký &žhavý
lako slunce,
lež vesmírem se rozlévulo;
krásný v božství svém,
velký v lidství svém.
po všech městech, krajích
Boha přinášel Jsi
ve svých štědrých dlaních
pro všechny a všem.
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VLADIMÍR KUČERA

ZA JOSEFEM CHALOUPKOU

Básníku,
člověče,
nemoc tě navštívila,
věnec smrti
na čelo uvila
&tys odešel
s tichou bolestí,
s pohřbeným srdcem
za Věčnostíl

Tys dobrovolně
daroval čistý život
smrti,
a nikdy víc
už neutratí
oko tvole
s z,
a srdce básníkovo,
ztvrdlé na olovo,
nevydá iiž nikdy
božských veršů.

Ústa tvole
mlčí tichem,

z Iallnypici. A.N. 8. šumu ov

tragedie skončena,
světla modrá
pohasla;
unikl životu
tvůj světlý vlas,
skončll,
zanikl
v hloubce země
zpěvákův hlas.

Na hřbitůvku,
hodnéni těla básníkova,
zašumí z iara koruna
a příroda se iarem
rozezpíva,
stromy, ptáci, zeleň, růže,
které miloval,
modř a hvězda
iasné noci.
z které vyssál
hloubku verše,
boky strání lesních
nahradí tl tvrdé
lokty života ! !

HYMNUS NA NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Ty, spásy lidské původře,
o Jezu, duší útěclio,
původčc světa výkupu
u mllulících světlý dnil

Jaka Tě laska pohnula,
bys nesl naše proviny,
bys podstoupil smrt, nevinný,
bys od smrti nás vykoupill

Prorážíš prostor podsvětí
&pouta snímáš vězněným,
v trlumíu vítčz vznešeném
po Otce sedíš prnvlcl.

Tva Tebe pohni dobrota,
bys chyby naše napravil.
účastné Tvého pohledu
blaženství světlem zbohatlll

Ty, vůdče, stezko do nebe,
bud cílem srdce pro naše,
buď potěšením po smutku,
buď sladkou žití odměnoul - Amen.



B.SLAVíl

ZRADA VZDĚLANCÚ

KNIHA francouzského mysliteleJuliena Bendy„Latrahlson des clercs'
byla k nám nedávno uvedena pod názvem „Zrada vzdělanců'. Studie
prof. Rádia .Krise inteligence', vydaná v roce 1928, řeší téměř shod
uým způsobem zmíněný problém.

V obou knihád: ie inteligence pojímána jako stav. U Rádia pravým,
dnes ovšem zneuznaným, předdiůdcem moderního inteligenta jest stře
dověký kněz. Jeho říše dudia samou svojí podstatou jest královstvím,
jež není z tohoto světa. Proti středověkému duchovenstva se později
postavila ,inteligence', jejíž laická vzpoura vyvrcholila slovy A. Com
tea: „Ve jménu minulosti a budoucnosti, sluhové humanity —sluhové
filosofičtí a praktičtí zároveň - předstupuií, aby pro sebe reklamovali
jako svůj úkol všeobecnou vládu nad světem. Jejidi účelem jest de
fiuitivaě založiti pravou Prozřeteluost v oblasti mravnosti & rozumu
! v oblasti materiální. Proto vylučují jednou provždy ze svrdiovanosti
politické všediny sluhy Boží, katolické, protestantské nebo deistické,
jakožto zpátečníky a původce zmatků." Po tomto programu, založe
ném ve jménu filosofie, rozumu a vědy, podlehla „říšedud1a" zájmům
hospodářským a politickým. Žijeme v době úpadku víry ve vládu dutha
uad hmotou, píše Rádí v závěru své studie, aby jeaom zdůraznil zá
važnost soudobé krise.

Vraťme se však ke knize Bendové. .liž slova lieuouvlerova „svět trpí
nedostatkem víry vpravdě tralisceudeutuí", položená v její čelo, zře
telně naznačují směr, kterým bude francouzský filosof postupovali.

Nejdříve si však ujasnčlne pojem slova „den", uehot český překlad
,vzdělanec' neodpovídá ani šířiani hloubce svého francouzského dvoj—
uíka. llendu sám svou definici přesně vymezuje a činnost „clert—ovu'
důsledně odlišuje od práce laikovy, když praví: „l'romluvíln o té třídě
lidí, kterou nazývám „clercové', ozuačlv tímto jménem všedmy ty,
|ejid1ž činnost, v podstatě, nevede k praktickým cílům, ale kteří, na
leznuvše svou radost v tvorbě umělecké nebo v činnosti vědecké a
hloubání metafyslckém, zkrátka hodnotách nepodléhajícídi času, říkají
nějakým způsobem: Naše království není z tohoto světa". Nebezpečí
krise ,clerců' vidí lieuda v dnešním úplném nepothopcní tohoto prl
luérního požadavku, jenž je známým Aristotelovým požadavkem „ži
vota pokojného a jednodudiěho' nebo La llruyěrovým ,přemýšleti,
hovořitl a býti klidným znamená pracovati". 'l'akově práci zasvětili
nejvyšší z našeho rodu svůj život, který spočíval v „dotvořování práce
lalků". Tento stav trval až do 19. století, kdy byla provedena radikální
změna. Klerkove' .a'počali zahrávati : vášněmipolitickými.

Pozorovánimtohoto převratu, kdy do dudiovního života klerků vstu
pují vášně, aby byly nejenom adoptovány, ale i provozovány a zbož
ňovány, touto zradou v pravém slova smyslu se zabývá kniha Bendova.

„Lidstvo po 2000 let činilo zlo, ale uctívalo dobro," tvrdí Benda;
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dnes však nabyly tyto pojmy zcela jiného významu. Čistotu prvotníd:
ideálů porušili především němečtí lilosofové Fid-ttea Hegel svým horo
váním pro ,vůli národa vystupovati proti ostatním národům ve jménu
svého nejzákladnějšího d:arakteru". Jejidi vlivem především byly lid
stvu naočkovány deformované pojmy „vášní po!itickýd1",zakladni vý
diodisko naši krise.

Politické vášně s vášní rasovou, třídní &národní patří k nejzávaž
nějším příčinám dnešní mravní nejistoty a náboženské odiablosti. Spo
jivše se v homogenní celek dosáhly tyto vášně neslýdíaného rozšíření.
Svou jednolitostí byly přesně vyhraněny a dána jim možnost dalšího
vývoje. Některé mezi nimi, až dosud přezírané, uvědomily si svou exl
stenci a navázaly na bývalou nepatrnou tradici jako na př. židovský
nacionalismus a myšlenka měšťanská. .liné se opět staly vášnivějšími
než kdykoliv jindy, zathvátily člověkovo srdce a v oblastech morálnídi.
kam až dosud nepronikly, nabyly úžasného rozsahu jako na příklad
zbožnění patriotismu a ideologie politická. Všedmy konečně se obrnily
jménem vědy a historické nutnosti. Na povrchu jako v hloubce, v roz
měredi časových jako ve vnitřní výbojnosti vášně politické dnes do
sáhly tak vysokého stupně, že to historie ještě nepoznala. Dnešní věk
je úplně věkem politickým, napsal Benda v prvém oddílu své knihy a
každý jistě mu potvrdí bolestnou pravdu.

Po tomto zjištění vlastního východiska krise pozastavme se trochu
nad pgvdmlogickýrn základem těchtopolitickým vášní. Jejidi nejvlastnější
existence spočívá na dvou pilíříih: na lidské touze po dočasném ma
jetku a na touze některýih jednotlivců líšiti se od ostatního davu. Mů
žeme řícl, že prvá touha vede k ukoiení zájmu, zatím co druhá je jistým
znakem pýihy. ()hou však možno dosáhnouti jedině ve skutečném ži
votě; proto nepopiratelným znalcem vášní politickýd1 je realism a to
reallsm vystupňovaný k určitému druhu modlářství. Demla sám nazývá
tento realismus „divinlsé" asi jako llohu na roveň postavený.

Nyní sledujme tyto vášně v životě klvrků. .liž výše jsme označili za
vlastní otce nacionalismu německé filosofy. To však Bendovi nestačí
k úplnému zhodnocení „zrady". Na sainotnýih soukmenovcídi odsuzuje
nehetyčné vythvalovaní vlastního národa a přísně zavrhuje nebezpeč
nou nacionalisaci státního myšlení. llarrčs i Maurras, Sorel i Bergson,
(laudel i Maritain jsou souzeni pro svou .zradu'..lejid1 „zbožnění ná
roda" a „připoutání k zemi" je ncomluvitelnou křivdou proti bývalému
čistému životu klerků. Jejich realismus n fanatický patriotismus pod
porovaný i dudíovenstvem umožnil ne v poslední řadě dnešní rozšíření
krise. Dnes máme nejenom politické básníky, spisovatele, historiky,
kritiky, ale - a to je to nejhorší - i filosofy.

Touto povšedmou nivelisací duchovního života byly zničenyi dvě
nejkrásnější vlastnosti klerků: vědomivěčnaa láska k spirituální tvorbě.
Prvá se stala kořistí lidské touhy po osobitosti (l'attadlement au parti
culier), druhá byla uryd1lena sblížením klerkovy tvorby s všedním
praktickým životem. Vprvém případě byla podporována a hlásána
národní morálka, pravda, filosofie ! náboženství. Všedmo se pohybo
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valo &vyví|elo ledině v čase. V případě druhém raktičnost' se stala
božstvem. Mravnost byla přizpůsobena politice FMMaurras) a ne jako
za Platona, kdy tomu bylo naopak, anebo za Macdiiavelliho, kdy po
litika nesouvisela s mravností. Stále bylo zdůrazňováno právo zvyku,
dělin a minulosti. Romantismus positivismu ponenáhlu přecházel v ro
mantismus pesimismu. Učení pragmatismu vedlo nutně k nadšení pro
válečné řemeslo &bezohlednou drsnost (romantismus krutosti &opo
vržení). Hodnoty dudlovní ustoupily hodnotám činu a náboženství
prospěd'lu. Klerkové se stali občany a začali toužiti po kariéře. Ná
sledovali laiky, místo aby ie vedli. Benda sám případně praví: „Toto
neslýdlané poklesnutí morálky, tento druh intelektuálního sadismu
vyvolal zcela odůvodněně velké opovržení pro klerka, který nadlází
radost v přemítání a opovrhuie sensací.'

Přehlédneme-li nyní všechny Bendovy důvody ,zrady', odhalí se
nám krise současné inteligence téměř v nelzákladněišídi rysedi. Bu
doucnost domyšlená podle Bendovýd'i koncepcí setrvá ve vleku úpl
ného realismu. Tím pomhopímei leho nedůvěru ve Společnost Národů
a v trvání míru. Mír má býti výsledkem duševního stavu; ctností, která
podle Spinozy ,se rodí ze síly duše", připomíná Benda &proti vítězí
clmu realismu doby postulule program. Klerk zůstane ienom tehdy
silným, když pod'iopí. že „leho království není z tohoto světa, že ne
dostatek praktickýdl „lmdnot“ znamená velikost lehu učení u že pro
blaho království, lež lsou z tohoto světa, ic správná morálka ('.ésarova,
nikoliv ieho ". 'l'akový ie výhled odpůrce bergsonismu do budoucího
poslání klerků.

Nepřeklenulelný dualism dudia a hmoty, ideálu a skutečná, světa
(Iésarovu a Ježíšova le domyšlen v „,'/„raděvzdělanců" s příkrostí téměř
drtící. Kniha Bendovn má zoufalou odvahu nesplnitelné. krásy. .lelí ú
thvntný útok na dmhovní systém století dovedl zničiti (ludia zpmh'reló
doliy, nedovedl však sám opanovali boiiště a ukázati cesty k trvalému
vitězství, lež ie možné v evolučním vzestupu individuality za stálého
vědomí pravd i'ěčllýdl.

Tím však nepozbývá Bendův názor na ceně, ba naopak stává se
důležitou etapou v myšlení doby a typickým hlasatelem života du
(hovního.

.lulius llenda: |,u traliison des clercs. llcrn. (irasset. Paris tm7. Stran 306.
Julius Benda: Zrada vzdělanců. Přel. V. Urbánková. S. V. U. Mánes. Praha

1029. Stran 227.
Em. Rádi: Krise inteligence. Akad. YMCA. Praha I928. Stran 30.
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zozntx SPlLlA
HLAS DOMOVA

Těšíš se, těšíš
na neznámé dalk ,
na palčlvý žeh bílého slunce,
na chladivé pocely modrých vln.

Odiíždíš dychtivé nedočkavostí pln
a letící ryd'ílovlak
zdá se ti pomalým jak postřelený pták . . .

Konečně přiledeš.
Hladově hltáš tu clzokralnou, vytouženou krásu.
—První den omámen žasneš.
Druhý den na vše iiž střízlivě zříš.

IVIV
Třetí den nazpět se ohlms,
v vzpomínkách na domov hledáš svou spásu.

A večer, uléhale.
rozedívěn horkem ližní noci, lež nedá ti spát,
slyšíš povědomý hlas.

Hlas známý a sladký
volá tě (lomů zpátky
2 krale plnlí a oleandrů, ildíž květy nevoní,
v něžné obletí rozkvetlýth labloní . . .

'l'u bloudíš zvlhlýln zrakem
' V l

po nebl, planoucnn svetel tlslcl,
hledáš malou, jasnou hvězdu Severu,
abys věděl, tesknící.
kterým směrem poslali máš
své vřelé polibky.

VEČER v JlNl

Záplava bílýd1 hvězdiček Měsíční duha zastřela
s nebe slétla. modravý svit.

V stříbrnýth vousedí stromů Velebné ticho večera
skotučí lcildí třpyt. vše hladí a laská.

V něžném obletí mlhy Pod bílou perutí
usínalí světla. tak sladce hřcie láska!
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noiuvo: BENETKA

ODKAZ ALOISE JiRÁSKA

DOLÉTLY K NÁM prvé pozdravy iara, několik slunnýd'i dnů zazářilo
nad Prahou, kde v tichém pokoii chystal se na poslední cestu autor
„Temna“ i „Unás". Jako plamen svíce, která iiž nemá ani trochy vosku,
iímž by oheň sytila, tak pozvolna prchaly síly deklaranta z památného
roku 1917. Stoiíme pod dolmem smrti Aloise Jiráska, muže, který svou
prací dovedl získati pro sebe nelvčtší a neičistší sympatie národa. Pro
gramem leho díla bylo vytvořiti novou a živou rcmiuiseenci na doby,
které se u nás tradovaly iako neislavnčiší episody národního života.
.lako stařec dožil se samostatnosti svého národa, iemuž vyzpíval svou
píseň o hrdiuedi a slavnýdi dobádi české minulosti. Byl miláčkem nů—
roda, k leho rtům obraceli se mnohdy iako k oprávněnému rozhodci
ve sporedi, které měly povahu národní. 'l'yto všedmy pocty vytvořil
si Svou prací. Na ní, od stolku středoškolského učitele až k přímo le
gendárnímu prestolu stařešiny národa, budoval svou dráhu českého
spisovatele. Leč - to nám budiž dovoleno říci —k českému srdci tak
často spíše dovede hovořiti to, co vzbudí ieho iešitnost, třebas sama
byla opřena o falešné dohady, nechceme-li říci přímo o omyly, lež
neobstoií na kritice (i(-lin.

Dotkl |sem se toho iiž minule, mluvě o l)nr_vthow'- „lilmitlčiií“, že te—
prve v budoucnosti bude možno insnč řiti, co z rozsáhlého díla Jirás
kova má nárok na včřnou pamět, co bude i po letedi, až zmizí nám
z očí ieho postava, čteno a také přiiímáno iuko leho podíl na klasické
literatuře domácí. Už tehdy isem vyslovilobavy, že to nebudou ty cykly
románové, kde autor vyzdvilluic před udivenýlni zraky národa hrdin
ství a odvahu, sílu a moc ('eskýdi kacířů na hrdinném podkladě obrany
vlnsti. Tnšíme, z čeho rostly tyto obrazy, a byli bythom špatnými vy
kladaři, (htčli-li bychom snad docela popříti ('enn těchto prací. Vyko
naly svůi úkol, třebas někde svedly soesty. 'l'ento pokus o rehabilitaci
českého iména a povznesení hrdinné stránky české duše, to le klad,
který nutno akceptovati z historickýdi prací Jiráskovýdi. Tendence
vzbuditi v srdcídi čtenářů odvahu a sílu zápasiti za dobré llnéno vlasti,
to iest alfou i omegou tčdito spisů. Vztah autorův k celému děli &
k lednotlivým osobám byl příliš ieduostrauný a tak to, co ie ukryto
v ieho srdci, promítá do duší i dčic toho, co pero kreslí lako obraz
minulosti. Když takto se nám obieví základ historického dila Jiráskova,
vysvětlíme si vše, co Ide s těmi myšlenkami ruku v ruce: zkreslené
obrazy a lednostranná informačuost díla. Je to zápas autora-historika
s autorem románového díla, z něhož tento se vítězně vrací na štítě
vysoko vztýčeném nad hlavami národa.

A v tom iásotu, radosti a oceňováni všeho, čím Jirásek přispěl ke
kulturnímu pokladu národa, v této lednostranné oslavě východočes
kého rodáka, shýbáme se my a hledáme v pradiu podupané knihy,
skromné sešitky i obsáhlé svazky, abychom si prohlédli, co bylo hozeno
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pod stůl, čím národ pohrdl, co mělo u něho význam druhořadý. Aspoň
nyní znovu se chceme přesvědčiti, kdo z nás se mýlil: zda ti, kdož
horlili pro Jiráska, historického spisovatele, či my, kteří lsme milovali
barokové obrázky, „F.L.Věka', „U nás", řadu drobnýdi povídek z rod—
ného krale. Dnes, kdy le uzavřeno dílo, možno konečně vysloviti se
určitě. Ani písmeny liž nikdy nepřibude k tomu, co autor zanedial ve
svém odkaze. Nuže, kdo z tědi dvou stran bude poznamenán lako lepší
a pozornější znatel Jiráskova díla?

Od svého dětství měl |sem zálibu v historickýd1 vypravovánídi. Hltal
lsem přímo tuto četbu, vedle oněd1 Buiallo-Bilů, detektivek a přidru
žené četby, kterou každý pořádný kluk se musí prodrat k lepší a solid
nělšílektýře. Ale, ku podivu, z celého sonboméllo díla Jiráskova, které
leželo v naší knihovně, marně si vzpomínám na lediné, které bydi prožil
tak, aby dodnes se mi udiovaly v duši stopy po tom, co tehdy |se|n
prožíval při bezprostředním styku s látkou románu, obíralícího se
historií. Nebyl [sem nikdy veden k tomu, abyd'n pod číkoliv egldou
rozhodoval se o tom, či onom, co |sem četl. Proto se mi zdá, že toto
rozhodnutí, akceptovali pro sebe z díla Jiráskova onu část druhou,
méně rytířskou, ale více srdečnou, že toto rozhodnutí mělo hlubší
podklad, o němž lsem sice tehdy neměl možnosti přemýšleli, ale lež
dnes konečně diápu: molc obrazotvornost, dovolte, abych li nazval
hodně živou, neměla nic, co by tam pro sebe ukořistila a potom kdesi
v koutku znovu zpracovávala podle svýth potřeb a duševníth nálad.

Zepteite se mne však na něco z té druhé skupiny Jiráskova díla,
ptejte se mne na rozmanité episody, abyste poznali, kolik z toho jsem
si dovedl uthovat, ně už le to několik let, co |sem měl poslední knížku
v ruce. lla, patnntuli si z tědi povídek a románů řadu Inicn, což z líné
četby se stává hodně zřídka. Nehrála to ovšem žádnou úlohu otázka,
o čem vypravulí historická díla Jiráskova. llyly doby, kdy [sem měl
duši naplněno až svrthovatč kucířstvy, liraniřítrílni přímo s touhou
skončili svolc hledání lloha v ()thrnnovč. Tedy ani zde nelze hledali
odporu a priori zrozeného, či ned'iutik něčemu,co by rušiio molcpevné
názory a tak přitházclodo koniliktu se základy duševního života.0věe|n
nemohu zapřít, že nikdy moie odvážné touhy nedovedly docela po—
tlačili to, co bylo pevně zakotveno v srdci. Zde lenom hledám příčiny
svého nepochopení Jiráskova historického románu. Proto pokládám
za oprávněný soud, lelž isem vyslovil při zmíněné iiž příležitosti, že
totiž Jirásek příliš draze zaplatil daň líbivosti a Ínlešnému národnímu
sebevědomí. Je to tím zaiílnavčlší, že druhý popěrač skutečné slavně
minulosti národa, který z jiných podnětů přinášel skoro současně po—
dobné názory do českého světa, že tento vášnivý bolovník Tábora a
llusa, dnes, lak se nám zdá z rozmanitý-dn prolevů, měl odvahu v mno—
hém zavrhnouti to, co sám tak vášnivě hlásal a obhaloval. Jirásek dal
se do služeb národa, tvořil mu obrazy leho minulosti &ieho srdce tak
srostlo s postavami leho hrdinů, že konečně už nebylo ani cesty ke
kritickému posouzení toho, co lest diktováno srdcem a co píše ruka
historika, který také iednou bude skládati počet ze svého díla. A ke své
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škodě přílišdal promlouvati srdci a hodně do pozadí zatlačil historika.
Maně situ vzpomínám na poslední dílo Pekařovo,kde ienom pozorný

a informovaný čtenář postihne, kde mluví svědek, který platí daň sou
časnosti, a kde vystupule autor sam, aby vyslovilna základě svědeckýdm
výpovědí pro icontra svůl soud. Aten ievysloven tak mistrně,žeopravdu
ie třeba hodně pozornosti, aby nám neunikl iako projev spisovatelův.
Leč v popředí historických románů Jiráskovýdi vystupule autor sám,
splétá dolmy minulosti s city a touhami přítomna. Není hranice mezi
scénou a hledištěm. Dudi proudí z iednoho konce do druhého, epochy
se stýkaií, aby se tak vytvořilo národní epos, cosi, co má burcovat duše,
rozplameňovatsrdce,tvořit nové hodnoty, které iednou přinesou svole
plody. Snad ani spisovatel netušil, že sám leštč bude se radovati ze
snů, lež kreslil si v duši, promlouvale ke čtenáři ()hrdinnýd'i bolovnícídi
Jana Jiskry či o Bratřícídt, kteří do širého světa idou hlásat (dle lebo
koncepce) slávu českého iména. Historie ieho románů vzala konečně
na sebe roudto současná a on ueieu posílá poselství k armádě na Sibíř,
ale na sklonku svého života stává se maiiteleni pluku české armády.
Leč zde právě doznívalí poslední tóny romantického založení českého
národa. Skláuí své hlavy před autorem Iulsitskýdi epopelí, ale dovede
zapomenout, že jsou tu ieště |iná díla, v nichž nic nebránilo autorovi,
aby nerozczpívala se lebo duše, nerozzvučely se všedmy struny lebo
ultra, aby zazpívaly icduu z nelkrásučišítli písní krásné pohody.

A tento rozpor v duši autorově nellěpe nt'unvyuikne,řte|ne-li „Teln
no". Kolik protivnýdi soudů už bylo \ ysloveuo o tomto lebo dílcl Když
se však začlenit: do této mosaiky, v níž baroková výplň téměř přepl
ňule obraz, ucnbránítue se dolmu, který nás provázel při celém roz
boru .liráskova díla, ale zde v lediné kui7e tvoří tím mocnělší kontrast.
Nevím dobře, nlu tímto dílem lučlu být omětleua doba „temna" či
vykreslen 'lápas národa o lepší budoucnost. Zdá se mi, že mělo být
toto dílo apologií, kterou autor (htěl zůstaviti iako svůl odkaz. Zde
doba i námět sám přímo se nabízely, aby autor sáhl hluboko do svého
srdce a čtenáři prolevil svoje kredo. Bylo-Ii to však uvědomělým přáním
autorovým, pak cosi, co máme v duši, aniž to tušíme, toto talemne'
cosi poněkud zavedlo autora, zmýlilo ho v ieho odhadování stínu a
lasu, nebot postavy katolíků, at kněží či laiků, nelsou v tak špatném
světle, abychom ie nemohli milovati. O tědi drubýdi, kteří malí před
stavovatl lepší část národa, těžko se vyslovit. Autor dává lim často
promlouvati za sebe, milule a nenávidí ieiidi srdcem. llozpor mezi
dvěma světy, iimiž malí se ukázati zločiny Koniášovy &zásluhy tai
uýd't kacířů, autor chtěl zřelmě rozřešiti podle svého přání. ale zdá se,
že zde neměl dosti sil, aby překonal vše, co se mu postavilo do cesty.
Antonín Koniáš není člověk bez duše, není loupežníkem a katanem.
.leho srdce miluie tuto zemi, pro ni obětuje vše, co člověk obětovati
může. Pečule o duše, ie dice přivést k Bohu, iim dice ukázati cestu,
která iedině může osvoboditi duši člověkovu od úkladů ďáblových.
l'áteru Antonínu T. ]. zlevule se ďábel, aby se mu vysmíval za jeho
zápasy, ba d1ce i ieho sevříti ve své náručí. Kolik ildl v přestroiení se
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plíží českou zemí, rozsévajíc ďábelské býlí : nejkrásnějšími sliby sva
týd: nadějí! Proti nim nebylo možno vypustiti několik holubic, které
by rázem byly rozsápány; voják Kristův, jedině a jedině Jemu sloužící,
neznající jiné cesty než cestu k Bohu a Kristu, jedině takový bojovník
mohl něco zmoci v tomto boji, který rozhodoval o budoucnosti tohoto
království. Bůh hájil svého práva a hájil také národa od úkladů cizáků,
dwystajícíd'ise vstaviti korunu svatého Václava na hlavu kacířského
cizince, pod jehož okutou nohou již umírali tak početní bratří slovanští.
Jemu na pospas d\těli přivést český lid. Ani Jirásek nemůže docela
zastřít rozpaky, jež vyvolaly dotazy, jak oni se mají v tom eldorádu
evangelické svobody . . .

Málokdo má takové štěstí, aby se dožil slávy svých dnů v plném
jasu, jako bylo dopřáno Aloisu Jiráskovi. Z díla jeho vytvoří budouc
nost zajisté po spravedlivém soudu takový výběr, aby bylo v něm
zachováno to, co odpovídá síle a mohutnosti jeho duše. A tehdy snad
také bude rozhodnuto, zda právem či omylem vyslovili jsme tu svůj
soud. Vzpomínám slov A. Blodia: .len tehdy můžeme odmítali autora,
když jsme ho prožili; ale to není už odmítání, nýbrž přemožení. —

Jak smutná však je cesta v triumfálnídi řadádi ke spáleništi, kde rážcm
vytvoří se hrst popela, jako by na posměch té zemi, která roževřela
svoji náruč, aby do květy vysypaného lůna přijala dozrálý plod svůj.
To byl největší omyl Jiráskův.

*

MIKULÁŠnamnov _ přel.ZDENĚK SPII.|\'A

U MNIL NEŽIJÍ KVĚTY

Nc, u mne nežijí květy . . .
Krátce jen šálí nine jejidi krása.
Zavoní —za den, dva umírají.
Ne, u mne nežijí květy.

Ani ptáci nedilí tu žít.
Večer zamlkle sdmulí se v kleci
a ráno —zřím neživé chomáře peří.
Ani ptáci nedití tu žit.

Jen knihy v osmero řadádi,
přetěžké objemné svazky,
staletou únavu střeží —
jak zuby v osmero řadád1.

Ubohý knihkupec můj
—vzpomínám, jak byl ohyzdný —
mčl krám za prokletým hřbitovem,
ubohý knihkupec můj . . .
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GlOV. VlATOllE. Dl CROCB- přel.B.ZUB

POD KŘÍŽEM
.

AŽ SEM jsme došli za Tebou, Pane. Duše je sevřena okovy těla, ne
bot nemáme moci je seimouti. A přece jsme došli až sem k Tobě. Není
to naší zásluhou, že po takovém bloudění a hledání našli jsme nejpří—
měiší cestu k Tobě. Hledali isme rozmanité cesty, jimiž bychom přišli
k branám Tvého království. Chtěli jsme od1rímitisebe ode všech útrap.
Bez obětí toužili jsme poznati bohatství Tvé íšc.

Dnes však stojíme na místě popravčím, kde jsme Tě konečně nalezli.
Všade jsi nám unikal. Uhory Blahoslavenství i u jezera Cenezaretského.
Nenašli jsme Tě v domě Lazarovč ani isme neviděli Tvého vjezdu do
Jerusalema. Pokaždé oči byly zastřeny mlhou naší nemohoucnosti.
Hledali jsme Tč tam, kdež už dávno jsi nebyl. Chtěli jsme vidět Tvoji
slávu, velikost, moc. Možná, že bydiom volali hlasitě: i my jsme z přátel
Jeho. [ pro sebe bydiom d'itěli něco z [čd] poct, jimiž lid, aspoň v zá
blescídi vědoma, oslavoval Mesiáše.

Až zde jsi nam neunikl. Zde 'l'ě vztýčili před očima celého světa.
Sám Velekněz pozvedl své Tělo v přesvatém okamžiku, aby veškero
pokolení mohlo skloniti se před Ním.

Přišli jsme pod kříž. Nejdeme ulehčiti 'l'v ým bolestem. V duši ln(nne
svoje útrapy a strasti, a ty přinášíme scln, abydioln pod křížem poznali
jejidi malost a malidiernost. (Ío nazývali jsme plni zoufalství těžkým
křížem, to nyní je nám spíše radostí než bolestí. Šli jsme za Tebou až
sem, abydiom u paty kříže složili vše, ('o tlačí naši duši k zemi, že ne—
může ani pozvednonti zraku vzhůru.

Bloudili jsme cestou, hledajíce Tebe. Kolika lidí jsme se ptali, zda
'l'ě nepotkalil A mnozí s posmčdieln nejen ntía, ale i 'l'ehe zasypali
nadávkalni a potupami, takže až potom jsme se vyhýbali lidem u (rest,
abychom neslyšeli novýdi a novýdi urážek při vyslovení Tvého sva—
tého jména.

Chtěli jsme dojít k jesličkfnn a nalezáme Tě na kříži. Krále všeth
věků vysoko trůnícílio nad celým světem. Ze všedi stran jest patrný
peň, na němž uzrál plod Tvé svaté Oběti. l)o všetli úhlů světa nesla
ae Tvá poslední slova. Můžeš ještě pohlédnouti sem dolů k nám, kteří
tak pozdě Tě nadiůzejí? Zasledinelne ještě slova: llle, Matka tvá, hle,
syn tvůj? Budeme i my vpočteni mezi ty, kdož zasledmou tato slova
tolik slibující těm, kdož Tě milují?

Nejsme Janem, jehož na svém srdci jsi měl, když .lsiduším odevzdal
za pokrm a nápoj své přesvaté Tělo a Krev. Nejsme Janem, který stojí
a Matkou Tvojí u paty kříže. Jsme tím, který na pravici Tvé dovolává
se lásky v poslední divili. Oči naše už jsou ponořeny v mrakotád'i věčné
noci a jenom posledním zbytkem smyslů hmatáme Tvoji přítomnost.
'l'y naše bolesti, jež jsme Ti přinesli sem, pod kříž, jsou největšími
žalobci. Ty povědí, kolikrat jsme Tě zapřeli, kolikrát jsme vydali v po
smědi Tvé zákony a kolikrát isme sami stáli v zástupu Tvýd: nepřáteli
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Jako v zrcadle vidíme svoli tvář, znetvořenou hřídnya nepravostmi.
A přece toužíme, abydwm i my zasledili: Hle, Matka tvá, hle, syn tvůil

Či snad si vzpomínáš, iak isme Tě vypudili od našeho prahu, tak
lsme pohodili skývu d1leba, abydzom li nemuseli dat do Tvýd: rukou?
Což lsi nezapomněl, že svýd: studen isme bránili, aby ani krůpěi vody
neosvěžila Tvýdmúpalem zžehlýda rtů? Ty mlčíš. Jak |e hrozné ticho
na Kalvarii, kde vše by mělo volat, křičet, hřmít, ien aby se přehlušilo
to tidm, límž le drásána naše duše. My dwcemezakrýt svole viny. Jen
jediné slovo a rázem bude zahnána hrůza, iež nás obklopule. My lsme
nikdy neměli ani trochu lásky pro Tebe. Bylo to tak samozřelmé: Ty
nás musíš míti rád! Ty musíšza nás trpětl Tys tu pro nás!

A dnes vidíme, iak hrozně ]sme se mýlili. Chtěli isme se radovat,
veselit, být štastnými a spokolenými. To také bylo samozřejmol Tys
přišel na svět trpět, my se radovat. Takové cesty se nesetkávalíl Ne
setkávaií? Oh, ano, setkalí sel

Dies irae . . .
Den hněvu Tvého, Bože!
Vzpomínka naň přivedla nás pod kříž.Jeho diceme se zadiytit, aby

LhOIIinezahynuli. U tohoto kmene živého (hceme se dovolat Tvého
milosrdenství, llospodlne. Zde konečně se setkaly naše cesty, Kristel

Nemáme slz. abychom iimi smývali své hřídiy. Naše lítost ie nemo
houcná, aby vytrhla hřeby z Tvých rukou a nohou.

A přece chytáme se pláště 'l've' Matky a posledními silami voláme:
Uroxlui za nás, Matko Kristova, Matko našel

*

Joser ČERMÁK

KDO .ll'l M ÝM BllA'l'lil'ÍM

'l'en le mi bratrem,
kdo ruce má od práce jak kámen.
Kdo s těžkým srdcem pomahú lehce.
llrulmst života rozpustí v lásce._

'l'en le ml bratrem,
kdo černé dny barví bílým úsměvem
Nenávist lidskou do hvězd potopí.
Ze sebevraha člověka narodí.

'l'en le mi bratrem,
komu hrob ozdobím květem.
A to iste vy - všid'mi mrtvíl
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ALOISSTAN.nov.“

V KO LO S S E U
Z patula/t Římem.

JEST MÁLOzřícenin antickýdi staveb ve věčném Římě, které by tolik
doiímaly. které by tolik látky skytaly k přemýšlení a úvahám, iako
tak zvané Kolosseum, bývalý amíitheatr Flaviův. Arena je stále přístup—
na, horní posdiodí ruiny možno shlédnouti zdarma pouze v neděli,
všedního dne za poplatek t L.

Za svého pobytu v Římě navštívil lsem několikráte mohutný pomník
římské slávy a vždy odnášel |sem si z něho mnoho novýd: dolmů a
oživoval |el novými a novými historickými reminiscencemi.

Po pohodlných, širokých schodedí vystoupil lsem obyčejně do nei
vyššího poschodí, oddělil se od svých druhů, postavil se do tichého
koutku a za pomoci paměti a fantasie snažil isem se arénu oživitl vel—
kými antickýml scénami. Mohutné kvádry, sdiodiště a sloupoví, římsya
oblouky a nejvíce záhady arény pomáhaly před obraz duše postaviti
rydile běžící iilm všeho toho, co se po staletí odehrávalo v Kolosseu.

Kolosseum lest nelmohuinělší stavba římské éry a velkolepé dílo
ardiltektonlcké. Jako horské pozadí uzavírá podivuhodně pohleds Ka
pltolu na ponuré moře zřícenin slavného fora, zašlé římské slávy a
velikosti, výmluvný svědek římské povahy n tradice za doby rozkvětu
a pozděll i úpadku římského císařství.

Pro zápasy gladiátorů. pro bo|e s divou zvěří bylo postaveno a vy
zbroleuo veškerým možným přepythem a pohodlím. Amfitheatrem l"lu
vlovým byl dán lidu římskému dar, v němž dostati se mu mělo apo—
theósy touhy po boli, pohrdání smrtí a radosti z vítězství. (Íísař 'l'Itus
l'Iavius Vespaslan vystavěl le na místě malého lezera, lílnž počínal
Neronův zlatý dům.

„tyřlcet tisíc Židů, kteří zalatl byli při dobytí Jerusalema, stavělo
v pouted: obrovský amfitheatr. A opravdu, když prodiázíme doleními
oblouky ledově diladné ruiny. zdá se nám, že slyšíme bolestné vzdechy
dvanácti set Židů, už při stavbě vysílením zahynuli. Msgre Cauma
vhodně ukazule při tom na zvláštní osud národa vyvoleného, lcuž
v otroctví svým utiskovatelům stavěl pyramidy v Egyptě a Kolosseum
a triumfální oblouk Titův na západě —v ímč.

Dnes, kdy lenom asi třetina obrovské stavby lest zachována. může
me říci. že Kolosseum iest symbolem římské velikosti a slávy. dlvem
stavitelství; na druhé straně však i příkladem zhoubného zubu času,
děiin i zloby lidské. Postupně větu tu dokážeme.

Způsob a idea stavby, byt i ve zříceniuádi, vábí náš zrak i aritmetické
kombinace čela. Ponuré, travertinové zdi tyčí se do výše 50 m v elipso
vité stavbě, leiíž obvod obnáší přes půl kilometru. Malebné stavěna
isou poschodí, zdobena postupně sloupy, pilířia římsami dorskýml, lon—
skými a korintskými. Kéž dovedli bydiom sipředstavlti amlitheátr, když
slavnostně byl odevzdán svému účelu při hrádi trvajících sto dvacet
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dní, jichž zúčastnilo se pět tisíc šelem & asi deset tisíc gladiátorů.
V obloucích“ druhého a třetího poschodí stály mramorové a bron

zové sochy, nahoře byla krásná sloupořadí, z nichž dnes leží gigantské
trosky sloupů roztroušeny kolem arény. Bran mělo Kolosseum několik
a různě zdobenýdi. \lěkterými dopravovala se do arény dekorace,
jinými zvěř,gladiátoři. jinými vcházeli diváci. Na hořejší klenbě oblouků
a vchodů jsou dosud řadová čísla, jež byla určena pro vstup jednotli
vým třídám římského publika. Jenom brána a vchod pro císaře jest
bez čísla. Na místa ku stání a k sezení vešlo se 87 tisíc diváků.

Sedadla pokryta byla drahými mramory &rozdělena schody na více
částí.

Nitro arény jest nám více méně záhadné. Skládala se z různých
klenutí a komor, v nichž byly umístěny různé stroje, které dovedly
změniti arénu v pustou poušt, v kvetoucí zahradu nebo v jezero, na
němž odehrávaly se improvisované naumachie. Císařští matrosové
roztáhli za parného dne nebo za deště obrovské purpurové záclony
zlatem vyšívané nad amfitheatr, prachový déšt voňavek uměle rozstři
kovaný padal římskýmdámám v líce a klín; někdy i steré vonné květy
tuzemské i exotické.

Však není možno učiniti si aspoň poněkud přibližnou představu
o veškeré té nádheře. \" moderní době pokusil se strojník Lucangeli
sestrojili model antického Kolossea; model chován jest v Kolosseu
blíže hlavního vchodu. llotov byl roku 1812 v poměru 1:60. Strojník
pracoval na něm celých 20 let.

Nejděsnější místností antického amlitheátru bylo tak zvané ,spolia—
rium". 'l'am zatahovány byly mrtvoly lidí i zvířat, rnnění byli dobíjeni
palicemi a sekerami. Vedle „spoliaria" byly příbytky dvorních nevěs—
tek. Vhodně podotýká (Šnumaz „Místo pro hříšné rozkoše a hned
vedle „spollarium",kdeliyly nahromaděny mrtvoly pudlýth pro dioutky
Říma, hle, tot vpravdě společnost pohanská"

„llozkoš nám a nepřátelům smrti" tot zrcadlo Římanů v době krva
vých her v Kolosseu, v jehož aréně mísila se krev 5 voňavkaml. Jistě
velkolepý byl to pohled, když ostré jižníslunce ozařovalo gigantský stnn
z purpuru, posetý zlatými hvězdami, který se nad amíitheatrem vznášel
a jeho paprsky odrážely se od bělostného mramoru sloupů, říms a sodu.

Historikové vypravují, že Titus vlil do té stavby řeku zlata. Než
kdybychom chtěli schy tatl všechny slzy a krev a svésti v jeden proud,
stačilo by na to široké řečiště řeky?

Stavitelem umlílheůtru Flaviova byl prý křestan (iaudentius nebo
llubinus. Stavba trvala pět let a stála nesmírné peníze. Na výzdobě o
úpravě amfithcatru pracovalo se několik desítek let. Mnoho v něm
opravil a doplnil Domltiún &Traján, jenž k jedněm hríun sehnal do
arény 10 tisíc zvířat. Zajímavá jest i ona historická zmínka, že při
stavbě amůtheátru došel materiál.

Stavitel tedy provedl stavbu ve větším měřítku než jak původně
bylo stanoveno. Pozná se to z toho, že ve stavbě nalézáme traveninové
kvádry zakulacené, které bezpochyby určeny byly pro jiné stavby.
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Kolosseum bylo s budovami na foru a na Palatinu spoleno dlouhý
mi chodbami.

Oč ušlechtilelší byli Řekové než Římané. Milovali divadlo a hry
()Iympiiské; po krvi však netoužili jako krvelačný „Senatus Populus
que liomanus'.

Když amfitheatr byl dokončen, volal v nadšení básník Martial:

„Omnia caesareo cedat labor amphitheatro,
Unum pro cunctis lama loquatur opus.'

Po několik století pila aréna Kolossea vřelou krev šelem, gladiátorů
[ křesťanů, z nichž zmínky zasluhule sv. Ignác z Antiochie, Eustach,
Martina, Priska, Alexander &Eleutherius a nesčetnl iiní.

[ císařové, římští šlechtici. ba_iřímské matrony sestupovall do arény
v šatě gladiátorů, aby bavili llím, lenž nenasytné žádal „Panem et
vircenses'. Císař Komodus, leden z největších římských tyranů, nutll
senátory a patricie, aby proti němu v aréně boiovali. Dal lim udělatl
w.braněz olova a sám měl ocelové. Snadno ie přemohl a potom se tim
vysmíval. Jindy dal sehnati do amíitheatru všechny slepé a chromé
z celého Říma a dal tím do ruky houbu místo kamene. S klackem nebo
koulí přihnal se mezi ně a všechny je pobil n chlubil se svým triumfem.
Soše boha slunce před umtithentrem dal selnoutl hlavu a dal tam nasa—
dttt hlavu svou.

| za Konstnntlnn tcklu v Kolossen krev gludiátorů, uč to císař nemile
nesl. Zakázali her se neodvažovul, nebot viděl, lak perversní Řím na
nlrh lpí. Teprve za llonorin plln půdu arény naposledy lidskou krev. —

Dlouho stálo Kolossenm ve své mohutnosti a slávě nedotčeno zkázou.
Ač veliká zemětřesení mn uškodilo, přou- ncpoškodila je tolik lnko
lldská zloba &neiapnost.

Když ve středověku spatřil mohutnou stavbu l'luviovu amÍithuutrn
lic-dn Venernbilts,vbyl dolut u zvolal: „l)okud bude státi Kolossenm,
dotud bude státi llím."

.-\měl pravdu. 'l, mníitheatru slolí sice pouze třetinu, ale může se.říci,
že dosud stolí u přetrvá všechny stavby moderního Říma. U Bedy
čteme také po prvé lméno ruiny „Collisaeunn".

Ve středověku sloužilo Kolosseum rozvadčným rodům římským la
pevnou tvrz. l"rangipnni u Anibnldi často o ně sváděli tuhé boje a
památnou stavbu zbavovali okrns a pustošili ii. (Íhodby pozdčll byly
naplněny mrvou k výrobě dusičníku, z mramorů pálcno vápno.

Než i ve středověku tekla v Kolosseu krev lidí i zvířat při rytířských
hrách. Neivětší hry, býčí zápasy a závody odbývuli se v Kolosseu
v roce 1332 vdobě, kdy papež sídlil v Avignonč a římská šlechta mohla
si dělali, co chtěla.

Kturnalům bylo Kolosacum nádherně vyzdobeno. 'l'řineičelněiší šlech
tičny zvaly římskou šlechtu k účasti. Jáchima de Vico zvala za Tiberou,
Suvella Orsini kolelu sv. Petra a kolem náměstí Navona, šlechtična
z Colonnů zase jinde. Když hosté se sešli do Kolossea a výkvět mla
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distvé šlechty stůl pohotově, vytáhl stařičký Jachim de Rosi lossem
ze zlaté urny jména závodících, již sestoupili hrdě v plné zbrojii do
arény.

První sestoupil Caleotto Malatesta z Rimini v barvě zeleně s czho
cholatou přilbou, na níž skvělo se heslo: „Jenom já jako Horatius". Za
ním šel Ciecco della Valle bíle a černě oděn s heslem: „Jsem Aemeas
- pro Lavinii'. Třetí kráčel Mezzo Astalli ve smutku, ježto mu žena
zemřela, s heslem: „Ve smutku já žiji". Po něm sestoupil do arrény
statný Cafarello, mládenec bez vousu s heslem: ,Kdo silnější made
mne'. Pátý šel Ludvíkdella Polenta v šatě červeném a černém s heslem
na přilbě: „Zemru-li, utona v krvi, sladká to smrt ". Snvello d'AniagnI
měl heslo: .Střez se každý šílené lásky". Cecco Conti oděn ve střílbře:
„Tak bílou je věrnost". Petr Capocci: „Jsem sluhou Lukrecie Římsiké".
Oděn byl barvou růží. Devátý kráčel pyšný Agapit Colonna v blBl'Vč
železné, chtěje naznačiti věhlas a květ svého rodu s hrdým hesllem:
„Padnu-li jů, padnete i vy". Poslední šel Cola della Colonna, sym se
nátora Štěpána s heslem: l,Melancholický, ale silný".

Všichni sestoupili do arény a postavili se do řady. Diváci zaltajili
dech, když z pod kleneb Kolossea ozval se dunivý řev divokých b'ýků.
l)o arény sestoupili noví šlechtici a když bylo vše k boji připraveno,
vpadli do arény rozdráždční býkově. Nastal hrozný boj a zápas na
život a na smrt. ()smnácte šlechticů bylo těžce zraněnou brzy ratnt'lm
svým podlehlo. Pohřbeni byli v Lateránč u u Panny Marie Větší.

llle, i středověcí Římané milovali krvavé hry s tím snad rozdílem, že
jim je diktovala rytířskost a přemrštěné dvoření se ženám, kdežto
starým Římanům pohanská tygři krvežíznivost.

Největší zhouba stihla Kolosseum v době, kdy stavěny byly v Římě
slavné paláce římské šlechty. Materiál pro nákladné stavby musily
dodávali lázně Konstantinovy na Qulriuúle, Íorum 'l'ruja'uiovo,divadlo
Marcelovo, oblouk 'l'itův, chrám Antonin a Faustiny l Kolossennl a to
při své velikosti nejvíce. Zemětřesení srazilo krásne jeho sloupy a
oblouky nelítostně k zemi a hamižní příbuzní papežů odváželi s do
volením i bez něho. K Pavlovi lll. přišel jeho příbuzný a prosil jej, aby
mu dal materiál na stavbu palm-c '! Kolossen. Papež řekl: „Vezmi si ze
spadlých kvádrů tolikukolik odvezeš za noc ". Chytrý příbuzný zjednal
si všechny povozy z llíinn a odvezl toho tolik, že mu to stačilo ke
stavbě velikého paláce l'arnese, jenž stojí blíže 'l'ibery.

Však nejeli tento palac, nýbrž i palác ('.ancelleria a palac Venezia
byly vystavěny z kvádrů Kolosseu. Konečně zželelo se památné stavby
papežům a Kliment X. a Benedikt XIV. postarali se o její zachování.
V hrozném roce 1703 spadly při zemětřesení další tři oblouky v mě
síci únoru. lvlrozný strach a zmatek panoval tehdy v Římě. 4. února
rozšířila se llímem pověst, že papeži se zjevila madona a upozornila
jej, že po jedenácti hodinách zemětřesení padne v trosky celý ím.
V největším zděšení prchali v noci při nejmenším šustnutí lidé polo
nazí ze svých domů pod širé nebe. V pouhých košilích stala knížata
&kněžny na náměstích, před svými paláci, rodičky strachem předčasně
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rodily, kardinálové Bichi a Costaguti prchli na Campo Vaccino, zasy
pané slavné římské forum.

Dovědčv se to papež, rozeslal ihned na vše strany lízdně posly, aby
uklidnili poděšený a oklamaný lid. Zprávu úmyslně rozšířili římští
zlodčii, aby nerušeně mohli prováděti své nekalé řemeslo. Papež vy—
psal cenu na hlavu původce klamného poplachu.

Pius Vll. podepřel ohrožené části Kolossea opěrnými pilíři a do
prostřed arény dal postaviti kříž.Kolem postavena byla křížová cesta,
aby konec byl kouzlům, lež tam různá individua prováděla. Tak vy
pravnie Benvenuto Cellini ve svém životopise o iakýchsi čarách v Ko
lusseu. Sv. žebrák Josef Lnbbre v něm spával. V XVI. stoleti bývaly
v Kolosseu pašiové hry.

l'ůda arény v Kolosseu ie velikým relikviářem svatých ostatků.
(_) tom přesvědčen byl |iž veliký papež ehoř. Vypravule se, že na
llehoři Velikém chtěl leden vyslanec ostatky svatých. Papež podal
mu hrst země 7.arény Kolossea. Když vyslanec kysele se zamračil.
stiskl papež hroudu země a ihned z ní vylryskla hoiná krev na zna
mení, že pravdou iest iednání papežovo.

Dokud byl Řím v moci papežové, byla v Kolosseu každý pátek po
lmžnost křížové cesty. Po dobytí Říma revolucionáři odstraněny byly
z Kolossca všechny památky křesťanské, keře a květy nn pustýdi se
dndlecli n zdedi. které zvýšovnly romantiku ruiny zn řasu (Ioetlieova.
v_\trln'lny a vypleněn

Krásný le pohled na Kolossenln večer při záři měsíce v úplňku.
A sálu (inethe, když louřil se s ímeln, zašel sivveřer při měsířkn do
Kolossen. kde dolnt recitoval lknvě 'l'ristinm 7,llínin vyhnaní-lm bás
níkn ()vidn.

Toto vše prolétl" mnu lilnvuu, když prmln'luzl isr-tnlmrní p(mdmdí
Kulussen. Večer pak, když use-dl jsem ke stolu, mdivul [sem se na (le—
rmnův obraz o s plným podiopcním opakoval ist-ln si nápis pod ním:

„lí prinin di niorire, recitnvuno l' nllinm prcghieraf

*

JANINA "RIUSTOWSKA - pm. OTTO |: n ABLE"

ŽALOBA

Od těch. které milnlmne,
odvracíme oči,
by se smutek nestal příliš těžkým.

Odvracíme oči své i mysli
k věcem všelilakým,
všedním, málo významným,
a k událostem běžným
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Ncistarostlivěli dbáme květin,
když jsou srdce naše v žalosti —
tím bedlivěii pečuleme, aby rostly šťastně.

Děti líbáme tím vroucněii,
čím smutněiší isme sami,
milelší isou nám a bližší.

Ulicemi chodíme
a chceme, aby zaiímavým bylo vše.
co nás tak málo upoutává:
lenom bychom nemysleli na ty 
na ty, které miluleme,
na ty naše iediné,
liž nikdy, ani v důvěrnosti neivětši,
tak nepoznali lásky iako my.

*

HYNEKcu. ntržlčn

NAŠE CESTA

Tisíce le nás, co ideme po kamenité cestě
a ztěžka vlečem se, iak pobloudilý vrak;
isme chudobni —však chudoba lest čistá —;
(\ přec isme boháči
n větší než ti v městě,
co maií paláce a lustry, třpytuó zlato,
prsteny s dólnauty a lešlě jiné věci
u v očích strach —- 

My máme srdce plné holmtství,
7,uěiž rozdáváme kolem sebe lásku
tisícům těch, iiž clludolmčiší nás
Idou zkrvm'eui ze bran továren
a zrakem svým nás oblímulí měkce.

My ideme s nimi kamenitou cestou,
lsme chudolmi - a přece bohati. 
My máme duši —čerstvou studánku 
pokrytu chladnou lesa zelení,
plničkou pomněnek
a neděle a víry - -——

Nám vlastní duše cestu pozlatí,
až po úskalích sejdem za obzor
s přineseme rozkvetlé své srdce.
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V nás není nenávist
- my rozdáváme lásku. —
Dejte li všichni, padne žal i vzdor.

on-o 'r _ pw. sen. BENEŠ

Utíká s křikem

Ze sbírky „Živé kameny".

*

JIDÁŠ

Kam pohne oči,
tam krev se točí,
tam kříž se zvedá výš:
bílá lak šatu
smutná tvář svatá,
od živé krve kříž.

Mezi skal stěny
za překupníkem —
hrob svatý zavřen již.
Pot s čela stéká:
honí lei. Ieká
krvavý černý kříž.

V poušť prdlá v leku,
kam ode věků
nevnlkl lidský hlas —
lek zkřivil úsin:
v kříž rudý vzrůstá
iu každé stéblo v ráz.

vběh' rozšílený,
d1ce skočit v tmy —() děsí
v propusti hloubi
mlhy se kloubí
n 1 mlhy kříž se vznes'.

Bez oddedmutí,
odpočinutí 
& mnrný útěk len.
Před sebou. v sobě,
v žití i v hrobě
kříž zří - a onen (lení

Den onen mroucí.
v červáncíd1 skvoucí,
pak v sedě oliv tměi.
Tvář - bolu vrásky,
zrnk —plný lásky,
když kutůln vydal lei.

Od kuropění
do dne skončení
pokuta, .ludo, tvá, —
dvé bere změny:
kříž zkrvavený
&tvář ta přesmutná.
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108. M. SVOBODA

SOCHAŘKA HELENA ŽELEZNÁ—SCHOLZOVÁ

UMĚLKYNĚ světového dnes iména narodila se na Moravě v Chro
-pyni u Kroměříže. Jeií matkou iest německá básnířka a spisovatelka
María Stana, rozená Stonavská —odtud ieií pseudonym - lež se vdala
za JUDra Alberta Scholze.

Rané mládí prožila sod'mřkav starobylém zámku matčina otce v Tře
bOVlCldlu Svinova. Umělecky založená matka vycítila záhy umělecké
sklony dceřiny. Nemohši sama v mladýdi leted1 iíti za hlasem srdce,
iež toužilo po cestě k umění malířskému nebo divadelnímu, měla tím
větší pod10pení pro touhy dceřiny. Ze srdce ráda ií umožnila dráhu
uměleckou v oboru sodiařství, vyniknuvši sama v oboru poesie a bc
letrie. Mladá sochařka prodělala školy v Berlíně a hlavně v Bruselu,
kde byla žákyní velikého sochaře belgického van der Stappena, stu
dovala díla světoznámého sodmře Rodina v Paříži, pracovala ve l"lo
rencii, za války ve Vídni, potom opět ve l'lorencii a od několika let
má stálý atelier nn Via Margutta 54 v llímě, kdež pobývá většinu roku
s manželem .lnnem Železným, bývalým vyšším důstoiníkem, který se
po válce s úspětheln oddal malířství,a přernšnií pilnou práci ien občas
nými cestaml po Evropě, sev. Africe a Americe. Pracovitost zdědila
především po lnalěinýdi rodičích, umělecké nadání a cítění po matce.
U ní se sešly všedlny čtyři podmínky úspěšné umělecké tvorby, lak
Ic stanovil v lcdnom zajímavém rozhovoru na zámku v 'l'řebovičích
drnhotušský pan rndn dr. l"r. Přikryl: Genie, Ceduld, (:eld u. (Jesund
hcit, velká čtyři „(J" —tedy: velké nadání, trpělivost. peníze a zdraví.
()dhorná kritiku oceňuje u ní především icmnost n procítěnost, nt už
tvoří sošky portretní či hlavy a poprsí v_vnikaiícíthosob, nt pohyb
tanečníků n tanečnic či zvířata v klidu. \'clikýth úspěthů dosnhnie
zobrazovt'mím skupin lidí, tnlnát'enýth listou ideou. '/. ieiíth velmi čet
llýd'l prací zdůraznil l))'(l\ t_v,lež možno spatřili u nás. Je to ve Íoyeru
divadla v .\lor. ()stravě dvolí rozměrná v_vpuklina„()rleus", v sondni
budově ve Fryštátě smha „Spravedlnost“ n \ypnklina „llozsudek", a
letos chystaný pomník padlých v Íes. 'l'ěšíně. V Praze na ()Išanech
stoií ieií veliké dílo v podobě náhrobku presidenta dělnické pojištovny
dra ()dstrčila.

V římském atelieru zhotovule velmi často miniaturní podoby vý
značných osob světa uměleckého, politického a iinančního. 'l'akové
portrety si na památku z Evropy a z Říma odvážeií rádi zvláště Amc
ričané. Z římskýchdiplomatických kruhů československých portreto
vala velmi výstižně a zdařile (hot našeho vyslance paní Mastnou.

Busty a hlavy v životní velikosti vytvořila většinou osob vysokého
a neivyššího posravení společenského z kruhů světských i církevních.

Kolik lemnosti &vkusu jest v lelich sochách a typických hlavád1 na
př. takové v mramoru pracované „Pčvkyně", nebo v bronzu zhotovené
.,Egyptanky" a ještě více .Sicilianky", kterou na výstavě ieiích prací
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r. 1928 v Římě koupil pro své sbírky italský králl Kolik elegance jest
v takových mramorových „Rukou", kde čtyřiruce vytvořují nádhernou
skupinlkul

Vkusem a propracovanosti vynikají těž práce z říše fauny. Z těch
„Bílí mnedvědi",dva medvědi stojící klidně vedle sebe, jsou kabinetním
kouskem umění výtvarného.

Něktteré její práce skupinové prošly časopisy celého kulturního
světa & vzbudily obdiv všude. Vzpomínám jejího „Hladu ve Vídni",
jenž výborně zachytil fronty lidí, čekajících za války před obdiody
pekařů na kousek přiděleného chleba. Majolikové její práce z váleč
ného života vojenského našly pro svou procítěnost milost i před kri
tikem citlivé v tom oboru „Arbeiter—Zeitung" ve Vídni! Vřele pojatá
jest její „Adorace", kde skupinka lidí klečí před oltářem a zvláště v tomto
čísle zobrazená skupina „Poutníci", jež inspirovala spisovatelku Edith
Salhurgovou k básni, vyjadřující smysl celého výlevu.

llelc:na Železná-Scholzová jest známa více v cizině než ve vlasti,
('Ož je přirozeno, když většinou žije v cizině a tam umělecky pracuje.
Poněvadž však všude se o ní píše a mluví jako () příslušnici .eskoslo
venska, šíří svým jménem slávu rodné vlasti a bylo snad spravedlivo
zmínit se o ní i v „Aršc".

|.n_ni;|tn\
lllll)ll„\

!

\"íncrn ohnivým pohár plný pění. llouí'c bouří, vichry vanou a z očí
když vlalu'- .sl/.) kanon, napijtc se z kalitha utrpení.

() hnuře. v níž blesky vidíš, pláč tvorů raněných a vzdálený hukot
hrmnůl A pak pohoda zas, pak něho a lásku jako víno sladké, chvíle
oddechu, jak krásná žena kdyby přišla a láskou naplnila každý kou—
u-k domu.

Ale taln, vizte, lleethowen kráčí s hudebního pavilonu, bez vína,
:

hez ženy a za ním plíží se celý jeho život, třikrát zlolneny.
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EDITH Hr. SALBURGOVÁ' - přel. :. M. SVOBODA

POUTNlCi

V znamení kříže, - kříž znamena: žíti,
vždyt se ho marně tu snažíme zbýti —
zvedalí břišní a neukáznění,
zvedaií kalící, omilostnění,
pozvedá pozemštan, nesčetný sbor,
vroucností dolat své ruce a zor.

Pohled tam v hloubil O sžíravá touhol
Pohled, tot padlíl - Už volali dlouhol
Vidíš, že kletba iim zmizela s tváří? ——
„Pro všechny Bůhl Všechny milostí daříl
Nezoufat nikdy, ien pozvedut zorl" 
talemně zpívá zde andělů sbor.

Pozorui po tvářích svědomí vrahů,
vzepětí rukou i ztrhanost tahů,
trýzuivou hloubavostl —V zoufalství lkalí,
ale iiž v důvěře tiše se ptali:
„Ještě se poutníků, pozbyl-ll vše,
nebeský vchod aspoň pootevřc?l" ——

Mnozí až na strmý pahorek vyšli,
tlačí se ke kříži- (lomů sem přišli, -—
k znamení věčnému —a kolem patky:
.Přiimi nůsl" slyšíš. -——'l'i nepůjdou zpátkyl 
Zříš tu moc návratu? \'idíš i víc?
Na blízku lušenou Kristovu lícř“ ———

Umění svaté —vždyt smíření věští,
bloudícím, hříšníkům přináší štěstí,
přináší navrat, jenž nedopřán ctnostem,
přináší taro, iež z nebe iest hosteml —
llřích a pout ke kříži, —souběžná pout:
Spasitel náruč jen vstříc může pnoutl

' Edith Salburgovi, rozená na zámku Lconstelnu : hraběcího rodu Salburu
Falkenstein, provdala se za bar. 1.rodu Krieg-Hodlielden a žije nyní v Drážďa—
nedí. Jelí díla dramatická a lyrická jsou méně zntíma než četné romány, lež
zvedly v posledních letech lelí popularnost zvláště v Německu a to plným
právem a lež většinou zadíycuií onu vyššíspolečnost důstolnlckou a šledntickou
Rakouska, id převratem zanikla a patří len historii.
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OKNA

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO V SOSNOVÉ U OPAVY

Před dvěma sty lety, po svatořečení r. 1729,nalezl u nás barok pro uměleckou
tvorbu sošnlckou vhodný námět ve svatém Janu Nepomuckém. Tisíce zadno
vaných sodl- mnoho lidí u nás bohužel ....:čllcr r
dosvědčuiící, iak různě. ale při tom přece jen typicky představovali si našeho
světce umělci všichni. Celá střední l'lvropa lest lebo sochami zrovna zaplavena
a naldeme i na venkově sothy umělecky velmi cenné. poněvadž byly obledná
vány šlethtou a tudíž i dobrým, vybraným umčlcům řádně honorovány. 
Sodmř Jan JiříLehnert,Bavorák rodem, působením však Opavan, stvořil v té době
na mnohých koutech Slemka různé sochy a kamenné skulptury, mezi nimiž
vyniká sodla svatého Jana Nepomuckého z r. i744 v rohu cesty ze silnice do
kostela v Sosnové, horské vsi asi v polovici vzdušné čáry mezi rodištěm Kříž
kovského Holasovicemi a městem Horním Benešovem v horádt za Opavou.
Mohutné čtyři lípy se sřezanýml korunami tvoří novými větvičkami nad sochou
baldadtýn, límž sype včtříkza slunečnýth dnů na celé prostranství déšťzlatých,
pohyblivýth dukátů a vytvořule tím pohádkově krásné barokové zákoutí.
lemuž lest pozadím bublavý potok llořiun s mostem, nezbytný to doplněk skoro
všeth svatolauskýdi sodu, a několik dmlup této velmi výstavné, čisté a bohaté
vt-sulte, vpravo pak boční kulisou mohutný barokní kOSit'ls mocnou cibulo
vitou věží, se smělou klenbou, na níž se mi uelvícc líbily štukové ozdoby,
tvořící obrubu četuýth umělecky provodcnýth Ílguráluíth obrazů, v jehož
stínu krčí sc nmlá iura, levou pak kulisu tvoří za silnicí, s druhé strany mostu.
pěkná sotba sv. l'Iorlanu, snad od téhož umělce. (Žcléokolí se sothou už dávno
srostlo n svědomité zachovávání a šetření původního rázu tohoto zákoutí dčlá
ohrl čest a dává budourím příklad šťastného řešení umělecké výzdoby tak
četnýdl koutů našidí vesnic. Umělecká hodnota sodty lest veliká, že zavazule
širé okolí k přísnému výběru umělce i místa při zřizování novýdt sodu a po
mníků jak v okolních vsíth tak zvláště v městethl VSosnové umístění lepší býti
anl nemohlo. l malí občané nač býti hrdi, taktéž i blízký Horní Benešov,kde
pěkné kosočtvercové náměstí, lehož ůhlopříčnaml |sou dvě dobré silnice, zdobí
veliká, nově opravená sodm téhož světce, provedená v čistém baroku. Bohu
žel, na podstavci sosnovské sochy, na polovypukllnč, znázorňulící sv. Jana
lako zpovědníka královny Žofie, levl se na význačných bodeth, jako isou hlavy
obou osob, čerstvé uraženiny, lež snad vznikly přistavbě nové silnice nedávno.
l hiret světcův oblílná silný a široký železný kruh, zalisté odůvodněný. —Zub
času i zloby hlodá na soše neúprosně. Škodal — J. M. Svoboda.

NAŠI „MODERNl“ BÁSNÍCI A NÁBOŽENSTVÍ

Moderní básník se dnes velmi rád ve svýdt veršíd: ohání Bohem, o němž
obyčelně nemá ani takového polmu lako prostý venkovan na zapadlé vesnici,
lenž ví, že Bůh Stvořitel dává ieho práci požehnání a posvěcení; Bohu dává
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nejnemožnějěí a nejnesmyslnějěí epitheta a píše přirozeně ,pokrokovým" pra
vopisem slovo Bůh a malým h. Wolker hodil Bohu ve tvář hrubou blasíemli:
.Pán Bůh je mi dlužen hezkou červenou holku" a po něm tak mnohý „moderní"
poeta plnil své verše rouhavými urážkami křesťanskéhoBoha, „jehož není'.
Uvedu jenom namátkou několik dokladů. ZdeněkBdr ve sbírce „Chléb a víno",
kde vlastně už ten titul je pokusem o blasíemil, má takovéto verše:

„Tak krásný je obrázek Panny Marie,
a přece ji nikdo živý nemůže milovati" (str. i|)

„Pán Ježíš se tam ve íraku prodiází . . ."

.. . . . obiéknu irak a . Kristem půjdeme na nebesa."

Nebo se mně dostala do ruky kniha Jaroslava Seiferta „Samá láska" a jen
jsem ji otevřel. četl jsem tam takovéto verše:

„ . . . ale paviač to je náruč Panny Marie . . ."

„()tče je-li možno at přiletí tvůj
anděl
a když už mi nepomůže pít
nt aspoň odejme ode mne tento kalich . . ."

Takové nízké lesmčěňování a pmínnováni věcí nejsvětějšídl mvrhne jistě
nejen člověk nábožensky cítit—í.alel každý umělecký estetik. Člověku soudněmu
je zatahování svatýth včeí u svntýth pojmů do literatury za účelem proíanuce
nebo rouhání důkazem průldnoty a piš tkosti umělecké potence toho či onoho
veršovce.

Bítbl ovšem také mii rád slovíčko Ilůh u s velkým zulíbenim ho uživtí. Před
mětem jeho blnsíemií stejně jako u jinýdl autorů je samozřejmě také Panna
Maria, andělé a svatí. Tak na příklad v „Novém ikarovl" nejapně srovnává
ceylouského nlonn s andělem. jenž bude troubit při posledním soudu, tento
přiměr autor opakuje několikráte; uvádí v souvislost svatou pannu Jeanne
d'Arc se všemi “pálenými čarodějnicemi; zneuetívá i jméno a památku tako
veho světec, jako byl sv. František : As.—iisi;otírá se o papeže:

.Je noc
jdem spolu po schodech d'lrámu svatého Petra
Papež vzal na nás hůl . . ."

Ba Biebl jde tak daleko. že ani katakomby nejsou mu místem dosti pwvát
ným a itam objímá aspoň v dud'm své milenky! Uněho .bůh ělehá z očížen'.
kdežto básníka apastroíuje:

. . . . básníku, jediný(l) živý svědku světového masakru
proč jsi se raději nezabil
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proč ]si nehodll bohu zpátky do tváře jeho hlínu
tak jako sluha lenž nečeká výpověď ale dává || sám
lako to udělali "ní
jako to dovedou ta neltěžší děla u Verdunu . . ."

Ještě více podobnýth veršů najdeme ve sbírce „S lodí, lež dováží čal a kávu',
která je částečně klíčem k podlopení autorova protináboženského smýšlení,
nebot:

„kolik let tomu, co |sem se nemodlil?
Ne a ne vzpomenout, lak začíná otčenáš."

O psu tam praví:

„ . . . o třech se leště dobelhá k Božímu trůnu . . ."

a o sobě velmi roduíně tvrdí:

„Spatřil |sem boha, když hroudu proměnll v sysla . . ."

Charakteristická v tomto směru le báseň „S očlma k nebl'. Poslyšte, lak si
moderní básník představuic nebe, a máte představu lebo duše, prázdné Boha
a nadpřirozeno:

„.lá mysli-| v nebi, adu, \ m-bl. tam |(- krásně
lnko v kavárně, kde hoří lustry u andělé hralí blllill'.

tnm mrtví básníci lámou rohlíky &píšou po stolech básně.
Na každou svatou |eden mudrlgul.

Já myslel v nebi, udi, v nebi tnm tančí se tančí se modemí mate.
Pán llůh sv dívá na |edon andělský pár:

'l'u ola-unnu—l'l'a t-lt'gunccí
Škoda, že už [sem tolik smír." (Ibídeln, str. 43)

Na doplnění lamumcnávám lcšu'- lvdno dvolvcrší ?. těží: sbírky:

„Kristus, Budím a Mohamed
to byla tulácká trojice svatá . . ."

To snad stačí k Informaci čtenáře, ienž přisvčdčí slovům básníka samého,
když vyznává () sobě: „Měl [sem být radčll vozkou" a „dnes básník svole srdce
dá třeba za banán, za žlutý banán ".

Bylo by snad dobře, aby si takovýmto zlevů v českém písemnictví všiml
někdopovolaný &ukázal lelldl nesmyslnost a nezdravost.

ZE SLOVENSKÉ. LlTEllA'l'URY

Literární ruch na Slovensku od převratu le zdesateronásobený prod zlým
časům předválečným. Vynořulí se stále nová lména i nové talenty, nové knihy
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i nově časopisy. Je v tom ovšem mnoho nezralého, ale také úctyhodný počet
novinek, které jsou trvalým obohacením literatury.

Skutečně radostným překvapením stal se velký. čtyřdílný román „Svely'
z péra Mariina Rdzuse,básníka zvučného jména a nebojácného hlasatele čes
koslovenské vzájemnosti ještě v nebezpečným poměredi válečnýdl. Dílo vyšlo
v Praze nákladem L. Mazáče, jenž o propagaci hodnotné knihy slovenské
získal si už zásluh nepopíratelnýdi.

Rdzus, zralý muž a od podzimu též poslanec strany národní, předsevzal sl
ve své první velké beletrlsttcké skladbě úkol veliký. Chce zobrazlti v úseku,
(barakteristickém pro celé Slovensko, život slovenského lidu v době zcela
výjimečného významu, kdy lidu spadly okovy politického otroctví a nezvyklá
svoboda rozpoutávala dobré i zlé vlastnosti. Prvý a druhý díl kreslí sytě po
čáteční zmatek, úzkosti trýznltelů a radost osvobozenýd1 s rozkvětem sloven
skýdl nadějí, třetí díl registruje zklamání lidu a zhoršení sociálnídi poměrů
zároveň se snahami obětavýd'n a nezištnýdi vlastimilů o všestrannou očistu
a nápravu, kterýžto zápas vrdiolí pak dílem posledním.

V tomto širokém rámci dějovém, v němž vlastním hrdinou je všedíen lid
několika sousedních osad jedné Íarnostl, z rozmanitého vlnění dennídl událostí
vynořujíse občas osudy několika jednotlivců jako tenké nitky románové osnovy.
Strukturou upomíná Rázusovo dílo na Mrštíkův „link na vsi", vyrovnávajíc
se mu zcela literární hodnotou [ bohatou náplní Ildovýth zvyků, slavností,
úsloví, pověstí, humoru Itragiky. l)ílo má mnoho kladný Cllhodnot. Autor, jak
známo luteránský farář, hájí nevtíravě křesťanskou víru i mravnost, zůstávalo
I při lírni katolického lidu spravedlivým, o čemž svědčí zvláště sympatická
postava katolického íaráře. Morálka díla horlí proti rozpoutání požívačnosti
a pro návrat k prostotě a skromným radostem. které duševnímu zdraví národa
lépe prospívaly. Na pozadí dennídl událostí rýsují se i změny politické, návrat
legionářů, vpád .“adarů, volby,stranické škorpení s demugoglí a nevybíravými
prostředky k sobí-ckým cílům.

Dílo lláLusovo vyniká nad české romány s thematy popřevratovýml zejména
tím,že světlo a stín rozděluje spravedlivě mezi všecky vrstvy, nejsouc ve vleku
nesnášenllvé, proletářské ideologie. jak je tomu u mladýdt autorů českých. 

Ze staršídl autorů slovenskýdí vydala u Mazáče paní T. Vamsm'dtřctí svůj
román „Svslr_v".Kdežto prvé dva obíral) se látkou historickou, je děj no
vého románu čerpán ze současnosti. Pozoruhodnou je zvláště její další knížka.
vydaná rovněž u \lazáčc, „Paní ergiadzsovd mlcesittdl". Autorka líčítu pou
tavěl luuuorně cestu slovenské společnosti do Prahy na Národopisnou výstavu
r. I895. l)ílko je [, mnohé strany poučné. Je tu předem cítit všestranný útlak
maďarský a radostný oddydl slovenskýdl poutníků. když překročlvše morav
skou hranlcl nalokall se dychtivě zdravého, politicky svobodného ovzduší,
Je tu dále budoucnosti zachován výmluvný dokument, kterak Slováci : ma
ďarského jha toužebně obraceli zrak do Četl), oceňujíce královskou Prahu
jako korunu svýth nadějí a cíl své lásky. Četba této knížky je prospěšna jak
Slovákům tak českému čtenáři. Onomu dosvědčuje, čím byla Praha roduvěr
ným Slovákům za vlády maďarské, tomuto zpřítomňuje radostný rud) Náro
dopisné výstavy, na které Ihojným zastoupením Slovenska mnnifestována
naše národní jednota. ]. Sv. - Kk.
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2 NOVÉ. POUČNÉ. LITERATURY

Jan Strakoš. Počátky obrazem/tého historismu a Mik. Ad. Voigt. Příspěvek k his
torll protiosvícenské reakce v národním obrození. 3. kniha Akordu. Stran 283.
\'ydal L. Kuncíř v Praze 1929.—První samostatně vydaná monografie mladého
lit. historika a esaylsty snaží se na základě podrobného studia práce plarlsty
\lik. Ad. Volgta osvětllti proces našeho národního obrození &ukázatl neudr
žitelnost tendenčníd: názorů realistické školy Masarykovy v naší lit. historii,
podle nldlž bylo národní obrození, podnícené soudobým osvícenstvím, len
pokračováním české reformační tradice. Svými přesně vědecky sestaveným!
vývody potvnule autor plnou pravdivost tvrzení Pekařova, že tu působila
i česká katolická tradice, podporovaná hlavně prací lialbínovou, a ukazuje,
že tato balbínovská tradice je zvláště patrna v buditelské činnosti Volgtově,
zelména v leho historismu a vřelýdr, národně oposičnídr prolevedl, jimiž se
stavěl proti vládní germanisacl i proti germanofllským snahám „osvícenýd'n'
pražskýdl učenců. Možno se len těšlti na další studie. ilmlž autor míní osvětliti
důkladněli také s ||nýd1 stránek otázku našeho obrození. .Ien tukovou pllnou
vědeckou prací možno se vybavltl ze zaietí tendenční realistické ideologie a
dospěti k oblektivněišímu poletí podivuhodného faktu, jakým |e nesporně ná
rodní obrození. M.

Anthologie středověk! poesie svatováclavské. Sestavil a studií doprovází Vilím
iliinar. Stran 444. \'ydnln Českoslovanská akc. tiskárna v Praze. - „Sborníček
m-atováeluvský", o lehož sešitovém vydávání byla v „Arše“ |iž zmínku, vyžel
nyní v pěkné knižní úpravě pod přilélmvělším názvem a doplněn obsáhlou
studií llltnarovou „l)erlítl'l pět věků poesie svatováclavskéh Teprve tento
celek ukazule plně pečlivou n záslužnou práci, líž se. podlul nutor vedle |iné
své činnosti v iublleiníln roce: vybral z prachu zapomenutí věcdmy drobné
perličky poesie, |imlž staří básníci, letoplsitl l kazatelé prvnídl pěti století po
mučednické smrti světcově pokoušeli se vzdátl mu hold upřímné úcty ilásky.
Je tu zastoupeno ukázkami legend, hymnů a úryvků z kronik i řečí celé ob
dobí románské a gotické, obolí rozčleněné autorom na řadu význačnýdi skupin
inměrů literárních, lclldnž přesně vědeckým doprovodem le zmíněná studie.
Iiylo by opravdu škoda, kdyby toto nové dílo Bltnnrovo zůstalo nepověimnuto
snad len proto, že prvně vyšlo v knihovně určené pro mládeži M.

Průvodce Prahou svatowiclnvskou. Díl I. stran 247, díl Il. stran 256. Oba díly
za 10 Kč. —Bylo by neodpustitelným opominulím neupozornltl naše čtenál'e
na skutečné obohacení české literatury o městě Praze, lakého dostalo se nám
péčí a nákladem Svatováclavského výboru z povolaného pera Vilíma Bitnara
v minulém roce lubllelnlm. Neměli jsme dosud takového díla, které by způso—
bem tak dokonalým, formou tak vytříbenou a s látkou tak přehledně zvlád
nutou provádělo poutníka městem,kde za každým krokem se potkává sesvědky
národní minulosti a tvořivé činnosti českého katolicismu. Bltnar vede poutníky
l'rahou z různýd: pražských nádraží rozličnými směry a všecky proudy ko
nečně ústí u svatovítské kathedrály. Na této cestě všecky význačné budovy
veřeiné i soukromé, dlrámy,sod1y, mosty, ulice 1náměstí lsou průvodcem osvět
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leny se zřetelůhistorickým, uměleckých i néboženskýdl. Vzorné dílo Bitnarovo
poslouží znamenitě každému, kdo dlce skutečně poznati historický i kulturní
význam našeho hlavního města, ]eho umělecké i náboženské poklady, daoditi
Prahou s očima od velkoměstského ruduu obrácenýma ke všemu, co pozdvihule
nad všednost, k hodnotám věčné pravdy a krásy. Katolíci, kteřínavštíví Prahu
s Bitnarovým průvodcem v ruce, neodeldou z ní bez radostného povznesení.
Naší mládeži, když strolí se na první cestu do Prahy, měla by tato kniha býti
přípravou a studiem. Pak by se lí Praha skutečně zjevila ve své neivznešeněiší
podobě, jako město sv. Václava a Karla IV., město hrdlnskýdl vidln Zeyrovýdm
—nikoliv jako středisko či smetisko kopáčů, skokanů, nevěstek, kin a barů. —
Cenu díla leště zvyšule množství zdařilých obrazů. Kdo Prahu zná, přečte si
llitnarovu knihu s dvolnésohným požitkem. Doporučuji dílo ivřele, nemohu
potlačili hořkou poznamku, že náš tisk si znamenité příručkydlitnarovy téměř
nepovšimnul. J. KK.

Jiří Sahula, Obraz doby svatováclavské. Časovýdl úvah svazek 314, 317, 3i8.
Stran 176za 10Kč. \'ydalo 'l'iskové družstvo v Hradci Králové 1929.—Zkušený
popularistítor našldl náboženských dělln, který vydal zvláště v Časových úva
hách |iž dlouhou řadu splsků z toho oboru, nemohl listě v |uh|le|ním roce
pominouti světlou postavu sv. Václava. Ve svém spise vychází ze správné zá—
sady, že k pravému pochopení každé vynikuiící osobnosti le třeba především
znáti povahu prostředí, v němž vyrůstala. Prutu kreslí na základě spolehlivých
odborných děl názorný obraz doby svatováclavské, vyličule tehdejší poměry
společenské, politické a kulturní, zvláště pak mravní a náboženské„ načež hod
notí význam životního dílu světcova, jeho relornmí snahy a zásluhy po stránce.
mírodní i míbužeuské. Škoda, že spisek není opatřen aspoň obsahem. ". J.

Jaroslav Kunz, Náš odboj \ :ruulle rakouské vojenské illSÍltf. Stran i88. (Ana
20 Kč. \ydnlo nakl. Šolt a Šimňt'ek v Pia/e. 1030. —i\utoru proslulého díla
,.'/.a čcrnožlutou oponou" generálu lustlční služby .lur. Kunzovl podařilo se po
přcvrutě náhodou zat'hrtínlti ve \'ídnl aspoň část trestních spisů rakouské vo
lenské prokuratory, týkilllt'l("hse procesů s českými ullcčný ml „zrétlci",zvlaštč
s Masarykem. Podle těchto dokumentů podtívtí ve svém novém díle zalímavý
obraz, lak se (lhala vídeňské vhlda na poměry v českém národě, lak alidila po
všech stopách odbole a lukýml polleeluíml prostředky, někdy chytrými, |intly
pošetilý mi, se. pokoušela |e| potlačit. Dnes lsou ovšem tyto věci v celku znamy
ze spisů samých českých účastníků odbole, ale přesto |e zalímmo sledovali,
|ak se.odrážely ve vídeňském zrcadle., uka1u|íeím často hodně křivě. I,Iteratury
zblízka se dotýká poslední aféra V. Dyka pro povídku „Talemná dobrodruž
ství Kozulínova", lelíž policejní výklad le.mezi zachovanými dokulnenty spolu
s německým veršovaným dopisem, který ovšem básníku-satirlku volensktí
lustice zabavila. Celá kniha ie vážným dokladem staré pravdy, že se žádný
stét nezachrání len policclními a volenskými paragrafy, za nimiž místo mra'vní
síly stojí len konfiskace, žalařování a věšení. li. ].

Prof. V. V.Stratonov, Venušejako budoucí kolonie zelnéa jiné. populární astro
nomické přednášky. Přeložila l,. Friedlová. Stran 171. Cena 18 Kč, na silném
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ilustračním papíře 30 Kč. Se 112ilustracemi v textu a obálkovým dřevorytem
V. Sychry. Vydalo nakl. B. Kočího v Praze 1930.—Kniha doplňuje velké po
pulárně vědecké dílo autorovo, jehož překlad “šel asi před 3 roky v témže
nakladatelství, .Astronomli". Čtyři přednáškyobírají se otázkami, jež vždycky
živě zajímaly lidského ducha a z nichž některé “* :'
kdy se obnovují pokusy o jejich praktické rešení. Je to zejména první před
náška, kde autor zkoumá podmínky obydlitelnosti nejbližších planet, dokazuje,
že ke kolonisaci přebytečných lidí na zeměkouli hodí se nejlépe Venuše, a
doufá, že se tato kolonisace uskuteční postupným zdokonalováním raketového
létání mezi planetami. Stejně zajímavá je druhá přednáška 0 Atlantidě, zkou
mající vědecky starou pověst i tajemné historické nitě vedoucí přes oceán a
spojující kulturu egyptskou se starou kulturou americkou. Poslední dvě před—
nášky zabývají se různými problémy slunečními a neviditelnými zjevy v pros
toru meziplanetárním & mezihvězdném, jako jsou meteority, mlhoviny atd.
Autor píše o všech těch otázkách srozumitelně, takže upoutá každého čtenáře,
jemuž pochopení usnadní jeětě velké množství vhodných ilustrací. B. J.

I'. Hardy Sdíílgen T. J., Ty a on. l'řel. Jan Kř. Hraba. Stran 231. Cena i5 Kč.
\'ydal .los. Birnbaum v Brtnici lO30.—Knížka jest dávno očekávaným doplň
kem dřívějších spisů Schilgenových, vyšlých v českém překladě u téhož nakla
datele. Jako ve spise „Ty a ona" mluvil autor k dospívajícím jinochům o nej
vážnějších životních otázkách jejich nebezpečného věku, tak se obrací nyní
k mladým dívkám. \'ážným otcovským hlasem zkušeného kněze —zpovědníka
a duchovního vůdce mládeže, jenž k hlubšímu poznání dívčí a ženské duše
přibral si na pomoc | pokyn) moudrých žen, rozhovořule se o důležitých
problémech dívčího vývoje, o těch nesčetných nebezpečith, jež ohrožují v mo
derní době čistotu duše i zdraví těla. o milkoviíní, ííirtu, s\ ůdnictví. oděvu,
tanci, sporiu. četbě, biograíu atd., nczavírá očí nni před věcmi, o kterých se
nerado mlnvívá, nby () nich poucil se stanoviska přísně katolického, a vede
nláště k tomu, aby podnítil dívky ke vnitřnímu upevnění jejich povahy a
vychoval ! nich hrdinky kráčející i uprostřed nástrah dnešního světa bezpečně
ke konečnému cíli. Proto jistě zaslouží pěkně přeložená kniha ncjhojnčjšího
rozšíření mezi dívčí mládeží a vřelého doporučení ve spolcích. 3. .l.

7,N()\ F.KRÁSNÉ.urnaaaruav

()ldřidt Zemek, Bolcsií bezcjmennýdt. I'Žpickébásně |ON—uni). Druhé doplněné
vydníní s pěti dřevoryty lůmiln lllavici. Stran 48. Vydalo družstvo .Stan"
v Břeclavi 1930. —Je to, tuším, druhá básnická kniha moravského legionář
ského spisovatele, jenž se po veršídt „Hlas krve" pěkně uplatnil svými povíd
kami a románky z Japonska („O .luki Son", „Srdce Nipponu", „Naděje Tokia',
„Sestra Jaeko") i kronikou z českého odboje na rakouské frontě a v ruském
zajetí („Ocrocká pouta", v přepracovaném novém vydání „Světovým požá
rem"). Také náměty „Bolesti bezejmennýdí" vyrostly ponejvíce v ovzduší vá
lečném a legionářském, kde i ti nejprostější, bezejmenní účastníci prožívali
svá bolestná dramata: takový dělník v leglídí těší se nadějí, že bojuje i pro
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blaho své rodiny doma, ale zatím na cestě domů dovídá se od amerických
příbuzných, že lebo rodina zhasla podvýživou, a v zoufalství vrhá se do moře.
Jiný po těžkýdl bolídí a strastedt dlouhé caty shledává se šťastně s rodinou,
ale v týdnu zardousí bo zápal plic a žena žalem zešílí. Časté ovšem lsou
konflikty lásky a nevěry, způsobené dlouhou vzdálenosti 1 lidskou slabostí a
končící smírem i rozvratem, lak už líd'i bylo tolikrát využito ve válečných po
vídkád: a románedt. Všedmy tyto náměty zpracoval Zemek zhuštěnou bala
dlckou formou, lež se někdy snad úmyslně stává až suchou, ale často nabývá
skutečné básnické síly a účinné výraznosti. Z neválečnýd: motivů nelpůsobi
vělší listě lest úvodní báseň „Služka", vřelá píseň o chůvě, lež byla spíše sestrou
než služkou. Milou knihu, ozdobenou pěti přiléhavými dřevoryty Hlavicovýml,
zakončule pěkně modlitba dílapce—mrzáčka na ostravské ullcl, modlitba, lež
le listě l výrazem básníkova sociálního a hluboce lidského cítění: „Ježíši Kriste,
mzplatý na dřevě kříže z věku do věku, sestup a učiň, aby bylo blíže od člo
věka k člověkul" M.

Hynek Ch. Růžička, Žívl kameny. Básně. Stran 47. Vydal Josef Bimbaum
v Brtnici 1930.- .Žlvýml kameny' lmenule básník tvrdá srdce bohatýdt, kteří
ldou nevěímavě kol lidské bídy a pro dělníkovu dlaň malí len zpupný pohled.
Tato sociální nota ozývá se nelvýrazněli v první básnické knížce Růžičkově.
Má živý smysl pro těžký úděl dělníků a dělnic, přikovanýd: věčně ke strolům
a vydanýd: stálému nebezpečí u pecí l v ostravských doledí. Vzpomíná na ně
nelednou i ve dtvílídt svého osobního tichého štěstí, luké mu poskytule rodinný
život a příroda a lež dovede pěkně opěvovati ve slokách plnýd't prosté upřím
nosti nenáročného srdce -i v takových dlvílídl, kdy se dovede smát vlastnímu
srdci a lásce milenců a celému životu. musí doznatl, že .,len černým komínům
a pccem ohnivým —těm nemohu se smát". Básník nestaví sI vysokýdi, ne
možnýth cílů. nelde ani íormálnč za pomílivou módou dneška, ale listě prožil
poctivě všcdmo. o čem zpívá, a proto bude leho prvotina sympaticky přilaia
naěí veřelností. .

Bohu! Kafka, Kvřiíny a svět. Verše. Stran 56. Brno 1029. Týž, Pásmo. Báseň.
Stran 3t. \'lastním nákladem. limo 1930.—Knížka „Květiny a svět" lest prvo—
tinou sympatického mladého básníka. prvotinou opravdu slibnou. líž nepře
konala ani druhá brzy po ní vyěld sbírka „Zrmdlo". Je z ní patrno, že se
autor vzdělával u velkých clzídi básníků, že na leho vývol působil | náš Nezval,
Hora a llní, (tož potvrzule konečně i třetí právě vyšlá knížka .Pásmo", ale
z obou le také viděti, že se snaží hleděti na svět a lidi vlastníma očima a hledá
pro své osobní dolmy a city samostatného výrazu. Na první sbírku působil
listě významně v tomto směru velký spolutvůrce vět-dnumělců, lak lel kdysi
velebil Verlaine —žal, smutek. [ bolesti nad smrtí ženy, z rány, lež knácí
dlouho na dně srdce básníkova „lak břízypád pod ostřím osudu" a ležse vždy
znovu lltří, zvláště ve snu, vyvřela řada pěknýdí čísel ve druhé části sbírky.
Mládí básníkovo se ovšem brání tíze smutku, nechce, nedovede „veršem mčřltl
hrobu tíž", duce naopak „len věřiti a nésti kříž' a doufá, že „odvěle ránu času
van". Tuto naděll potvrzule nyní „Pásmo', báseň oddedau a sladké pohody
dudaa, kdy autor povolule plně uzdu své obrazivosti I svým citům a rozpřidá
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v lehce plynoucídr a rýmovanýd1 verěídr pestře měnivé pásmo svýdi snů
o výpravád: do dětských let a selankovýdí vísek, stejně jako do středověku,
do Alp, k rovníku, na severní točnu nebo do nadzemskýdl výší. Proud času
nese jej jako v narkose, sní v zapomnění skutečnosti, takže sám si připadá jako
..trodlu blázen snad'. ale omlouvá se hned. že „je těžko umírat, louěit se
s písněmi". Až snad u hřbitovní brány opět si zapláče, vzpomene na vše, co
tíží, ale ted brání se úsilně melandlolil, jež beztak padá na každý země kout . . .
.Což, Pane Bože, mohu zpívati jinou sloku ?" ptá se sám básník na jednom
místě. Nedít tedy jen zpívá, jak jej srdce pudí, nedat opěvuje po svém krásu
tohoto ostrůvku země, jež jest přece také dílem Božím, a těší se vidinami snů,
dokud jejldi třpytivého pásma nepřetrhá opět drsná ruka skutečnosti! M.

Fr. Odvalíl, Pět legend. Str. 221. Vydal L. Kuncíř v Praze 1930. —Po veršo
vané legendě „Putování sv. Mikuláše" a po četných kratších legendách ve svýdt
dřívějšímbásnickýdl sbírkádl vydává l".Odvalll soubor svýdí legend, psanýdi
prózou. l tu ovšem zůstává básníkem, jehož próza nejednou bezděky přechází
v rytmický, někdy i rýmovaný verš, podobně jak jsme to viděli v lyrických
pasážích románu „Svítání". Svérázného básníka viděti i v tom, jak pojal a orl
glnelně zpracoval legendární látky. ať již je to příběh o setkání betlemských
pastí řů s trpícím Kristem nebo o krásné Vilgeíortis, utíkající před láskou mužů
a nevinně umírající na kříži, o kněIJ-pastýři Vlkovl. o sv. Oldřldnu či konečně
nejdelší „()rosla'. objevující českému čtenáři krásnou legendární postavu
české šlethtlčny Dobrosluvy, jež vyrostla po boku suiié liudmlly a ozářena
světlem jasné osobnosti svatého Metoděje stává se podivuhodným způsobem
manželkou aragonského krulcvlce a slavnou hrdinkou l mučednlcí. ()pravdu
krásná kniha, k níž možno autoru jen blahopřátl. ll .

Jaroslav Durydl, Rekviem.Menší \'aldětejnská trilogie. Str. 97. \'ydal l.. Kuncíř
v Praze IQJO.—Když vyšly před časem v hihlloíilskýdl cdlcíth tyto tři menší
práce : valdštejnského prostředí, soudllo se skoro všeobecně, že jsou to ukázky
:. ohlašovaného románu „llloudění". Nyní jest ovšem zřejmo, že jde o jakýsi
epilog k velké valdštejnské tragedll, jehož nové souborné vydání nazval autor
snad v hořké ironii „llekviem". Mrtvý vévoda ani po smrti nedopřává pokoje
svým nepřátelům a sám také pokoje nemá: císařský a kardinálský ()lomouc
přesvědčuje Valdštejnova kurýra, jak opožděné jest jeho „Vivat Albrethtus
rex l"; mezi přívržence Valdštejnovy na Budějovické louce vnikne záhadná
dvorní zpěvačka v černýdí šatech a líčí jim radostně \'zrnšcnou náladu ve
Vídni po zavraždění vévodovč a ve Valdicích dává š\édský generál Banner
otevřítl V'aldětejnmu hrobku. ukroutlti mrt\ ole hla\u a pravici a zabalené do
antipendia odnésti do Švédska. 'ledy opravdu hrozné, až příšerné rekviem —
ponurá píseň konce a marnosti s\ ěta. lidské vášně i zloby, jakou dovede vy
tvoř-Itis úchvatnou sugestivností jen silné umění l)ury.(hovo M.

Prokop Holý, Suzanne. Román z dob Kristových. Stran 230. Vydala Družina
literární a umělecká v Olomouci 1930. —Již ve svýdí „Biblickýda povídkách"
(1024) ukázal spisovatel, jak se dovede vžítl do všed: poměrů doby Kristovy
a vytvářet!plastické i barvité obrazy, podložené po vzoru jiných autorů z to
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hoto oboru biblické prózy bud stručnými historickými údaji nebo i jen více
méně pravděpodobnými dohady, kombinacemi a i'antaslemi. Ve větší ještě míře
uplatnil své nadání i své studium v tomto románku ušleditilé izraelské dívky
Suzanny, jež po smrti matčině nalézá druhý domov v domě Nikodemově,
druhou matku v osobě samé Matky Boží a jež přináší pak svůj život v oběť
za spásu svého strýce Dimasa, lotra po pravici Kristově. Toto tenounké pásmo
dělové rozlévá se často až příliš široce v množství obrazů a výjevů, soustře
ďující se více než k titulní hrdince ke vznešené postavě Kristově a jeho apoštolů,
zejména pak k osobě Jidáše, jehož osudy spínají se již zase těsně s osudy Su
zanny a obou lotrů. Spisovatel snažil se hodně hluboce vystihnoutl povahu
zrádcovu i pohnutky a vlivy, jež jej vedly k osudnému činu. V postavě kněze
Šuriela i jinýdi osob pěkně vylíčil ono ovzduší šledletných Izraelitů, jejidaž po
plné pravdě žíznícídi duší nenspokojoval židovský formalismus ani záhadná
mysteria, a kteří pak s takovou dyditivostí přijímali Světlo světa. Tak románek,
svými pestrými ději listě I pro prostého čtenáře poutavý, osvětluje zajímavým
způsobem poměry doby Kristovy, věčně přitažlivé pro každé věřícísrdce. B.J.

["r. Langer, Zázrak v rodině. Humoristický román ve 2 dílech. Románové
knihovny „l'roud“ sv. 45. Str. 207 a 237. Cena 00 Kč. Vydal „Čln' v Praze 1929.
- První objemný román Langrův je vlastně spíše velkou společenskou satirou
než humoristickýln románem. \'yllčuje život v jedné z tědl četných úřednic
kých rodin, jež se státním převratem změnily také zevnější barvu, ale jinak
podržely si celý ten starý, malodnšný byrokratický ráz a jsou proto nejvýš
nemile překvapeny, když se objeví v synu, obchodním příručím a tajném ná—
vštěvníku spiritistických sedám-k, neobyčejná mediální moc: dovede vyplnit
všedina přání jlnýdi lidí, se kterými souhlasí. 'I'ak dělá prostodudiý, ostýdlavý
mladík zázraky, jež uvádějí rodlnn do nesnází, veřejnost pak v úžas, jenž se
mění u prostý di, po nadpřirozenu toužícídl duší až v náboženskou úctu a jiné,
vypočítané lidi podněcuje lmed k soheckýnl, kořistnit-kým plánům. Autor ne
mínil jistě předpokládali možnost takovýdi okultnídi úkazů, jak je viděti již
: ubohé postavy pasivního hrdiny i ze samýd'n zázraků: (liíčl asi zadlytitl
dnešní honbu po podobných zjeveth na jedné straně, na druhé pak lidskou
hamižnost u vypočítavost, jež dive těžiti ze sensaeí i z nálmženskěho eitu. Je
tu množství poduřenýth šlehů na současné pražské poměry v novinářství
[ v politice. na nádlylnost k sektářství, lehkověrnost atd. (Íhtěl—Iise sluul autor
svou satirou dotknonti | otázky o vzniku nálmženství a církve vůbec, jak by
nasvědčovala jedna jeho poznámka, byl by ovšem tento výklad stejně ne
správný jako povrthní. Jinak jest román opravdu plný žhota a ruchu dnešní
Prahy, takže dovede čtenáře cele upoutati.

Toma/a Bnrtošík, () děla'dl. Dřevoryty vyzdobil |)olía llartošík. Str. 30. Ná—
kladem Literárního sborníku, tiskem J. Slováka v Kroměříži 1930.Autor vydal
si patrně vlastním nákladem tuto milou knížku, do níž shrnul pět drobnokreseh
ze života slováckýd'i chlapců. jak jej určují památné pro děti události: oče
kávání sv. Mikuláše, vánoční koledování, sáňkování, květná neděle, spory,
posměšky a různé kousky nedobrých kluků. Všechny tyto příběhy, jistě ne
povídkově vymyšlené, jsou bystře odpozorovány a snad i prožlty a působísvou
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přirozenou prostotou na čtenářeopravdu lako svěžíkytička lamích květů. Jsou
radostné lako le dětství samo. Pěkně tomu odpovídali prostě dřevoryty. M.

Ad. Velhartícký,Marobud. Historický román z doby Markomanů a Kvádů.
Vychází ve „Sborníku ilustrovaných románů" vydávaném nakladatelstvím
Šolce a Šimáčka v Praze 1930.——Posvých románech z doby křížových výprav.
renalsance i antiky obrátil se bývalý žák Zeyerův k mohutné postavě marko
manskěho krále Marobuda, lež zůstala dosud u našich spisovatelů úplně ne
využita. \'elhartický, rozený romantik. líčí sytými barvami leho války s Boll
l s leerlcm, lenž pronikne až do Čech, leho snahy o výstavbu hlavního města
ileho osobní vášně, lež vedou konečně i k pádu. Poučule při tom poutavě
o životě praobyvatelů našich zemí, () lellch náboženských zvycích a slavnos
tet.h | ()poměrech římských, pokud zasahovaly do osudu Niarobudova. Román,
o němž definitivní úsudek možno pronéatl ovšem až po leho ukončení. lest
vyzdoben četnými obrazy akad. malíře .llříhoW'.ouka B.!

Hrabě Villiers de l'Isle Axima, Axel. Přeložil .losei Florian. I'Zdlce „Prsten'
svazek 9. Stran 244. Cena 27 Kč. Vydal Lad. Kuncíř v Praze t930. —\' Kun
cířovč „|'rstenu", edici krásných knlh, přichází po Mérlméovi a h'lussetovl na
řadu \'Illlers de I'isle Adam, a to plnělším llstč právem než oba předcházelící
francouzští klasikové, dosti llž u nás známí z holných překladů. Z V. vyšly
dosud len některé drobnčlší práce ve Světová knihovně a v Knlluích dobrých
autorů („krntá povídky" v překladu M. Kalašová). takže teprve Kuncířt'lv
soubor ukáže nám v cclé velikosti tohoto hluboce orlglnelního umčlcel my—
slitele. psychologa a básníka směru ryze Ideallstlckáho, romantika I Iroulka.
lenž celým svým životem Isvou spisovatelskou činností potíral současný, věc
ovládalící posltlvlstnus a prospěchářstvímám žlle většinou v hmotné. bídě. Není
tedy divu, že překladu leho díla ulal se nyní právě —Jos. Florian, Icnž tak po
prvé začíná s|mlupracovatl s |.. Kuncířem, [ to l" radostnél Původní, čisté,
místy až laksl nadzetnsky krásná. umění básníkovo ukazule význacně llž l. sva
zek souboru. mohutné drama arclláhnn Axela. lehož životní cesta vede ze
světa řeholního světem tragickým u okultním až k temným propastem světa
vášni. aby tu vydal konečně spolu se svou družkou duši „exilu Nebe". Kouzlo
slova. lcmuž nemožno odolatl, a hloubka myšlenek polí se v tomto díle v le
dlný podivuhodný celek. M.

Hartíry .:Ilexander, Jak smrt přišla do světa. indiánské mysterium. l'řeložll
()tto I'. liublcr. lidice „|IIusy" svazek ll. Stran 20. Samotlšky 1930. —Vtomto
zalímavém „indiánském mysterlu" zpracoval autor dvě pohádky primitivních
národůl lež se pokoušeli svým origlnelním způsobem vysvětliti záhadu o pů
vodu smrti. |)ílko upoutá l iilosoia a literáta. zvláště když le vydáno v tak
pěkné a vkusné úpravě. lakou se vyznačulí všedmy publikace l_iablerovy,
s ilustrační výzdobou A. J. Haugsetha. Knížka dělá čest i Lidovým závodům
tiskařským a nakladatelským v Olomouci.

Robert H. Demon, Obyčejný člověk. Román. Přeložil L. Hronek. Stran 398.
Cena 25 Kč. —Týž, Zkouška. Román. Přeložil L. Hronek. Str. 267. Cena 18 Kč.
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Obě knihy vydala Českoslovanská akciová tiskárna v Praze 1929.- Oba nowé
svazky souborného díla slavného anglického konvertity obíraií se těžkým a
v Anglii nyní stále leště časovým problémem konverse a života podle víny
V prvním Ide o mladého, mravně ušlechtilého londýnského úředníka, )emž
chodí se svým přítelem-konvertitou do katolického kostela, stýká se delší dobru
s irantiškánským mnichem a byl by se stal katolíkem. kdyby nebyl právě 
obyčelným člověkem slabé povahy, na niž více působilo anglikánské prostředí
a změna ve hmotných poměrech. K pravému obrácení le třeba velké duševmí
síly —chtěl usi říci Benson svým románem. K tomuto problému přistupuje we
druhém románě leště problém slibu. lelž učiní manželka za smrtelné nemo-cl
svého muže, vlažného katolického statkáře, ale pak z přílišné lásky k pozem
skému světu slibu nedostolí, až teprve přivede || k tomu těžká zkouška bm
lestných výčitek svědomí a životních ran. V obou románech ukázal Benson
opět své velké psychologické i beletristické umění, lež dovede ovšem plmě
ocenlti len vážný a vzdělaný čtenář: v kresbě povah, často tak různorodých,
ze světa katolického i protestantského, ncutkvívá nikdy na povrchu, ale pno
niká až k taiemným vnitřním a podvědomým silám, lež často urču|í ]ednámí
člověkovo. Při tom dovede barvitě líčitl i přírodu a s lemným křestansky shuo

vlvavým humorem vystlbnoutl vady současné společnosti. A při tom všem
' ono '“ ' ! světlo, lež prosvitá v osudech každélho

člověka.

Han: Esdnlbadl, Za Níml Román z doby Krista Pána. Přeložil (). S. Vetti.
Str. 334. Vydala ()bčanská tiskárna v llrně logo. —Překladatel „lien Hora"
a četných jiných náboženských povídek a románů ze světových literatur olso
hatil naše písemnictví novým dobrým dílem : tohoto oboru. ||. Eschelbachmvi
podařilo se vykresllti názorný obraz společenského, myšlenkového I mravního
prostředí doby Kristovy a zachytitl |e| životně v osudech několika osob zmí
mých z evangelií nebo z legend. lež všechny táhne k sobě různým způsobem
božský Učitel. třebas cestu lclich vede také k bolestné Kalvarii. ()sudy Šimona
(Žyrrnského a Jidáše lškarlotského |sou kostrou dělc, i románově zallmavébo
a duchovně povznášelícího. Pro mnohé čtenáře bude to |istě milou úlohou,
budou-ll moci srovnatl toto dílo německého splsnvatcle se současně vyšlým
českým dílem l'rok. Holého .,Suzanna". B. ].

Midlail ().mrgin, Sivcev l'ražok. Román. ] ruštiny přeložil dr. Jan Kessler.
Stran 428. (Žena 2! Kč. V) dalo nakladatelství Šolc u Šimáček v Praze 1920. 
Domek slavného ruského učence v tiché moskevské uličce „Slvt'ev \'ražok' le
neznámému u nás dosud autoru takovým malým zrcadlem, v němž se odrážell
nelen osudy těch několika lidí, ale celého Ruska v posledních letedl tak bolestně
stíhaného. Válka prvně rozbila úzký kruh přátel, který se scházel v přívětivé
domácnosti starého ornithologa a leho mladistvé vnučky, a ostatní dokonala
bolševická revoluce a krotovláda. liouře otřásá základy Ruska, káceií se staré
řády, mění se celá struktura společnosti, také lidé v domečku trpí bídou a
hladem. důvěmí přátelé stávali se obětí čekistů nebo zoufalství - ale přece
ledno neumírá ani v srdci atarcově: láska k vědě a lidem a víra v lepší bu
doucnost Ruska. Přildou noví lidé. budou chtít dělat podle svého, ale až něco
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zakusí, pochopí, že to nové bez starých základů nevydrží, že stará kultura se
nedá jen obejít nebo vyhodit, jak to myslí dnešní vládcové Ruska. Tak smír
ným výhledem do budoucna končí se tento román, kde nevšední jistě autor
v pestrěm kaleidoskopu postav a drobných výjevů, mnohdy idylickým, jindy
zase až drtivýd: svou krutou životní pravdivosti, zobrazil osudný pokuso pře
stavbu velké slovanské země. Škoda, že krvavý výjev zachycený na obálce
jemnějšího čtenáře spíše odrazí od knihy. M.

POZNÁMKY A ZPRÁVY

Janina Brzostowka, mladá básnířka
polská, debutovala r. 1925 v „Czar
taku', skupině básníků kolem Em. Ze
gadlowicze, sbírkou básní „Szczešcle
w cudzem mieácle' (Warszawa-Kra
ków, str. 64), k níž předmluvu napsal
Edward Kozlkowskl. Následovala té
hož roku a rovněž nákladem „Czarta
ku" sbírka „O zleml i mej mílošcl"
(str. 32) a r. i926 opět v „Czartakď
kniha „I-“.rotyki' (str. 48). Nákladem
čilého vydavatele F. lloesicka, který
má nemalou zásluhu o propagaci mo
derní poesie polské, vyšla konečně
první její větší sbírka veršů „Nujpiqk
niejsza 7 przygód" (Warszawa i9'20,
sir. Bo, cena zl. 5), z níž. je přeložena
také báseň „Žalobu". .

Lidové umlm' polski. Polský znalec
lidového umění na Podhnlu St. Ilara
bas/, podává třetí díl své veliké publi—
kace „Sztuka ludowa na Podbalu"
(vydává Ksiqžnica-Atlas, Lwów-War—
slowa 1930, íormát 34><24 cm, str. 18
a 38 obrazových příloh). Do prvního
svazku snesl Barabasz materiál ze
Spiše a ()ravy, tentokrát je předmě
tem jeho badání víska Witów, ležící
\ údolí ( erného Dunajce, v područí
Toter, v lesnaté krajině. Kroměna zvo
nici a na Božíchmukád'i lldoví umělci
uplatňují svou většinou jen ornamen
tální výzdobu na štítech dřevěných
domů, na dveřích, na příčném trámu
ve stěnádl pokojů a pak na některých

kusech nábytku a nářadí, především
na lžícových policích. Mistrů, kteří
tvoří tato skromná umělecká díla, si
lid příliš neváží, říká o nich, že si „rolí
ani hospodářství nehledí a mají v hlavě
jenom samé fígle. .." Ale hojné ukázky
jejich tvorby, které přinášejí obrazové
přílohy llarabaszovu díla, jeví nám
umělce prosté, avšak věřící:ústředním
motivem tčdato řezeh je nejčastěji kříž
anebo iniciály IIIS.také zbožné průpo
včdi, mnohdy latinské. Lituje-li autor
naší publikace,že lidové umění zvolna,
ale nezadržitelně zaniká a ustupuje
městským průmyslovým výrobkům,
jeví se nám dílo, jako je .,Sztuka Iu
down na Podhalu". pomníkem, který
nám ochová mnoho 7. uměletkě tvo
řivosti prostého lidu. ojb

Polští sonetislť. llmnanista Univer—
sity Jag-iclloňskéWladyslaw Folkierski
pořídil pro „Biblioteku Narodowu " ve
likou antologii polskýdí sonetů(..Sonet
polski', vydalaKrakowska SpolkaWy
dawnicza, str. XXXII + 370). Jsou tu
zastoupeni všidmi významní sonetisté
od renaimančního mistra Jana Rodna
nowskélm přes Adama Mickiewicze.
Julja Slowatkého, Franciszka Nowic
kého až po Leopolda Staiía. Pořadatel,
který měl předchůdce v básníku An
toni Lange-ovl, vydavěím roku ISG)
podobnou sbírku „Ksiega sonetu pol
skiego", předeslal své knize úvod o dě—
jinách sonetu italského, francouzského
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i polského a zvláště cenné poznámky
k estetice znělky. Výběr sám, přihlí
želící [ k básníkům. kteří len příleži
tostně použili sonetové formy (na př.
Emil Zegadlowicz a l.), je velmi bohatý
a přispěle nemálo k poznání dělin ly
ritké poesie polské. ofb

Vera Obrenovíč-Delibašič je mladá
sarulevská básnířka srbská. Do své
antologie „Srbské básnířky (Samotišky
r. 1929) pojal |sem drobnou ielí báseň
"Mimochodem" &v ,.Arše" XVII. na
straně 205 registroval |sem první |e|í
sbírku,.. 'emlri mlodostl"z r. 1927.Nyní
vydala Grupa Suralevskih Knllževnika
lelí druhou knihu lyriky „Pesme"(Sa
rnlcvo 1930. str. 56, cena 15 diuarů).
Základní notou této poesie le pesimis
mus, |aký v srbském ženském básnictví
byl liž kdysi hldsán básnířkou Danicí
Markovičovou. [ tohoto cilu píše Vera
()brenovlč-Delibušič takovéto verše:
„l'adnla noc na srdce mé —nud duší
mou se rozestřel mruk . . ," a také nad
kolébkou dítěte se lí nebe zdá těžkým.
Tuto knlným světobolem, pochybnost
mlutušením zlého osudu luučená ženu
„bez víry v život přede životu niti . . .",
milulíc pouze „píseň & rytmus dule
kých hvězd;" útočiště lí nabílí lenolu
„hrob ze živé hroudy", n ledlnou útě
chou le lí, že se na ni lcduou, až bude
dovršena |e|í sudbu, usmčle Bůh,k ně
muž se nyní obrací lelí modlitbu:
„Zvedui mne, l'une, s špinavé cesty.
nevidím očimu slunce . . ." - Juko se
u naší básnířky od ielí první sbírky
leví nemalý pokrok v poetické lech
nlce, tak bychom |í přáli, aby se do»
pracovala také k posltlvnělšímu svč
tovému názoru, aby mohla čerpnti
: kladných Inspiračních fondů. Sinn.
Hnozowski praví kdesi, že lyrikn jen
a jen vítězná & trIumfulící le zbyteč
ným usnadňováním života. Tuk to také

poesie len a jen pesimistická plnýma
zatěžováním citového života, omezo—
váním tvůrčích možností. Jeden : nel
větěíchtypů moderních básníků byl by
ten, jehož cesta by vedla od skepse a
pesimismu k víře &radosti. Bude míti
básnířka, která napsala: „Všechno je
bláhový klaml . . ." dosti síly k vyko
nání takovéto cesty ? 0. F. H.

Z polského Parnasu. Tak nazval spi
sovatel dr. Josef Svítil-Kurnik svou
anthologii polské poesie, která vyjde
v květnu nákladem L.Kuncíře. Kniha
PC“-"»'; . .
ditntivní lyriku a lidové tatranské mo
tivy .lana Kasprowicze, výbor z nábo
žensky lnsplrovoné lyriky Stanovy u
Zegadlowiczovy &menší ukázky zbásní
M. Kouopuické, l,. llydeln (\ .l.'l'uwinu.
„Arclm' přineslo |Iž řadu ukázek pře
kledntelského umění Knmíkovn, mož
no se tudíž len právem těšiti na tento
soubor, leuž bude zaokrouhleným cel
kem. —Spisovatel, neúnavný tlumoč
ník polské poesie & znnícený přltcl
polského národu, prncule také o pře
kladu vzácné básně Sl. \l'yspinňskcho
„Kazimír \'elký".

Opravu. Kromě šotků. pohrávulíuch
\' snzečských kasctách, |sou také tu'lo
ví, kteří prováděli své šlbulské koutky
un psacích stolech spisovatelů. chí»
me, který 7.těchto dvou druhů zasáhl n
vytvořil v prvním čísle letošní „Arciy“
na straně ()7 blbliogralickou kurlmitu
první třídy; aby však některý llorh'ý
čtenář mnrnč nepídll po knize &otto—
ru imaginárním, oprnvuleme, že Ide
o anglický překlud Lesageova shv
ného románu „les aventures de (."il
lllns de Snntillune“, který nám čeiky
vydal Kuncíř v ,.Kozorohu" —čili m
glicky: „'l'he Adventures of Gil llos
of Sanlillnne". —:r

Z- redakce Em.Marák. vydala Družinu literární a umělecká v Olomouci.- Zodpovědnýredůtor
I..-dislavlamykal. - Vyiiskla Lidová tiskárna ' OlomoucL



Družina literární a umělecká
aby umožnila na'kup hodnotných knih, ktere' ma'na skladě;
roztřídílaje v šestserií a nabízíje za značné'snízenou cenu.
Možno však jednotliví knihy v seriídi vyměnili zajíne' tíže ceny.

Serie 1.

Bazin René: Davidka Biroíovzí .
Kalus Josef: Přímořské dojmy a..... !“
CankarJ.: Zcesíy,pi-cl.B.Všblral 12
Anthon 'l'rollope: Cestolxš': klidu, p ložil Boh.K yselý . . . 8'

lilonalCabrIel: SlunečníŘíseň . .Roč..\rchy1921—24(d str-) afr——
.lvy 1119 25(ůKč15'—).

ZSbaiErantlšeí: Pělphíček__.. . 5'20
K

770

Serie 2.

Benson Hugh Iiob.: l rozbřesku
budnucmuii, plfcl. l'rokop Holý 15'—

Kině rI raní.: aslavenl hodiny 0“
Slřl orr-skýFram.: laridnskýxloup 7 So

Ilorlčckdi'rant.: ena, její iikola

Jil ekoBedřildl:l'znikakonvcsvltaRoč. Ardl 021
Moč |.vy om

MO
100

. 15' —
Kč 87“09

berle 3.

Bělohlávek \ úcluv: ()heh Elidšllv 14'»—
Wtirosy Gyula: Ka lan, aníř a

kanovník, přel. B. y.el .
Kyselý l'r.no1: Z řlfe :včfla . . .
Cinek I'r.: K náboženlkl oíiíne

v prvnídl legíedl naí'í samoxíalnom!18-1 ....... 18"—
Jiřlček dřldlš5Žalmv kosmické 1'60
Řeč-rArďiyo19 '

.'10 '—
18'——

S e r i e 4.

Bruno-uveRubšeiJčlngPříklad abblho
mg Fr. Odvaiil . . 16'

blobu; (.a rici: Vítězná íuň . . a'Odvalil Frant.: Covd iulíhalo 8'50
Kavánová Marie: Nali “min" 170

Long"lAlois: Otec poldi! rv. Jero............ 7“—
Tauber Ot.: Sektdřsíví u mís S'—

Roč. r„ 1189........ 11'—Roč.l'v 920......... 10“—
lloč.()bzorurodinného1911..2_3'Í

Kč '—

Serie 5.
Hrohaanmslav: Pouído Ravenny15'59
Komklowlczw.: Návrat

RollíMÍGabriel: Pane, smilnj se nad.
mnu"hnali s'. .ll-Katolíkčiním;

šejňpanělhlny přel. Jos. Vrnhil

Šundo .:lun Umim-n .(Iolgholltlí'l.. .Roč.A_rd|)1924 ...... 30“—Boč.lv 1192......... 1.'—
|). K. l.utinov: ()rlífanjdry. „ :.

Kč 9570

S e r 1c o.

lirůzu Ant.: Bludné touhy 5'80
Pecka Dominik:Malka Božív I'rní 15"—
Spaldin John luncuster: lyJší

Pvzdělníknlžslva........Seebóck: Phi sliby své. Přel.
|dr. Jos.Su(bý ........ ()“——
Konařlk-Bečv.:unlllíoxpl'ruZlafl
Rhvězd...........Očmru rodinného 1921 . .23'Roč.Arcby19919........

Každa' serie se expeduje : 20 procentní slevou.

Použlite této pi1riležltostl &obohatilo buď vlastni knihovnu, nebo obécní
&spolkovou vskutku dobrý mi,katolickými knihami, k nimž možno sáh

nouti s úplnou iistotou, že vzdělnlí, pobaví &zušledati.
Kupulte, dokud zásoba stačl

Družinu literární a uměleckou v Olomouci, Wilsonova n. 16.



Podporujte podnikání
Družiny literární a umělecké v Olomouci!
Družlna literární a umělecká vydala právě krásný biblický román
od Prokopq Halíka ,Suzanna", který čtenáře svým ušledutilým &
poutavým obsahem lně znuime. Přečte si jej iistč s uspokoiením
&za hlubokých doims. Prokop Holý není na poli biblické beletrie
nováčkem . dovede prostředí doby Kristovy výstižně podati.

Krůmská cena knihy ie 20'60 Kč.
Ale kdo se stane příspívajícímčlenemDružiny literární; umělecké,
tu za pouhých 25150Kč vedie této knihy obdrží leště'dvě knihy již
vyšlč. . to hurlúcké obrázky Jana Vyhlídala „Když světová válka
zuřila" & verše F. H. Dir-dy „V bouři života". Tyto tři knihy tvoří

členský podíl za rok 1929. .
Na letošní r. 1930 budou tvoříti člei'ilké podíly tyto knihy: D. Pecky
román .Asaunta', knihu povídek z Hané od dr. Hub. Havránka &
sbirka literárních studii od Fr.Dohnala. Příspěvek členský na r. 1930

' le stanoven 2760 Kč;

Podporujte Družinu literární a uměleckou!

Objednejte si knížku Břetislava Štorma:

stavu kněžského v zemích českých.
Bibliofxiskdknížka o církevní heraldice s _24reprodukcemi. —Vyiltl ' one
zeném mikin u. - Pro členy Družiny literární a umělecké a .
„ARCHY"stojí tato knížka 19Kč (bez poštovného) ' knihkupectvldl 15Kč.

Družina literární a umělecká v Olomouci,Wílmnovonáměstí16.

Kněžstvu. doporučuje se

„Unitas“ V Olomouci.
Sproátředkuje nákup všech kostelních potřeb, pronajímá

farní pozemky atd. Peněžní oddělení.
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Jan Kamík-Dr. Joeef Svítil, Karel Ně
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hastť', Adolf Zdrazila, Letní ráno, Ad.
Zdrazila, Interíeur.

NOVÉ PUBLIKACE
Z vydavatel. družstva „Stan "v Břeclavi:

„Stan". List přátel umění a kultury. Roč.
ll., čís. i.—6.Předplatné na rok 20 Kč. —
Druhý ročník této sympatické literárně
umělecké revue vycházíve zdokonalené
graíické úpravě malířeJos. Zamazala a
za pečlivé redakce spisovatelů Oldřidaa
Zemka v Brně a Jos. Sekery v Bratislavě.
Také kruh spolupracovníků se značně
rozšířil. Jsou tu zastoupeni vedle obou
redaktorů mladí básníci Zd. Spilka, Boh.
Kafka, Kar. Nekula, Jar. Zatloukal, Jos.
Ošmera1M.Husová,Slováci Milan Pišút

a Fraňo Král; z prozaiků Jos. Mibola,
L.N.Zvěřinaa Peter Jilemnický, Hánky
P. Aug. Vrzal, Vl. Stupka, Jos. Zamazal
a jiní.

Filosofickárevue.Odborný čtvrtletník
pro ňlosoiii. Red. Pb. Dr. Met. Habáň
O. P. Vydávalí profesoři bohoslovec
kého učiliště řádu dominikánů v Olo—
mouci. Ročník ll.,čís. l.-2. Předplatné
35 Kč.—Druhý ročník přináší opět řadu
zajímavých článků z různých filosofic
kých oborů, zejména z estetiky.

Literární príspěvky a redakční výtisky buďtež zasílány na adresu:

Emanuel Masa'k, _katedgetaa redaktor .,Ardty", Brno-Židenice.
Administracea expedice „Ardly' ie v Olomouci, Wilsonova nám. c. 16.
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EMIL ZEGADLOWlCZ

POZDROWIENIE JANOWI KARNÍKOWI

Dziš wlašnie, kiedy Beskid zakwitl sobótkami
w to praslowiaňskle šwieto czyste bo ogniowe —
lecc drogami widiru —iskrami-myšlami 
tmn, gdzie sercn moiego zgubilem polowe:

do Czedil —A oto pomnq. mói poeto drogi,
že pierwszy mi pnyniosleš wiešé z braterskidi wlošci,
že pierwszy z breci czeskid) wszedleš w moie prógi —
z bezcennym darem miodnel, rosistei milošci.

Spoinelišmy w wyslane na wywiad žrenice 
spušcilišmy powieki —i podniešli znowu 
- naraz sie w óczadi zwarly ieziome modnyce
i sieé žgl naprežonydm do sloúca poiowu.

O czemže szla rozmowa —?—ada. to rzecz drobnielszu —
pod slowem i nad slowem bylišmy ze soba —
—rodzil sic šwit ušmiedm. co troski pomnielsza 
kwadmns zolbrzyminl wiekiem, czqšé sekundy dobq.

Tak bylo wówczus, lak iest dzlš, tak iutro bedzie 
- Poznaň l Zlom Praga i Brno znamienite 
wszedzie byla obecnošč Twa i Twe oredzie
w sercadl braci-poetów natdmieniem rozkwitle.

Dziš gdy lat szeščdziesieclu dobiegleš granicy
w zbožnym trudzie poezli przeorawszy lata —
—spóin poeto - bo oto znslew Twei prawicy
wzrósl w buiny plon Žralošci; —to Twoia zaplatil!

*

Lecz czemže sq lat zbiegi —?- nlklošcia i niczem 
iesteš dziš tem czem byieš przedwczorai, za mlodu -:
wieszqcem, woiniqcem, zwyciqskiem obliczem
piešnianego ziszczenia wolnego Narodu.

Gorzeň-Córny, Zielone Šwiqm 1930 r.
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lMlL ZEGADLOWICZ - přel.OTTO l'. BABLER

POZDRAV JANU KARNÍKOVI

Teď právě, kdy Beskyd ohni svatoianskými zkvetl,
v den svátku praslovanského, ohněm že tříbeného,
iá liskrami myšlenek a cestou vichru létl
lsem tam, kde polovinu ztratil jsem srdce svého:

do Čech! - a na to vzpomínám, básníku můi drahý,
že první jsi mi přines' zprávu z bratrské země,
že první z bratří českýd: |si přešel naše prahy,
ida s darem nesmírným medové, rosnatáLásky ke mně.

Do zraků zahlédli isme se, vyslanýd: na výzvčdy 
spustili isme víčka a zvedli isme ie pak zase —
- hned zvrátil se v očídi přísvit iezer modravě šedý 
a sítnice slunce žhlo, když octly se v leho lase.

O čem šla rozmluva naše -?- adi, v tom význam je malý 
pod slovem i nad slovem pospolu oba lame dieli 
svit úsměvu se rodil, jaký zmenšule žaly 
čtvrt hodiny vyrostlo v století, vteřin zlomek v den celý.

Tak bylo i tehdy, tak nyní iest, tak zítra bude 
- Poznaň &Zlatá Praha a zvláště Brno světlé —
Tvá přítomnost a Tvoie poselství bylo všude
v srdcíd: bratří-básníků jasným nadšením zkvetlé.

Ted, kdy iai dosáh' meze šedesátiletí,
v zbožně práci básnictví orale léta pustá—
- pohled, poeto - nebot Tvoií pravice setí
—Tobě odměnou! —v zralost hoiné úrody vzrůstá.

<l—

Však co ie útěk času —?- míiivým, klamným dělem 
i nyní isi tím, límž byl lsi onehdy, za mládí svého -:
povznášeiícím, boiovným, vítězným obličejem
písňové skutečnosti Národa svobodného.
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0. F. il.

MiLÝ PANE JANE'KARNÍKUI

V .APOPHTEGMATECH"Vašeho poety Jana Kodlanowského, lehož
čtyřsté narozeniny milou shodou okolností slavíme bezmála zároveň
s Vašimi šedesátinami, stolí také tato historka:

Kdykoli se přihodilo, že u stolu připíieliněkomu na zdraví, prosil kněz
Myszkowský,Biskup Plodtý, aby se to odbylo v sedě; a má-li se už vstáti,
at tedy stoii ienom ten, kdo pile, a ten, kterému se připílí,nebot ti přece
maií příčinu, aby stáli. ,Ale', povídá, ,připílí-li si dva lidé, a třetí po
vstane s nimi, le to, lako by řekl: Připiite také mněl. ..'

Proto dnes, kdy u hodovního stolu „Arday' k přípitku povstal Váš
přítel, byl isem na rozpacích, |e-li vhodno, abych vstal také lb &hlásil
sek slovu. ekl isem si však, že to udělám krátké:

Komu v duši zazněla moravská symfonie, toho žeň není chudobná! Vzd
větří, za večerů u krbu, kdy se vzpomíná na vše sladké, co život : hořkým
smísil, kdy člověk v dudlu obrací listy kroniky lidí, rodů i plemen, at už se
cítí pod perutí bílého Orla, a! nad ním vlaje červená a bílá, nebo ho ovívd
dudl Slovenska, vždy vděčně tuší hojnost světa, bohatství osudů, zázraky
duší. Život je věčný, časy nás nepřemohoul Vy, panie-kochanku, zazpívdte
námještě mnohoul

*

F. s. HORÁK

NAŠEMU PĚVCi K ŠEDESÁTCE

O KARNlKOVimusíme především říci, že miluje své Horácko, do
Iehož tvrdé půdy rod leho zapustil tak hluboko kořeny. Zde lako hoch
vyrůstal v živýdi tradicích rodovýd1,lež ztělesňovali Ieho sdílní dědečci
a babičky, hovorní strýci a tety. Ký div, že se vnímavá duše hod'iova
limi naplnila tak, že byly po leteda básníku a spisovateli nevyčerpatel
ným zdrolem vlastní tvorby. Po babě i dědovi zdědil též zálibu v četbě,
která se za studií rozvila v opravdovou vášeň, liž si v žáru neztenče
ném udržel až do chvíle,kdy se daystáme oslaviti leho šedesátku. Jeho
vřelý zájem o literaturu le obdivuhodný. Kar-níksrůstá tak pevně a li
terárním vývolem českým od dob Lumírovců, že marně bys hledal na
našem venkově inteligenta. který by se mu v tom rovnal. Za války se
Kamík iako voienský lékař stýkal hoině s mladými voiíny, absolventy
střednídl škol, zaváděl s nimi hovory o českém písemnictví a zllštoval
s bolestí ieiidn nezáiem a velmi kusé vědomosti o domácí literatuře.
Nediápalt, že by český student, kdysi horlivý posel a roznašeč dudmvní
kultury národní, mohl zraditi své někdejší poslání.

Kamík ovšem nepřestal na pozorné a rozsáhlé četbě domácí litera
tury - při tom neunikla mu iediná pozoruhodná novinka. vždyt samo
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oblevení se nové knihy připravovalo mu rozkoše a slasti, lid-užsnad
v takové mířelen naši buditelé zakoušeli. ?.nadšeného přítele literatury
vyrůstá pak literát, kterého nutkáií události vlastního srdce, události
rodinné, rodové vzpomínky i děie vlasti k básnickým projevům. Tak
vzniká řada ieho vlastníd1knih, počínalíc drobnou &ostýdiavou „Chu
dobnou žní ",aby po delší přestávce z podnětů pohnutých dob válečnýdi
a popřevratovýdi následovaly knihy veršů: „Moravská symfonie a liné
básně', „Večery u krbu', „Červená a bílá', „Závětří";knihy próz:
„Soumrak rodu .lamborova", „Sladké s hořkým", „Listy z kroniky";
knihy essayí & statí literárních: „Pod perutí bílého orla". ,Dudi Slo—
vensku"; překlady: ]. Kochanowského „Trény a frašky', „Z polského
paruasu". Mimo to opatřil úvodem a slovníčkem dva výbory ze slo
venské literatury (ze Svet. Hurbana Vaianského a M. Kukučina). Ne
budu zde uvádět množství (předních) českýdi časopisů, lldiž Ie Karník
horlivým přispívatelem, také se ien letmo dotknu řízných epigramů,
iimiž útočí Kárník, vřelý vlastenec, tuze starostlivý o opravdové blaho
národní, na povážlivě zlevy našeho života popřevratovélio.

Karník |e nelploduěiší po svýd1 abrahamovinádi. Vzniklat většina
leho knih mezi so.-60. rokem lebo života, ve věku, kdy moudrost
životní už uzrála a může býti podávána lako r_vzíkov bez nečistýdi
přímčsků rudy. Do té doby měl Kárník především zaslouženou povčst
dobrého šiřitele slovenského písemnictví, na jehož opravdové skvosty,
uložené hlavně v díledi klasiků slovenskýdi, neúnavně upozorňoval
své krajany. liylt' před válkou náš záiem o dudiovní kulturu utlačené
větve národa československého pod Tatrami nevalný. 'l'ato záslužná
činnost Karníkova byla oceněna ústy neipovolaněíšími: universitní
profesor .laroslnv Vlček nedlouho před smrtí pravil Karuíkovi, že šel
vždy správnou (OSN)“ tam, kde iiní spíše cestu k srdt'ím Slováků za
s_vpávali.

Na prahu svýdi abralmmovin dobýwá si tedy Karník llolnou činností
literární čestného místa v české obci spisovatelské, aby blíže se k še
desátce zaulal důležité postavení i v slovanském světě literárním svými
zdařilými překlady zvláště z modemith básníků polských, kteří podle
ieho mínění „do zmatků a dudiového teruna dneška malí co říci". Že
i po té stránce koná Karník velmi důležité dílo, stavč mosty k duším
bratrskýdi Polákůmzual sámuniversitní prolesorJosef Pekař.Karníkovi
se ovšem dostalo i vřelého uznání se strany polské. Vzpomeňme len ob
sáhlé kritiky Karníkovýdi črt polskýdi „Pod perutí bílého orla', kterou
napsal do vědecké revue ,Slavie" universitní profesor Marian Szyi—
kowskil Také překladatelská činnost nadšeného „moravského polono
fila" byla nedávno z povolaného pera polského po zásluze oceněna.'

' Když už tyto řádky byly napsány, otiskl v „Prager Presse" profesor slo
vanskýdt literatur na pražské universitě .llříIlorák lubilelnístat .Kodtanowskl
a česká literatura", kde vykazule „dru Svítilovl. obětavému prostředníků mezi
polským a českým světem myšlenkovým a citovým", čestné místo v české lite
ratuře o Kodmnowském.
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A tak stole na prahu svýd: šedesátin, může Karník, pěvec našeho
milého Horácka, s plným uspokoiením hleděti na bohatou žeň svých
zralýd: let. Je na nás, synedmHorácka, abydmomsi vážili ieho dobrého
díla, živili se ieho živnou stravou, napáieli se jeho nadšením pro du
chovní poklady milovaného národa.

*

rwo BAUŠE

MYSTIKÚV DOMOV

Plá oko, srdce tvé se chvěie,
když v severní se vracíš kral,
kde v bílé tldlo, věčný tai
a pouto ledů spiato vše le.

Tum vidlru vstříc a mrazu, imám
se kráčí, sráz kde v bezdno zele,
co duše tvá len k světlu spěie
výš nad krui smrtí, ke hvězdám!

Zde v lednýth květů sdiladlo v tvar
o v iřpytnýdi hladíth zrcadlí
se vše, čím vřcl kdys l'OZI'lldl zlý,
když nad hlavou plál slunce žár.

A rytmus světů, pohyb, dění,
lkh pád i vzestup. I'lld'i i klid
tu v tnlemný se noří svit
vzníceno září severní.

Jí hvězdná tůň se rozvlní
tak iako tknutím božské nčhy
a rozzařulí ledy, sněhy
v trs blesků divem jasnozření.

A proměněn tu smrti šer
! '

pak v mnohonasobny le den
a v slunci všedi zdrol odražen
plá z nekonečna iotosíér.

Zde snil |si slavný věčna sen,
bys v žití z něho probuzen
ten božský ias teď vrhl v svět,
než v domov svůl se vrátíš zpět.
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r. & DĚRDA

VZPO MÍNKA
Bdsniku dr. F. Odvalilow'.

Opl'cn o modré dálky
za Vámi se dívám
naverše zpívám 
Vám,
samotář-i.

Dnové iako hvězdy
v moře padali &tonou,
hrst z nid:
kéž zadíytit bych molll
&sepnout
přátelství zlatou sponou.

O každém dni,
lak unikal nám
září věnčen &zlatem,
kéž hovořit bydí mohl s Vámi.
inko s přítelem a bratrem.

Půl století prožil iste iiž 
kolik radosti
a kolik smutku bylo z toho?
Proč tak málo řekl iste mi,
ač říci mohl iste tak mnoho?
Proč v duši své
vše ukrýváte sám?...

V den slavnostní
na všecko si vzpomínám,
radostně i zadumaně.
Na kopeček vzpomínám,
ienž z dálky nyní
ieví se mi menší dlaně,
úhor s několika bázlivými stromy,
jež v době,
kdy stal se na čas Vaším domovem.
ni stínem, ni květy
nepokryly zem,
pár budov ubohýdí,
lidaž siluety
příliš bizarně ieví se mi nyní z dálky,
Ild'lž vnitřek po nemocech pádnnul
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a z oken
vyhlížely ještě všedmy hrůzy války.
A pak tu strašlivá zeď,
přímá lako meč
&smutná lnko poušt. . .

ó, mk čas běží,
lak uniká nám, spědmál
Jaro přišlo.
slunce, pohoda,
a do oken usmála se
střemdm sladkodediá.

Jak legenda modrá
či sladká bál
pod okny otevřel se
krásný Iižní kral
&dole lesy,
lesy.
na něž bolest rosou padá . ..
A v stínu lelid'i
žluva vypravule,
že Slllllíllýd'l nikdy nemívnln ráda.
A zas lesy šuměly len
teskně.
hudbou nebes spité.
Rcete,
zdn vůni |e|id1 dosud nerítite?
(* v kouzlo vzpomínek vrátit se možno-li,
jak v domov svůj navrací se dítě
se srdcem lehkým
s čistým inko lt'ihev krystálová?

Nn Svatý Kopeček
vzpomeňte si
s klikatými pěšinkumi,
ieiž poutníci
pocely pokryli &modlitbami.
Vzpomeňte široký země pás,
ienž hrozen rodí i klas,
stůl 1 modrého blankytu,
z vroucíd) veršů
a z bllýd'l par.
Pak ty večery vlahé,
kdy z plné mísy měsíce
modrá zář,
žel, plná stesku &melancholie
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JULIUS HRADEC

do kraje se lile,
kdy vzpomínky jako hory
rysulí se neurčitě &temně...

Vy, víte vše —
Půl století v duši své
lak na vážkách
mistrně &iemně
vážíte lu osudy člověka i země,
vždy s láskou,
vždy s něhou
k všem,
kteří žili, milulí & trpí.

*

HLASY SRDCE

Zas rozkvetly akúty na stráni,
noc pohádkou vůně své hladí
&pod pluhem vzpomínek ze srdce
vše klíčí, co měli lame rádi.

A lako oblaka po nebi
sny dávné duší mou pluií,
a v zrcadle mrtvých bolestí
rei stínů vybuvuil.

ll |"

U cesty týčí se starý kříž, A k lbbč. Věčný. na kříži.
by hlásal lásku boží. modlí se živá mů víra:
A kde se stín zo noci rozrůstá, láskou dvou srdcí llomených,
krví se nalévá hloží. lež nikdy neumírá.

.len věčné lumpy modrý svit Ve virech hladiny obilí
lak svědomí dnem nocí plune, neseté vykvetly chrpy,
&pod křížem klečí srdce mě, &nesetou lásky bolestí
svou bolest Ti vyplnkat, Panel dvě srdce trpí u trpí...
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JAROSLAV HRUBAN

POKUŠENÍ Si-LRIPANDOVO

SEDMNÁCTÝ květen r. 1509 byl dnem plným nádhery. Byla to bouře
rozpuku, spoutaná a zkrocená líbezným vanutím výdlodního vúnku,
lasem barev trysknoucím z každého stébla travního a z každého kalíšku
kvítku, zvonícího ve vonném &živoucím koberci, iímž kráčela Prima
vera. Touto nádherou prošel iinod: sedmnáctiletý, augustiniánský
mnidi; sotvaže se dotkla leho srdce upoutavši čas od času pouze zraky
leho. Buď se v něm smysl pro přírodu (losnd neprobudil nebo ilž od
umírnl ve věku, kdy bouře pudů po prvé zalomcovaly démonickou
zuřivostí mladým tělem a kdy zároveň duše, rozpiatá vzletem k velikosti,
odhodlala se odmítnouti slavně a navždy sladká ševelení hmoty, za nimiž
stála bílá hrůza nepostihlé závrati z věčné smrti. Bez vzrušení vstoupil
do věčného města, šel, kam byl poslán, aby tam vykonal svá studia,
studia kněžství. iemuž se oddnl, utkav se v sobě bolení mezi oslňulícími
&omamuih ími závratěmi rozkvétalícího mládí (\ čirým lasem studánky
tidié, kterou iest nevinnn (lnšc, tak iak vydiází z nesmírnýdt pokladů
lásky Boží.

Utid'il vecer i(isavý, jen málo (hodců rnšilo klid v nli('.í(h, když do
(hůzel Agostino Serlpnndo, ro(lem z apulskě 'l'roie, k bráně nngusti
niúnskěho klášteru na l'inzzn S. Agostino. l'i(ho nnstňvnlo všude vůkol,
nebylo liž zpěvu ptactvo, které pod klenbou oblohy hýřilo před (hvílí
leště tryskaiícím zpěvem rndosti. Tnnně llnlm (—nehe hnlilo zemi v zá
vole mlčení.

ry(hle se setmělo úplně; než došel novic k bráně klášterní. byla
noční tnm. Neporitil úzkosti 1 noci, třehnže li prožíti měl v ('iziiiě.
po prvě ve městě věčném; byl vznl na sebe roudio řádově inko |ino(b,
který první mohutně zdroje ('itů (\ zápalu obrátil k věrem nebeským.
llyl přesvědčen, že životem svým ! (lílem zanedn'i stopu \ (lělinůdi
li(lský(h (lnší, n \ědomí to Ici blažilo.

V klnšteíe byl očekáván, byl přiint, stul se studnlícím bohosloví
v ohnisku křestnnstva. Nie nernšilo klidu jeho duše ohohucovnne' ne
ustále věděním a vystupnihí zvolna, nle bezpecně (| (lůvěřivě zn svým
cílem. A lloží úradck se postaral, aby stopu, iiž zanedmti (htěl po sobě,
se stalo podivuhodnou, nesouc na sobě známky Prozřetelnosti, která
občas nápadnými, nepopírntelnými cestami osudu mluví k lidstvu o své
neustůvniící, věčně, nekonečně lásce, talemná, nepmhopitelná llýtost
(\ přec tok samozřelmá, nezbytná nelvyšším tušením lidskýdi (luši

Půl druhého roku trůvil liž Seripando v ímě prospívaie v (ln(hovním
životě (\ připravule se horlivě na provádění svýd'i velkýdi záměrů
o obnovu řeholního životu a křesťanské dokonalosti věřících,když do
kláštera přišel, aby zde lednal o věcedi řádovýd1, německý mnidl
Martin Luther. Sotvaže se setkal Seripando se svým novým druhem
řeholním, přilnul k němu celou duší. Smělost a odvaha, které planuly
z očí mladého Luthera, působily divným kouzlem na mysl Seripandovu,
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který ani se nedovedl pozorovati ani zpytovati, jak jindy činíval tak
mocný a nenadálý byl dojem, jímž v blaživě rozedivění uvedeno bylo
srdce jeho.

Brzy nato studium ještě více utužilo mladé přátelství, které tak
podivně a náhle zaplanulo v Seripandovi & jež Martin Luther byl
ochoten opětovati. Při všem vzrušení, které nad tím pociťoval, nikdy
si nečinil výtek Agostino, a když se někdy přistihl při snění o šťastných
d1vílíd1prožívanýth s německým přítelem, vždy rychle se z něho vy
trhnuv ujištoval se nanovo, že v jeho lásku přátelskou nepadl ani
stín hříšného zatoužení.

Té doby Agostino Favaroni, proslavený theolog a pozdější generál
řádu, řídilstudium dorostu řádového. Proti jiným učitelům byl Favaronl
všem a zvláště oběma přátelům zrovna zjevením. Jestliže ostatni učitelé
dovedli přednášeli tak, že v řetězce přesvědčivě vybudovanýd'i sylo
gismů včleňovali dogmatické poučky a všedien bystrý a hluboký
poklad Sentencí a Sum, l'avaroni ze všedi pórů země i nebe ssál přímo
tělesnými rty svými nauku o neskončené velikosti &nezměrném milo
srdenství, jež odevšad na hříšníka a křehkého člověka se usmívá.
A rozohnlv se přečasto, celé dějiny rozvíjel před zrakem svýdi poslu
chačů &dovedl i z chmur pobloudilýdi vášní vykřesaii jiskerky božství,
jak vloženy byly v každou duši lidskou. Nedit hledíme v nejhroznější
pohromy, jež v duši způsobuje hříth nebo s obdivem patříme z hloubi
své bezmocnosti a pokory ke vzpouře velké a hrdinné svatosti, která
zdá se již přesahovat! tělesnou a duševní míru lidskosti míříc kamsi
v cos nepostihlého, nebot andělskou dokonalostí nelze nazvati to, co
z pradiu se pozvedá stálým bojem, vždy musíme na mysli míti, že na
zemi nelze člověku dosáhnouti dokonalé spravedlnosti (lustiliam per
Íectam); kdyby cokoli podnikl, kdyby se přímo stul láskou, jak ji
opěvú svatý l'avel, jen proto, že jest člověkem, nczniří v sobě svého
pádu. Zákon nebyl dan pro dobré, nýbrž pro zlé, není zakona pro ty.
jejidiž nezkalená, nedotčcna hřídicm dobrota vyzařuje leskem, který
skvělclší jest slávy andělů, jedině tehdy zákon má význam, přikládá-ll
se jako měřítko a pravidlo na skutky lidí vždy a opět (hybujícíth.
Dějiny celého světa od prvníth desek Mojžíšovýth až po poslední zpra
cování kanonického u světského práva jsou výmluvným a neklamným
svědectvím ()porušené přirozenosti lidské, o věčně zející raně, již zhojitl
dovede pouze liůh, ačli chceme pevně věi'iti a stale panlětllvi býti,
že ničím nejsme a ničeho ne'/„můžeme před tváří svatosti jeho. Proto
jesi marno mluvili () jakékoli spravedlnosti v člověku, nespočívút naše
spravedlnost v habilusídi v nás vloženýd). avšak jedině Bůh jest našl
lormúlní spravedlností. A neměl-li by jí býti Bůh jedině a zcela, marno
jest naše žíznění a úpění po spravedlnosti, marné &zbytečné lest naše
konání; pak lépe bylo by nezroditi se, nevejíti ve svět rozporů &hrůz.
Nebot třeba věříme v moudrost nezpytnou a spravedlnost nejvyšší
svrdmvaného Boha, přece, když napneme na srdce své struny čisté
a pouze lidské, pak nevýslovná úzkost dolehne na nás, vzpomeneme-ll,
že Bůh předurčuje nás at pro peklo, at pro nebe. Nelze se vymknout!
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tomuto řádu, ienž dán test 9 kladem Boha, ba s kladem víry v Něi; vy
diází-li tento akt víry z duše lidské, nelze se vymaniti odtud; čím lest
člověk, co může učiniti pro sebe, čím může přispěti k uskutečnění
zámyslů Božídi, leda tím. že se vzdává, aby se stal nádobou milostí,
ačli mu lid: Bůh dice udělili? —- 

„.lsme věru pouhé prašivé nic před láskou Boží, která do poslední
krůpěie vykrvácela za nás,' řekl Martin Seripandovi, když o Velkém
pátku r. 1511 vraceli se z večerní adorace.

„Jsme, ale přes to, myslím,le cosi hodnotného v člověku," odpověděl
lako ve snád1 Seripando, „a lest tím - tak mně připadá —každý skutek,
kterým se snažíme, abydiom sc připodobnili, bědní a malí, velikosti
lásky stěží pochopitelné"

, ím by byly všechny šlechetné skutky lidstva, i kdyby nebyly vyvá
ženy stonásobně n víckrát ieště ukrutností a zlobou, postaveny proti ne
konečnosti a talemnosti moře lásky Boží? Nemohu se zbavili trýzně,
která mne sžírá, ale když žádostivost lest hřídiem dědičným, pak
marným zdá se mi ho) a pitvornými všechnyskutky zdánlivého hrdinství,
límž si diccme zasloužili nebe, není iiné cesty a zúsluhy přilíti v klín ne
vystlhlého milosrdenství než právě víra v nekonečnost, všemohoucnost
onoho slitovánl.'

„Odkud by však potom všedmo mravní usilování, které duši přece
náleží essential et qunliIuIeP" namítl dmhě Svripundo.

„Nevěřím v tuto sduopnostf odvětil rozhodně Martin, tónem, Ieuž
nedopouštěl podiyhnosti o hlubokém přemědčvní, „není v duši ani
essentia ani tpmlitnte, lest v ni prostě \nescnn sylngistikou vyšlou
z poimu a vlastností lložíth, lest to postulát, který naprosto ne\ ydiázl
: podstaty duše a nikdy z ní nevydiázel; ostatně ('clt'-dosavadní děliuy
rirkvc neisou ničím "ným lcdn yštčpováním této these do duše lcdnot
livců l t'clýth národů."

„Chtěl by ses domnívali, příteli, že všethno to mohlo by se. díti,
kdyby z duše sumé nic nešlo vstříc tomuto nucení? (Žhtěl bys snud
popírnti, že Syn lloží by byl nevěděl, kde zasáhnouti duši lidskou, aby
se podařilo dílo spásy? Což nezdá se ti, že ieště dnes, po tolika stoletídi,
cosi nevýslovného nás límá v den, kdy —iako dues —si připomínáme
oběť nelvyšší?"

Martin Luther se zakabonil. Neodpovídal hledě vzpurně do země.
lvolnili krok v křížové chodbě, kde zatím úplně se sctmčlo. V této (hvíli,
(! Velkém pátku, když nakláněla se noc, Martin Luther hoioynl svůi
poslední velký hoi. 'l'ento úporný boi ho napřed vedl v dětství, do l'Íis
lebenu, v lldlý dům otcovský, kde ho obklopovalo tolik štěstí, tolik
něžnosti, lake' nepocítil od dětských dnů a kterého nikdy snad iiž ne
pocítí . . . Nikdy? A což, kdyby vše, co dosud ozývá se vzpomínkami
na dětské štěstí, od přitulení v matčině klíně až po Iaškovné hry se
sourozenci a dobrými přáteli, 5 druhy a družkami dětství, v něž mísilo
se první nesmělé, oddané tušení nevypověditelného vzdání, iež lest
metafysickým základem ,diffusivum sui", všed: levů lásky, kdyby vše
to propuklo znovu linou formou v této duši prudké a planoucí, která
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iiž byla si vědoma veškeré nicoty před záplavou vln nezměmého moře
milosrdenství, lež ii zalévalo vždy novými a novými proudy svého
slitování? Martin Luther zahleděl se ve sEngickou tvář budoucnosti.
Nerozeznával v mlhadi vzdálenýdi let, co mu bude údělem. Cosi se
však bouřilo - cítil to —v podvědomých hlubinádt leho života, cosi,
co d'ttělo se zbaviti hrozného, bezútěšného obrazu, který poskytoval
| jedné strany nekonečný ias Boha nelvýš dokonalého a svatého
a s druhé bídný, nízký, náruživostmi přeplněný a znečištěný zákmit
duší lidských —této bolestné protivě, která měla býti shlazena a které
přes samo úsilí Boha ohětovnvšího se zela tu svou strašnou zřetelností,
bránil se Lutherův dudl. Vše v něm ditělo vykí1'knouti: Ponedielte las
Bohu, nečiňte člověka ničím více, nežli |e| milost učiní! avšak leště
byl dalek, aby myšlení se plně vhroužilo v tuto dřímaiící šerou touhu
a ještě mnohem dále byl od toho, aby ii vtělil v precisnost dogmatické
formule.

.liž stanuli divíli u dveří cely Seripandovy a dosud Martin nebyl
hotov se svými myšlenkami. Duše, lako rázem na dvě roztatá, nedo
vedla zholiti své rány. Pohled, límž stihl zrak přítelův, tak žhavým
kmitl bleskem, že Martinu na okamžik se zdálo, jako by byl nesmírnou
silou vyzdvižcn do neznámého, volného prostoru a lako by leho tělo
i duše byly zadtvácený nepoznanou a nepopsatelnou blaženosti. Seri
pando sklopil oči, ieho duše se bránila, aniž věděla čemu, ale tušlla
cosi tak závratného iako hrozného, co promítnuto vc věčnost zname
nalo zavržení a příšerné temnosti.

Agostino Seripando zvolna vstupoval do cely, Martin Luther šel
za ním. - Když zavřel za sebou dveře, žhavý očí blesk vzplanul po
druhé, hrůznou silou svítící zeleným, sirnýlu, oslnivým, hady syčícím
světlem v temnotáth.

„Chci viděti rozřešení toho. co Illllc svírú liž druhný čas," vybudil
Martin. „(Íhci llstotu nebo línak na popel šílenství shoří ml hlava."

A přistoupiv k oknu, zahleděl se do dálky, přes zahradu kláštemí
do nelvzvdalencišíth ulic a uliček římskýdi, které byla již zahalila noc.

- S úžasem a hrůzou pohlížel naň Scripando.
Martín |)l'll(lt(-se obrátil: „\(K', "Út nad svatým městem, nad svatým,

věčným městem," pronášel zvolna, téměř křiče a thcthtot duše bylo
cítit! pod zvukem slov, iež dopadaln lako rány kladiva do tithého,
askesí a meditacemi dýšít'ího ovzduší roly.

„Co (hei věděti? Nač se taži? Chci znáti, dnti vědčti, co skrývá
v sobě noc, která halí svaté městol |)ívíš se, Agostino? (lož je to otázku,
která nebyla ieště nikdy položena;> Možná, nebyla položena za tbesi,
nebyla disputována, ale sázím se, že (“orollarla praxe z ní odvodlti musí
ne laický Ild, ale kněží, svčtští i řeholní, ctní preláti i biskupové, že
zvídavost otazky se nezastavila ani před purpurcm kardlnálsltým, ba,
že l svatý Otec sám, bez tiary &prstenu llybúřova vyšel lovit do vlahé,
larní noci římskél"

„Pro Bůh, Martine, šílíš? To ie řeč mnicha () Velkém pátku?"
„Nemohu za sebe," s úsměvem, ale důrazně odpověděl Luther &jeho
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nepřažené paže opsaly po obou stranách těla dva kruhy, v nidiž vze
pialo se zvíře. Myšlenky hrůzné plastičnosti staly se v tu d'iVlllduší
Martinovou. Nikdy dosud neodvážil se dáti pudovým hnutím tak straš
livé sily fantasie, jako nyní. S evidencí ozářenou fosforečnými blesky
iasného vědomí, vypěstovaného vědou & kázní, viděl Martin Luther
svůl hřídi, vědomé &dobrovolné přestoupení zákona Božího. Ale dříve
než domyslil, neiasným hukotem vzdálené bouře hnala se příšera
pod1yb,rozmetávaiící rázem celou soustavu svatého učení. Nenídobro
volného přestoupení zákona Božího, není hříd1u, iest concupiscentla
tolik co hřídi dědičný a ]ediné milost pozvednouti dovede člověka
z hlubin, v nichž ani sníti nemůže, aby se přiblížil k dudiové dokona
losti Boží podstaty.

—„Chci poznati hlubiny lidskýdi pádů," pokračoval po divili, stále
patře do nočnídi dálek, „ebydi tím bezpečněii změřil nesmírné výše
milosti, která nás dovede přitáhnouti v spáse. Domnívám se, že |arní
noc zleví všedmy hrůzy hřídm, ubydi dovedl si vážili milosti. Nethci
rozlímati o velikosti Kristova utrpení, d'iCÍie viděti, uvidím le, uzřím--|i,
kolik a lnkýdi hřld1ů lze odpustiti v Jeho ime'nu."

c lest milost Boží nezměrná," namítl s odmblou náhle pevností
hlasu Seripando, „toho svědky isme v denním svém životě. Nač nám
vyhledávali iinýdi svědectví? Nač se přivádět zbytečně v pokušenl?
.Ieště máme život před sebou, leště ne|7e nám odkládnti brnění žúrlivě
střežené únosu."

Všediny dobré úmysly mluvily \ Seripundovi, u přet. kouzlo vlulié
|nrní noci proniklo |iž už k němu: i lebo plumen dudm zpřímn hořící
nadiýlil se ve směru větru, lenž hluboce rozrušovnl Ieho nervy —Se
ripnndo rázem se ocitl na hrozném rozcestí mystiky, kdy duše neví,
zda konpána lest lázní milosti či Itlll tresť peklo se vlévá v cévy ne
smírnou rozkoší těle.

„Půideš se mnou," hlnsem téměř hrubým řekl Martin u pollleděl
p'ríteli do tváře tuk, že tento nedovedl se v té divili vzdiopltl k odporu,
„půldeš, Ie-li tl milá mít spnsn Iuko hoje vlnstní! Nuže, mysli si, že iest
to zkouška pro povolání, iemuž obu jsme se oddnli."

A vzav přítele sotva se zdrálmiíeího, vyšel s ním 7.cely u diodbou
dále k bočnímu východu z kláštera.

llyln iiž plná noc. Trosku měsíce, rudá, krvavá, zela nad obzorem
inko otevřená ránu boku Spasitelovn. Mysterium se dokonávnlo v noční
přírodě, mysterinm promítané z duší lidskýdi, ale vždy znovu n všude,
kum přišlo evangelium, lnko na věčné memento, že (llltli se musí
vznésti daleko nad všethnu pouta, s nimiž ve hmotě zápolí, nby vešel
do slávy své, která mu náleží lako živel leho bytosti.

Vyšli. lleze slov, bez úmluvy brali se dolů do Trastevere, přešedše
iako ve snádi těsně pod Andělským hradem. Jdouce nad řekou po
pěšině velmi úzké, pohlédli na sebe: Martin se ohlédl, luko by se tázal,
zde Agostino Ide za ním, &iako by se podivil, že tak poslušně ide za
cizí vůlí. Avšak nikoli ze cizí, v Martinu Lutherovi rozhořel se plamen,
ienž není cizí žádnému člověku, který může býti držen v mezídl, může
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býti zdeptán a zdušen, ale nikdy nelze říci člověku: Není ve mně
tohoto plamene. Tato concupiscentia, tento dědičný hřídll

Šli dlouho opuštěnými a odlehlými ulicemi, než v dálce spatřili
kmitnutí lidské postavy. Jedné či více? Nebylo možno rozeznati 2 při
lišné dálky. Bezděčně se zastavili. Zaleklt se toho. za čím spěli? Martin
Luther zabočil do jiné uličky, Agostino iako stín šel za ním. Chtěl se
vzpamatovati, ale neviděl své duše. Nenalezal ií, čistý dudl byl zasypán,
pohřben v bouři neuvědomělýdi Sahar, v rozlíceném vidiru pudů.
Nediápal sebe, avšak hledě na přítele vzmohl se přece na otázku.
kterou si v dud'in liž položil, kterak že mohli se oddati tomuto šílenství,
které v trosky rozbíielo celý dosavadní leiidi život.

Nyní zase šli dlouho, tak zdálo se jim, liduprázdnými ulicemi. Mě
síční světlo bylo rozlito nad kraiem a tam, kde se vřezávalo na roz
hraní hlubokýd1 nočníth stínů, oslňovalo téměř. Plamen žádostí, který
rozežíral těla, nabýval nově nastnvším osamocením nové potravy. Jako
zvíře určované neklamnýn pudem, zabočil Martin s přítelem více do
středu čtvrti trasteverské. \ li ledním vedeni pudem a byli by se stočill
ke středu, i kdyby byli šli úplně samostatně a odděleně. Horečkou pla
nuly lim skrúně, poněvadž poznávali, že ztratili vládu nad sebou, nad
svou vůlí; poznávali strašlivým, neodvratným vědomím. kterak zvíře
dusí v nich vše, co lest svobodou v člověku a co sladkým |hem evan
gelia zrálo v nith ve svobodu dítek lložldi.

Tu naiednou, zahýbaiice za roh, srazili se s postavou |doucí llm
vstříc. llylo oběma lako by hroznou ranou do hlavy byli omráčeni;
tváře zahořely strašlivým zaplanntím, když se na ně vyzývavě a ne
stondným, nasládlým úsměvem npřely dvě Íosforově žhoucí oči bledého
n štíhlého děvčete. l'řcšli, ale lelith krok zaváhal, palčivost prosakulící
celým tělem ustrnuln v bedráth, nohy zdřevěnčly a zády probíhal
plamen lako vřlcí \ody. Martinu zdálo se, že v nesmírném světelném
lasn vidínapsáno ne písmem,!ie logickým běhemudálostímýbržledlným
přímým pohledem v dění světové, že lest ztracen, že lest konec jeho sll,
že Bůh ho vydává v to, co se státi mnsí, že však zároveň shovívavým ml
losrdenstvím přikrýva víru ieho, zmirňule milostí concuplscentlam dě
dičného lll'lthll v odpustitelnon slabost lidského pokolení; —Agostino
zato mčl vidění hrůzy, iakýmisi děsivými údery dopadalo v leho vědomí
nznúní \lnstni viny. Viděl, v témž losu, ienž předčil všethno uvažování a
nnalysn. líž na svou duši hleděl Martin. zcela přesně vytčenu Inez, kde
počínnln dráha ieho hřidiu. Viděl, že nic ho neomlouvá a nic ho neospra—
vedlňuie z kroku, který učinil, cítil s evidencí, která se mu stávala až
děsivou oním lasnozřením, které nebývú údělem lidským, že v poslední
divili ieštč může se obrátili, může lltovati, vyznuti se a učiniti pokání,
že může mu přiliti milost i kalidi posily za šumění těchže křídel anděl
Skýth. která se snášela v Gethsemane k poplvanému božství, které vy
dedilo v oběti, lež usmíří všediny viny.

Vidina obou byla dílem okamžiku. Ale ta divilka byla přece dosti
dlouhá, aby dodala odvahy zlotřilédívčici,která docela těsně přistou
pila k Lutherovi, oběma rukama na prsou se mu připiala na plášt
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&zasyčela mu v oči: .Polď se mnou, mé krásné nohy uvidíšl' A zatočila
se prudce před ním vyvraceiíc hlavu stranou dozadu, lako by se tazala
sama sebe a všed: neviděnýdi zraků, které na ní kdy ulpěly pohledem
proráželícího datíče, zda ie dosti půvabná, aby dovedla sváděti, &lako
by zároveň si odpovídala samolibostí, v níž byl přídedi palčivéa žhoucí
dalipnosti.

Mrtvá dosud ulička počala se oživovati: v nedalekém nízkém, třebaže
patrovém domě zaplanulo náhle pronikavé temně růžové světlo. Na
lednom konci 9 povykem vynořoval se větší zástup a na druhém, na
plodiád'i zdi v stínu položenýd'i zdály se mihati sem tam postavy.

Celá bouře vesmíru hučela v hlavě Seripandově, šílená vidiřice
odpoutavšího a vzepřevšího se ditíče propukla ve všedi cevádi těla
Lutherova. Jako přízrak nepopsatelný,bíle žhoucí, vyvstala předzrakem
Seripandovým trestající spravedlnost Boží, rozleptávaiící žárem svým
všedmy ssedliny duše, nánosy doby, dědičnosti návyků, prostředí a spa—
lulící nahou duši, dítě své lásky, ohněm zkoušky a odměny zároveň.
Lutherova duše sdioulila se v křečovité napětí žlaz, v úsmčšné, lepkavé
blaho triumfullcí hmoty.

Zaúpěl Seripando, vyrazil strašlivý výkřik, v němž bylo celé vědomí
hrozného pokušení, ieště hroznčišiho l'IHd'llla ze všeho neihroznčišího
údělu všeho dalšího života lebo v životě milionů lebo bratří a sester.
'l'ento výkřik, v němž tryskla z ieho duše hrůza, lítost, prosba o slito
vání i nové odhodlání, stal se zniunením zádirany. l'řed okamžikem
ještě zaslepený Seripundo \idčl v llřídiu radostné zavrtholení života,
ted vlděl lll'ltll iako nelllrozněiší zradu, liž pášo člověk na llohu l na
duši a při tom přece ne na sobě„ na člověka; nyní rozuměl, v té divili,
v tom okamžiku lediném, krátkém, kratším než blesk, lenž od vy'thodu
vytliázele na západě se ukáže, urítil hroznou bolest drtivou, která
tako nesmírný balvan rozdírá duši a tlačí li v dimury zonÍalstvi, děsí,
hubí, vysušule člověka, lak možno to diápatil blaží tak a bičuie varem
rozkoší. Člověk a duše —to se rozcstoupilo nalednou před zrakem
Seripandovýln, mezi člověkmn a duši se rozevřela propast, nesmírná,
zda nezaplnitelná, propast, propast, v níž se sléval oceán lásky lloží
&proudy milosti, se slzami, utrpením i agonii, ba smrtí samého Syna
lložíllo. A vedle sebe spatřil Serlpando život duše a život člověka.
l'ělesnýma oěima a smyslovými obrazy uzřel Agostino raiské nivy
spasenýth duší —a v té (hvíli nebeský las zvítězil nad llllčlt'l temnotou
pokušení. Jako by thlčl se vytrlinouti 5 místa, kam byl připoután všemi
kořeny své bytosti, Iako by d'itěl prqbnouti odtud, kde do půdy stoupa
mi byly ieho nohy vraženy. tak mocným pohybem, kterým vpřed vysu
nula se hlava i hrud, Seripando vyprostil se 5 místa. kde tma. pokušení,
hřídi, rozkoš zatracení poutala ie| tak neodolatelným kouzlem . ..
Pospíchal odtud, prchal v divém chvatu, neohlédnuv se ani zpola,
s horečnou hlavou a s tělem mrazeným příšerným, rozdíraiícím d'iladem,
lenž způsoboval, že d'ivílemi zuby mu cvakaly prudkým a silným
klepotem.

Teprve v tomto šíleném útěku, v této horečce i mrazení, což vše
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znamenalo unlknutí strašlivému nebezpečí, poznával Seripando lasněii
&v podrobnostech, co by se bylo stalo, kdyby v poslední d1vílinebyl
odolal hnusnému náporu. Bez dedíu, iako by stále ještě prchal před
nebezpečím, které hrne se a hučí se všech stran, doběhl Seripando až
do klášterní zahrady, právě na ono místo, odkud před dvěma hodinami
byl vykročil s Martinem do světa života, náruživostí a bouřen'

Na bezoblačném nebi stál srp měsíce. Noc Bílé soboty. Jen několik
málo hodin dělilo svět od nadsvětného, iásavého hynmu: „Exultet iam
angelicus (horus", který měl zazníti nad lidskými slabostmi a pády.
poklesky a hřídiy iako iubilace věčné důvěry a radosti, plesání nad
povstáním v čistýd: blaženstvídi Pána zmrtvýdtvstalého. Serlpando
klesl na kolena a rozplakal se hořce.

Vzpomněl Petrovy lítosti a náhlým viděním osvícen, spatřil tragedli
Syna člověka. Za Petrem se táhl nesmírný zástup postav, oněch, kteří
v životě svém také zapřeli Pána, ne na všcdi skráníd1 spatřil Agostino
krásnou, smiřulící perlu slzy lítosti. Zástup vzrůstal do nekonečna,
počínal v nádvoří neivyššího kněze, zaplnil celou zemi, vršil se obro
vitými pyramidami po celé obloze, až dosáhl měsíce a zakryl lebo
zářící srp. Setmčlo se hrůzně po celé zemi, Seripando vytrhl se
ze svého snění. 'lmhvěl se zimou a rozčilením. Měsíc byl skryt za
střethou kláštera, šero pokrylo celou zahradu, šero temně modré,
protkané stříbřitě šedými vlákny včslít'ími blízkost svítání . . .

Zvolna ustupovala hrůza ze srdce Agostinova. Drahokamy slz, které
spatřil na lícídl kaiícníků, tvořily diadém nad neskonalým milosrden
stvím lložím. .lak zvolna a těžce dosud vybávovnl se den z otroctví
noci, tak vyrůstal Seripando nad děsy svého pádu a zrakem zroscným
dikem a láskou pohlížel k nebi, slibuic slavně nčmou přísahou, že dtce
roznuiožovatl řady lědi, ktei'í llCIlltlllnllCCbýti tóny nového hymnu
k věčné u iedlncčné dnált- Beránkové, budou alespoň lasně zářlclml
démauty slz a rosy, které vytryskly ze srdt'e kniícího a pokáním v lůno
milosrdenství lložílm se tmvrt'uivšího.

*

\goslino Scuipaudo setkal se s Matlínom lutlícrom až ráno, kdy
telý kláštel “házel do kostela, ab) l))l přítomen obřadům llílé soboty.
Po (clou dobu obřadu nepohlédli na sebe oba zbloudllcl, každý '! nlth
sám dosti se sebou měl (.o zápasili se vzpomínkami sona minulé noci,
stále na povrth se deroucími a mléhalítílni lnko lítá, dravá bouře,
která již doznčla, ale z níž zůstal nad přírodou zaleknulou a ončmělou
velký, těžký mrak, zallalulící obzor) a vyvolávaiící v lůně země vzdethy
ztlumenýdi a nepřekonatelnýdí bolestí.

Agostino dobře cítil, že lest dvoií pokušení, iako isou dvoje bouře.
.lsou bouře larnídi večerů, kdy svěžím vánkem, plným člSlýd'l vůní
nového, silného vzdudiu odhalí se v červáncích tím zářivěli opět vlídná
slunce tvář, kdy v úsměvném smíření klade se v klín noci lako nepo
rušená, nedotčená mladá bytost lidská se všemi půvaby něžné, útlé
duše, napoleně vidinami a sladkými sny mluvícími o velikosti, se všemi
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půvaby mládí a krásy, které lsou plny neskonalé líbeznosti na stezkád'i
loži kázně. Jsou však bouře letnídJ hodin polednídí, kdy bouře dozuří,

avšak ielí hněv, tvrdá zášť zůstává rozestřena nad celým krajem, lenž
sotva odváží se vydechnouti všed'tnudusnou svojihrůzuaienžna zdímu
řenost nebe odpovídá urputným čekáním novýdi hrůz, beznadělí
(\ tvr(lší(h ieště smutků, lenž marně touží po slunci, které iest odvrá
ceno, lako by už nedítělo mile &úsměvně pohlédnouti na svou zemi.

Seripando pocítil taieninou hrůzu, která mu říkala příliš určitě, že
ieho bouře byla z oněch zlobně &dlouze tíživýd'i. Necítil oné úlevy,
necítil svěžího vanutí, které přichází po bouři, trysknouc odevšad, ne
cítil oné hrdinné (\ suverénní volnosti, která se rodí v té d\víli, kdy
pokušení bylo překonáno. Tak byla ieho duše prosáklá mdlobon
(\ otroctvím hřídiu. že radostné & důvěry plné zpěvy svěcení přešly
nad ním lako nad hludíou propastí, ba ani zdáli tušené, andělský roz
lt'tsané „F,xliltet Iam angelica turbn caelorum . . ." přešlo zanedíávulíc
spíše bodavé ostny výčitek nežli spoluplesání &radostnou důvěru. Duše
hřídiem mněná ani netuší - tak zůstává ještě naturaliter díristianu
—jak daleko lest od radostného spočinutí v bezpečnýdi hlubinádi
luožskýdí taiemstvíl —

Cítil-li Seripnntlo víření hrozné proměny pod klenbami své vlastní
duše |ako beznuděiné oddydmvúní přírody pod temným příkrovem
nehybné lesknoty zdunuřcnélio letního ránu, byl l.ut|\(-.r zu-ln linek
proměněn. l'řes \'šédum pouta, itež ho táhla k minulosti Ieho (lětskýdl
\\ iinošskýdl lct, odstoupilo od něho \čdomí osobnosti. llyl |iným, byl
iinou duší \c Zt't'lil iiném s\čté. Zákon), sliby (\ závazky učiněné
v onom minulém, ro7p|)' \nly se \ niwt' \ tomto (\ nmá duše se pouze
\\ úžasem za nimi olilízcln, hel opoužcní, bez posmé,d\u bez \ý(:itek.
Suwily se (ho »nět). tak sobě ( izi, ze \\Iuřovnly lnkékoli sro\'|'\(|\ání
(\ oceňováni.

Juk patřiln novú (lnšt- Martinu [.utheru za duši, kloná ()(-návratné
odešla této noti? llyln plnn \ědomi, lm \í(e, nadlidské lukési listot)
(\ přesu'ulčnní, že musilo tnk býti n 70 musilo se tak stati; ale pit-((:
(\ povztlcdicm loučila se s ní, v slzádi olilíželu se za ní. S tou (luší
odešly velké zápasy, těžké boié, nie odešlu s ni zároveň svrthovnnt'l
volnost a svoboda, nejsladší vnvřín trpkc'ho zápolení. Martin Luther
('ítil, že od základu se v něm musí zmčniti všé, i v myšlení, i ve včřcni,
nutí-Ii se bez hrůzy (láti novou cestou, která se před ním otevřela
(\nemá-ll zešílcti roztříštěním (luše tesknící po všem, co bylo tnk vítězné
\“oné \'ířc vc „svobodu dítck lloži(h".

*

Posvátné obřady byly skončeny, na hlavním oltáři zaplál iiž paškál
i trolzubcc, ale duše, zaiaté hřídiu, nemohly se rozplesati. llezútčšnč,
ale se zoufalou houževnatosti hledal Seripando východisko z mlžin,
které smrtelným smutkem I\o obestřely; v tomto živelném náporu
(luše byla nadpřirozené lítost, lež připravovala odpuštění hříd'iu. —
Martin ocitl se svým hřídiem rázem v zcela iiném světě. Pozoroval

189



s úžasem, avšak nepodmybně,že tento svět žádá si zcela liného života.
Jeho nové zieveni a mnišský život! Nemohlo býti propasti nepřekle
nutelněišíl Čím však byla potom ona tajemná síla, která od dětství lei
hnala k tomuto životu, v sladké obletí Boží, veškeré sladkosti pokole
obsahuiící? A což, kdyby byl samoiediný na širém světě, jenž byl
vzníccn zázračnou láskou, pak mohl mluviti o poblouzení, které bývá
mladému věku kalidiem neiušlechtileišídi rozkoší i neitrpčídi zklamání,
avšak což legie tědi, kteří žili životem podobným životu leho, avšak
prožitým až do všed1hlubin člověku dostupné zbožnosti; měl to všechno
odmysliti, měl to všechno popříti svým pádem ve špinavýdl čtvrtídl
hřídíu v Trastevere?

Martin Luther se nemohl k tomu odhodlati. Neměl toho gesta,
k němuž by byla slušela svrdiovaná suverenita samého Boha a při
tom přec byl sevřen železnou pěstí nutnosti, která mu kázala změniti
do základů celou tvářnost světa, neměla-li duše zaúpěti posledním
výkřikem své vlastní, nepodiopitelné & přece skutečné smrti. Smrt
duše —a věčná smrtl Sotvnže se mu podařilo rozpoiiti tato dvě určení,
|iž znovu a opět slévala se mu v lediné: Smrt duše - to mělo býti
popření dudiového suhlektu, to měl býti nový svět bez samostatného
duchového principu; věčná smrt - v tom spatřoval hrozné vědomi
duše navždy odloučené od zdroje života, od svého Boha. A tyto dvě
tak rozdílné věci nyní mu splývuly v ledno, prolínaly se, rozbíielíce
všechny logické funkce, příšerně se řítícíln samohybetn svých znaků,
hrozné mlčení hmoty vířící Íantomem života mísilo se se zarytou tem
notou, duše oslepená za trest, že se nevzpialu ani iednou veškerou
plnosti svých schopností za svým Světlem . . . Martin Luther zahleděl
se do dálek budoucnosti: spatřil veliké, děsivé šero, které padlo náhle
zsiuulé a kalné v iásuiící, smavý, slunný iarní den. Viděl Boha laku
velké, bílé, nezměrné světlo duší a viděl zástupy, které prchaly pod
netopýří olbřímí blány temnot ve itue'nu ieho —obrovské světy vzdoru
stavěly se proti obrovitěišim leště záplavám sladkých světel milosti.

Martin Luther zesmutnčl smutkem, který byl šerem, po němž ne
měla vzellti zoře. Když po posledním Alelula odešlo kněžstvo od
oltáře, byl Luther linou bytostí, než byla ta, která přistoupila k oltáři
při obřadech llílé soboty. Bouře, která zlomila čistotu těla, vyvrhla
duši milulícího z ohietí tišiny bezpečného přístavu lásky slitovné
u odpouštělicí, povznášející &posiluiící, v kulné vlny hučlcího, bouří
cího moře rozpoutané a dusící pudovosti.

*

Na vecer Bílésoboty poklekl Seripando k nohám převorovým aprosil,
aby smělvykonati svou generální zpověď ' Mar

Na otázku převorovu, proč si vyvolil tento chrám, řekl Seripando:
„Chci, aby mě hříchy vzkřikly plně bolestí a pokáním před iesličkami

ve chvíli, kdy láska Boží došla až ke kříži. Před obrazem oné nesko
nalé oběti Páně prchne navždy hřích, chci býti potřen pro slávu svého
Spasitele a pro spásu dušíl"
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Převor svolil. S teho požehnáním odešel Seripando. Chvátal do
chrámu. Každým krokem v tvrdost mramoru tuhl jeho úmysl lako
předsevzetí nesené andělskými sbory ze srdce lítostí zkrušeného a
utrpením pádu zmučeného do výšin nebes. Daleko za ním ležel dosa—
vadní život, dnešním dnem, zítřkem, velikonoční nedělí, nelslavněiším
svátkem celého roku začne nový život. Vita nuova, vita nuoval znělo
mu vstříc odevšad, veliké plány v daleké budoucnosti rodily se v ieho
mysli, pro něž nebylo dosud slov. Když spatřil v dálce před sebou do
výšek čnící zdi chrámu, cítil, jak mu srdce přímo poskočilo v hrudi.
Byla v tom hnutí i úzkost a nedočkavost, ale byla v něm i nezdolná
listotu. že duše. byt sebe víc klesla, může znovu oděna býti v radostnou
svobodu dítek Božích, když oddaně popatří v nezměrnost božských
slitování a když zatouží, aby nad všechny strže a víry žití pozemského
směla se povznésti k svému pravému životu, kterého zde v poutech
smrti nedovede chápali a sotva v okamžicích milosti tuší

*
lvl

Když nazltrl, () velikonoční neděli, všechny zvony římské vyzváněly
radostným a slavným Alelula, zpívalo k tomu srdce Seripandovo
nelvroucnělší a nelradostnělší píseň o svobodě dílek Božích. ím mo
butněii doléhaly zvonů hlasy, tím plnčiší radostí odpovídala duše, |íž
byla vrácena čistota a pevnost nezdolné Iiž víry, která vonnýln iarním
vzduchem pila všechnu radost uklidnění, iež sama o sobě iiž lest |n—
tuitlvní |Islotou nebeské blaženosti uchystané duchům toužícím . . .

Jinak Martin Luther. l'udlehnuv svodu ďábelské. hrůzné chvíle. také
on vznesl své zraky k nebesům. Avšak nádhera ielich, obráželící se
\ bažinách lehu pádu, naplňnvula iei údčsem, ošklivosti, kterou zoufalá
duše ze sebe vyrážela k čistým výšint'nn,a nakonec vzdorným odporem.
A v něm příkaz lloží ievil se mu pošklebkem, grinmsou Iioha, který
směle se své oběti a lelímn mravnímu usilování.

*

Martin Luther lekl se této své myšlenky. llyla nemožná. byla urážkou
lioží, urážkou rozumu, hříchem proti Duchu svatému, čímsinekonečně
horším, vzpurnělším a neodpustitelněiším než jsou hříchy, limiž klesáme,
strhovánl často kypícimi vary těla a smyslů, hříchy strašné před tváří
nezměrné velebnostl a nekonečné svatosti lloží, () níž tak mocně mluví
hvězdná nádhera noci; at uznáním, a at popíránlm, každý člověk v tichu
noci musí se k ní povznésti —ano, strašné isou to hříchy; ale oč straš
něiší Isou ony, v nichž plným vědomím se llohem pohrdá, v nichž
Nelvyšší a Jediný bývá vysmíván. Ještě milost bušila na bránu duše.
Luthera napadla spasitelná myšlenka na smrt. Jak bude umírali hříšník?
A který bude míti hrůzněiší poslední okamžiky? lověk, který palčivou
žízní smyslů přestoupil zákon Boží,necht proto ieště nezoufá; až údové
lebo budou se rozpadávati pod blodáním choroby, on snadno a upřímně
bude litovati svých těžkých vin a Bůh, který ukázal člověku nicotu
leho náruživostí zákonem milosti a lásky nespoutaných, odpustí duši,
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která pozná svou cenu v poslední hodině pozemskosti :hůře bude tomu,
kdo Boha popřel pohrdaie lím; lak spojí se on v poslední chvílis oce
ánem lásky, slitování a milosrdenství, když živil se po celý život jen
nenávistí a odporem, co učiní Bůh —třeba všemohoucí —-aby se dal
poznati duši, která odchází? V hodinu smrti své, v budoucnost listou
se Martin Luther v hrůze zahleděl. Vzpomněl smrti otce svého, ienž
umíral přec spravedliv, po životě pilné práce, po životě plném starostí
o děti a jejich vychování, po životě ryzí, nezištně, poctivé povahy.
Jeho otec umíral smířen s Bohem, vzdávaie se důvěryplně Slitovníku.
A jak těžká, iak hrozná byla jeho smrtl l'o tři dny ležel v mrákotách
neodvratného zápasu, z něhož se ien občas probouzel, aby volal děti,
které se zvolna scházely u leho úmrtního lože. Konečně nadešel den
poslední, hrozný listopadový den, naplněný mlhou noci a skučením
větrů. Smrtelným chrapotem, který zdál se prořezávati vnitřnosti l kostl
umírajícího, započal a trval až přes půlnoc. Za palčivé horečky počaly
chladnouti ruce i nohy otcovy. Chlad příšerný, ledový a tulmoucí chlad
postupoval velmi rychle, dostupoval srdce; nemocný pozvedaie levici
hledal místosrdce, iako by le chtěl ochrániti předposledním, rozhodným
a vítězným náporem smrti.

Náhle tvář nemocného, dotud hledá chorobou. počala se pokrývatl
popelavým stínem. Martin dobře postřehl tento mrak,ienž padal na
tvář otcovu Iako šero, když vplíží se smrtící úzkostí v kral při slunce
zatmění a zahlédl také více tušením než pohledem zděšení v očích
svých bratří, kteří stáli kolem lože otcova a snažili se láskyplnýlnl
obietími dáti všechnu něžnost, které byli schopnl, nemocnému na
úděsnou cestu do věčnosti. Sestry, nemohouce se odhodlatl, aby viděly
hrozný zápas smrtelný, plakaly a modlily se v sousedním pokoii. 
.\lrak, zatáhnuv celé čelo, jako by zaváhal. leč ne na dlouho. 711malý
okamžik počal sestupovati tím rychlcii. zalil polootevřoné očl umíra
iícího, přešel na nos i líce a v té chvíli celá tvář rázem se změnila:
liž na poduškách nclcžela hlava otcova a byt i hlava otce těžce, ha
na smrt nemocného, iiž ta druhá hlava pluč náležela v talemnou, mlčící,
slinglckou Smrti říšl — Mrtvolný klid lon zcela na krátko ustrnul na
tváři umíralícího. Poslední okamžik již nadešel. Srdce ochrnulo a dech
v hrudi ustal. ()tči otcovy strašlivým tlakem vyhnány vystoupily úplně
v.důlků, zakonlely se příšerně a utkvčly potom nehybně, iakohy, pro—
nikaiíce kouty ve stropě, se hyly upřely do neznáma.

Všichni zděsill se toho pohledu. l nejstarší hratr Martinův, který
podpíral hlavu otcovu, zhrozil se vida tyto poslední chvíle:

„l rozné, ó llože, iak hrozné," zašeptal, vida ty strašné očl upřené
v příšernou dál . . . Pozvolna vrátily se oči v důlky, víčka napolo nad
nimi se uzavřela. Ticho.

,Dokona|," řekl nejstarší bratr a v ieho hlase, přes všechen smutek,
znělo odlehčení po chvílích, které byly svědky smrtelného zápasu.
Avšak sotva to dořekl, vyšel dech z úst mrtvého již. Nebyl to už vzdech
živé hrudi, byl to proud vzduchu vycházeiící z hadice či z nádoby
něiaké, čistě lysický zvuk, neřízený žádným duchovým principem.
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„Ještě nel" zaúpěl znovu nejstarší bratr Jan, „6 Bože, jak dlouho,
jak dlouho ještě?"

,ekali dlouhou chvíli neodvažujíce se ani vydechnouti. Cekali,
zda ještě nějakým jiným příšerným způsobem neprojeví se znovu pří
šerný zápas se smrtí. Nic se nestalo. Nebožtík ležel bez hnutí, bez
hlesu; bylo znáti, že zvolna začíná tulmouti tělo odevzdané rozpadu.
()cldechli si všichni. Povstali, zavolali plačící sestry oznamujíce jim,
že jest skončeno hrůzné divadlo umírání. Memento smrti stálo v očích
všech, když pohlédli na sebe něžným bolem, v němž bylo přiznání
naší nicotnosti života a když upřeli pohled odcizený bolem, lítostí a ta
jemstvím na mrtvolu otcovu. Avšak hned nato vrhli se na kolena všichni,
jakoby na tajný neslyšitelný povel, nebot i této chvíle, &zvláště té chvíle
měli jasné vědomi toho, že iest první povinností jejich dětinné vděčné
lásky lkáti o slitování pro zemřelého k Pánu života a smrti. Modlili se
vroucně, cítili, jak se úplně odevzdávají Bohu a cosi jako důvěra dítek
k otci pozemskému, avšak nekonečně duehovčjší, jimi proehvěla bla
živým vědomím uprostřed pláče a temné, nekonečné noci listopadové.

*

()d obrazu klečící &vroucně se modlící rodiny vrátily se myšlenky
Lutherovy znovu k záhadě božské spravedlnosti a lidské svobody.
Nebylo cesty, kterou by lidské poznání mohlo uniknouti existenci
nejvyšší bytosti, plné moudrosti a všech mvslitelnýrh dokonalostí. (Íož
tedy s lidskou svobodou? |)al jí llůh člověku tolik, aby na každém
svém kroku, za každý svůj skutek byl plně odpovčden? (Íož nestačí
této křehké, odevšad ohrožované nádobě nesmírný poklad víry, jak
malými, nit'otnými jsme před llohem. v jehož slávu lze \ejíti jediné
zásluhou nesmírné ceny výkupné občti Spasitelovy

A na tuto otázku relá bytost „\lartinova, dotud deptaná tuhou kázni,
dotud obdivuhodný, poslušný nástroj dntha vůlí lloží vedeného, začala
volali odpověd, jako jediným hlasem vzkřiklo to ve všech údeth Marti
novýdl: Ano, tak tomu jest, čím jest člověk před Pánem, jestliže velká
\íra sama ho neospravedlní? - Male hlavu obtíženn neznámým a div—
ným opojením, které stejně otvíralo výhledy jak v nejjásavělší radost
| v nejthmnrnčjší bol, rozhodl se Martini |.nther, že půjde za tímto
hlasem, jímž byla mu rázem rozřešena nejpalčivější hádanka života
I smrti, lásky a Boha . . .

Když se po hrozné, drtivé bouři duševní Luther poněkud uklidnil,
uvědomil si celý dosah svého nového poznání. 'l'eprve potom pocítil
plně svoji bezmeznou uicotnost před velikostí lloží - první akt, který
vykonal ve své nové víře, jež vytryskla i 7.opravdové touhy po ne
konečně dokonalém Bohu i z odmblosti vůle stanuvší před hrůzným
náporem všeth dábelských lakadel. - Od oné noci Bílé soboty byla
síla Luthrova zlomena, oddal se v božské slitování v plném vědomí
hříšnosti, již spatřoval trysknoueí ze všedi údů svýdi. Zrakem vytrže
ným zahleděl se Martin v bezedné tůně božského slitování, ale vhlubiny
jeho svatosti bál se pohlédnouti zrakem svým.
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Od velikonočního Aleluia nepromluvili k sobě slovem Luther a
Seripando. Tíha hříchu ležela na nich; Bůh odpustil Agostinovi velkým
mlčením a duše Luthrova stála v stínedi smrti. Agostino zaplanul no
vým leskem čistoty, který třibildudiovní kázni v lesk dosud nebývalý,
smělé &nadšené plány klíčlly v něm iako krásné květy na vonící půdě
lamí.

*

Přešla dlouhá řada let. Vlas někdelšid1 mladýdi mužů zbělel v sníh,
daleko rozešly se cesty Luthrovy a Seripandovy. Nesetkali se od divíle,
kdy Martin v zimě téhož roku, lenž viděl ieiid'i pád, odešel z íma. Ne
spatřlli se nikdy již,ale slyšeli osobě velmi mnoho. Cesty milosti a cesty
hřídiu rozešly se, ale tvářnosti, kterou dávaly světu, srůžely se neustá
lým boiem. Nad močályabažiny vynořuii se sněžné květy leknínů, nad
varem hřidiů a pádů vždy znovu rozkvétá svatosti křehký, éterický
květ. ()d hrozné divíle Bílésoboty stoupal život Seripandův nadšeným
odhodláním. Oddiázele : Říma, aby se odebral neidříve do svého řá
dového klášteru v Senč a brzy nato za profesora theologie do Bologně,
odnášel v srdci po hrozné mravní bouři hlubokou shovívavost k po
kleskům (habosti lidské, shovívavost, která svým vznikem vždy liž se
modlila () slitování a hledala cesty, limiž by pobloudilá duše vrátila se
k plné trysknoucim zdrolům milostí. Na prožitku bilosobotní noci zbu
dovalsiSeripandorelou nauku, vlahou lako pozdní |ara noc, zahalenou
stříbřitýmzávolem melnud'iolie a přece probleskuiíci přísvity života věč
ného. Nebot' odte'thvíle cítil přitházeti bouři, lelíž spousty vduěldi budou
nesmírné, byl si vědom, že počíná hledali ochrany před vidlřlcidřívenež
se rozpoutala. Tušil a viděl. kterak šelma lidské vůle se vytrhne z milu
licího obletí lloží ktiznč a od té d\vile že řítiti se bude lavinou do pro
pasti. llylo třeba tedy především zesilovnti v dennidi úkonedi lldskýdi
to, co nelvíre by bylo sdiopno dáti blaženost vyrovnaného klidu duši
ochotné plnili vůli Iloží: timto duthem neseny byly opravné snahy, které
uplatňoval v prvé řadě ve své řeholi, zvláště, když r. 1539 stal se lelím
generálem pro přísnost své řádové kázně, kterou spoloval s laskavostí
n mirnosti k slabým. křehkým a chybulicim. — l'ak ze skromné cely
n S. Agostino v llímě vyšli současně téměř oba reformátoři; zatím co
Martin Luther reformoval božskou nauku. aby lidská zkaženáe nákaze
litidléliailt'l srdce lidská nemusila se podrobovatl sladkému lhu božské
lásky, reformoval Hieronymus Seripando srdce lidská, ukazoval cesty
a podával opory, aby snáze dostoupila toho mála dokonalosti. tíž žádá
Bůh, aby na věky přivinul tvora svého na srdce své láskou překypu—
iicí.'l'lsíce duší,o Illdlžnikdo dnes neví,ale které stelnč drahé lsou Bohu
Vykupiteli, zadtoval Seripando láskyplným,spásou lkavým obietim doli—
rého pastýře.

*

Tiživi, zimní dnové lednoví těžce dolebli na Martina l.uthra r. 1546.
Viděl před sebou rozběsněné moře převaluiící se od pólu k pólu ana
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hlédale ve své srdce i v srdce svých věmých, zastihoval v nich len stále
a stále Iomcuiící, neutišitelné bouře. Kdo le vyvolal? Kdo le rozpoutal?

14. února dostal zprávu o dvou událostech, které naň učinily hlu
boký doiem, ač z opačných důvodů. „Papež Pavel Ill. zemřel 3. ledna a
byl podiován', tak v radosti svého srdce oznamuie Melanchthonovi.
Avšak opět píše Kateřině: „Císařstoií třicet milodtud v Soestě ve West
Íálskuf Mohlo se státi, že císař.bude-li d'lllli,vpadne do bezbranného
Saska, Luthra zaime a bude ho souditi podle zákonů říšskýd'i.V Lipsku
(\ Magdeburku již se vyprávělo, že Luther byl lat. Nic líného nemohl
také očekávali &měl proto v oněch dnedi ponuré vyhlídky. Dábelská
zievení. které dříve bývala tak častá —at ve skutečnosti, at v leho obra—
zotvornosti - opět se dostavovala. Ponořen v smutné &úzkostné myš
lenky stál o iednom z těchto večerů u okna. Tíže balvanu, který uvedl
v pohyb, po prvé v nešťastné velikonoční noci v Římě, drtila mu srdce
luukou nevypsatelnou. Pozdvihnuv náhle hlavu, spatřil ďábla sedícího
naproti na okrali kašny. Jeho tlamu byla hrozně otevřena, lnko by ho
chtěla pohltiti. Vtom se dábel vysmrknl n obrátil se k němu zadkem.
Neštustný starý muž odstoupil od okna a plakal. Nebyly to slzy lítosti,
byly to slzy zoufalství. Byly to zmnohonásohené proudy slz prolitýd1
tnlnč oné noci v ímě&které rovněž vytryskly ihned zoufalstvím, které
přilalo pád za nový, neodvratný život, místo aby lítostí &odhodláním
Blnyly všerhuu vinu svlažulícc 7ároveň duši silou novou, radostnou. —
'ldn nevzpomněl si tehdy sond nn včtu, kterou listě řetl u svého ohlí
heného 'l'erencln: „Ad restim res redilt", provoz le to ledine, co mi
zbývá? Několik tnlelnnýth výroků 7.()Ilčth dnů ukazovalo mu cosi po
dobného. 16. února napsal křídou nu zed ložnice: Nemůžeme řiniti, to
každý chce; uvšuk můžeme zniisté učiniti, ('o Iny (lu—elue.—.lnkého ře
tězu článkem bylo asi toto slovo? ()dkud vyházel a kde končil? Stál
nml nimi leštč llůh leho dětskýrh, rmlostnýdi. štnstnýdl, důvčřlvýíh let?
Či byl to llž len Íntnllsnius mhulený v suhlektlvní mnm svobody. které
není u které llůh nednl nni tomu tvoru. který se 'love dítkeln lložím?

Po celý den 17. února zůstal |iž Luther doma, nemohl se odhodlali,
uhy vyšel. Toho dne večer sešla se četná společnost přátel v icho domě
a doktor Martin Luther byl velmi dobré nálndy, žertovnl n veselý hovor
plynul neustále. Byla to poslední (hvíle radosti, která dopřáno lllll byla
na tomto světě.

llolným vínem ohtížen odehrnl se o půlnoci Luther na lože. Usnul
ihned n spal dvě hodiny tvrdýln spánkem. Náhle však procitl ze sua
chytale se za hrdlo. ňábel, který před čtyřmidny ho znepokolovál, rdou—
sll lel vší urputnou zavilostí. Luther viděl s hrůzou, kterak zatav drápy
v leho hrud dábel ho vleče nn okral příšerné, nedohledné propasti. ..
llránil se s napětím všech sil, ale marně... Martin Luther činil zoufalé
pohyby, aby limi zavřel příšerný pekelný iícen. Bylo vše marno. Jedl
ným smyknutím strhl ho ďábel s krale propasti &iiž se řítil Luther ru
diotem set rozběsněnýd: hromů do bezedné, věčné temnoty . . .

sně ráno byl nalezen mrtev. Byl to pohled hrozný, němé pohledy
přátel hledícíd: na toto divadlo smrti jako by hovořily: Jak strašlivý
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koneclJaký byl život?Tělo reformátorovo viseloz postele hlavou vpřed,
která se dotýkala úplně země &leií lebeční kost po levé straně byla na
štípnnta, snad následkem četnýdi úderů o pelest neb o podlahu. Ruce
byly zataty a zkrouceny. ruce. lež se bránily ďáblu, ale nenbránily se.
Alak také byly by se mohly ubrániti ruce toho,iehož dud'i neditěl spolu
pracovati na díle výkupném &který, boie se zápasu, opovážlivě všedmu
spásu očekával od milosti, která si tedy ani nezasloužila, aby se člověk
rozpomínal, co pro ieho blaženost mu připravila ve věčných stanech
Božích?

Tak odešel ten, jehož dvoií ovoce počínalo zráti: ovoce rozvrácení
mravní osobnosti,ovoce hrozného hříchuproti Duchu sv.,iemuž vtisknu—
to od počátku stigma neodpustitelnosti: na milosrdenství Boží hřešiti —
a ovoce vzdoru, které o něco pozděli počalo nzrávati: milost vypuzená
ze života a odkázaná na to, aby očekávala duši až na pokraii hrobu,
stala se poneníihln zcela zbytečnou, svět vymkl se zcela milosti, žiie
dosud ze vzpomínek na ni, avšak v budoucnosti několika století temně
dnnčla iiž strašlivá bouře vznícená člověkem, který —přes ušlechtilé
úsilí několika hluboce prohlédaiících lednotlivců - řítil se neodvratně
v propast bestiality. S hrobem Martina Luthera zavřel se nad světem
hrob stimnlu k cestám milostí a k výšinám.

*

Zpráva o smrti reformátorovč stihla kardinála Seripanda, generála
řádu augustiniánského, na koncilu tridentském. Křesťanskýsvět byl liž
silně zmítán ledem bludu lcdnnk lntherského, lednak kalvínského. Mě
la-li nastati náprava v církvi, bylo v prvé řadě nutno, aby byla pozdviže—
na důvěra ve všechny výborné dary, iimiž přirozenost lidskou Tvůrce
obmyslil. Neboť neblahé ovoce reformace liž se prolevovalo přílišpa
trně; přes všechen lesk svobody ve věcech víry vanula z nových nauk
bezi'itčšná zbabělost n zoufalství nad možností mravního vzrůstu a zu
šlechtění lidskosti, ovšem ienotn bo|em, tvrdým zápolením a dary mi
lostí získatelnon.

\ z|mmínky na nešťastného přítele ztnítalyduší Seripandovou aplnily
ii nepokoiem. Jak by byl rad padl na kolena v samotě, ve své cele,a
modlil se tam za spásu duše Lutherovy a za všedmy, kteří s takovou
- snad npřítnnon —radosti a s nadšením přilali ieho slova lako evan
gelium osvobození! A byly vskutku okamžiky, kdy doufal, že po—
blonzení není tak velké, aby ho nemohl přikrýti plášt nesmírného sli
tování, ale hned nato vpadala v toto rozlasnění neblahá tthllll'il, zve
dalícíseponuron hrozbou proti původci nové nauky. která tolik žádala
po Bohu a která tak málo vděčnosti ukládala jeho tvoru. Seripando se
zmítal v křečovitóm boii, hledate, čím by za l.uthra usmířil spraved—
livý lloží hnčv. Vzpomínal na celý svůl život, na ta dlouhá léta prožitá ve
službě Božís nadšením,odhodlaností a houževnatosti, které neznaly me
zí &neznaly překážek. Dospěv na sklonek svého životaa dosáhnuv nei
vyššíhodnosti řádové inejvyššího důstoienství hierardiidtého vpurpura
kardinálském, zaned'iával za sebou světlou dráhu reforem řádu i srdcí,
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široký proud lásky a shovívavosti. který rány hříchu hoiil nezměmým
soucitem a slitováním. A nyní tu stanul, aby položil na váhy koncilu
své slovo, lež platilo mnoho,uby bylo |asně definováno,címlest vDudiu
svatém, „Jemuž se vidělo i nám', ona zpupná nauka, iiž založil Martin
Luthera která vítězně, tak se zdálo, sipodmaňuie celý svět. Hieronymus
Serlpando byl by rád zachránil, co sdiopno bylo zád1rany, avšak při
tom defmovati musil. .liž několikrát promluvil, když šlo o vymezení
nauky o ospravedlnění. kdy záleželo tak velice na tom, aby vyvážen
byl poměr mezi milostí & slitováním Božím s ledné a vůlí člověka
:: druhé strany.

V úterý 16. března 1563, v zasedání me7i hodinou 14. už 17.,
vstal kardinál Seripando naposled, kd) 7,se končilo II. a III. přežklíu—
mávání o stavu ospravedlnění. Celý icho život, všeihny vzpomínky
divěly se v lebo hlase, když promlouval k nauce:

„Spravedlivý ve spravedlnosti lest zachováván dobrými skutky a ostří
háním přikázání Božídi. Stále živoucí touha přiblížili se dokonalosti Boží
lest živnou půdou milosti. ()spravedlněný stále cítí inkýsi zákon odpo
rující zákonu Božímu v údeth svýdi. V uvědomění toho iest rozcestí
životu tlítek liožíth a dítek světa. Kdo se poddá onomu zákonu, odpo—
rulícímu zákonu Božímu, ztrácí nadějí na záchranu své duše. Především
tedy třeba lest přcmábnti onu žádostivost. K tomuto vítězství milosti
lloží iest potřebí spolupůsobení svobodné vůle. liůli, osvícení molel
Dále lest potřebí knlírnosti, to lest umrtwoí těla o všech 1|)ůsol)t'l, Iimiž
tělo se umrtvule. Tuk sv. Augustin \ knin- I)l' int—ritiset l'emissione
peccatoruln a v 5. kni'le. (Íontrn .luliunuln cl l'clngium dí, že umrtvo—
vánlln i žádostivost se unmnšule i milost ro7množn|c. 'Iu třetí v_\žodule
se. stálá pmnčt nn milost lioží &nu utrpení Krislmo. Nikdo není tak
spravedlivý, aby v boli s tělem a ďáblem někdy nepodlehl n nepndl,
alespoň vši-.dnímhřídu-ln; prostředkem proti tomu lest denní modlitba
a skutky milosrdenství. lllas Augustinův hřmí: 'l'ři-sle sv, Pelngiáni, od
toho neustonpím, že není tak spravedlivého, aby někdy nezhřešill

V posted: o modlitbádt, v bezesných llodinf'ldi ("osto |se|n k Pánu Ikul
o milost poznání. 7,dn ncvzcšla nám všem otázka hrozná, otázku nn
šebo života, životu věčného nebo věčné smrti, zdn my, kteří ospravedl
nění |smc a pro totéž oslnvcni lsme podle slova psaného: „Které osprn
vedlnil, tytéž oslovil," před božským tribunálem budeme souzeni z ledné
toliko sprnvcdlnosii,totiž skutků nnšith potházeiít'ídi 'l.milosti lioží,ktert'|
v nás iest, či z dvolí spravedlnosti, naší totiž, o níž právě jsem se zmínil,
a spravedlnosti Kristovv, totiž utrpením, za'tslubumia dostiuřinčním
Kristovým. doplňulícím nedostatečnost uuší spravedlnosti. Zullsté Au
gustin praví: Běda lakkoli (hvályhodnému životu lidí,bude-li souzen ve
d'lVlll,kdy odstaveno bude slitování. O pravdě, věru, otcové, v leiidiž
záštitč a odiranč sama pravda lest, sudte, a tak suďte, abyste pamětlivi
byli toho, že nyní o Bohu, to lest, o Boží spravedlnosti rozsuzulete, kteří
samým Bohem, nelvyšším Soudcem, ledenkráte budete souzeni. A Pán
dí: „Nc podle zdání lidského soudím Ia." i almužna u Boha, ienž srdce
zkoumá, může pocházeti z hřídiu &přece člověk almužnu dávalící vždy
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bývá dmválen.A tak před zrakem Božím otevřeny jsou všechny pohledy
v talemství, lidmžsotva tušení nám dopřáno a proto tím stkvěleli září
víra světlem nadpřirozeného svého původu, čím více božské od lidské
ho odlišule. Takto také liší se soud Boží od lidského &sv. Tomáš praví,
že Bůh žádá po nás spravedlnosti, ne podle spravedlnosti lidské, nýbrž
podle božské. Neví mnohdy ani člověk přistupující k svátostem, zda
milost přllímá, poněvadž neví, zda dobře připraven ii přiiimal. Tedy
sluší pochybovati člověku o vlastních díled'i, popatří-li na sebe sama.
A když bude dovoleno pod'íybovati o naší spravedlnosti, nebude do
voleno utíkati se k milosrdenství Božímu a k utrpení Kristovu? Praví
sv. Tomáš: Spravedlnost naše iest nedokonalá &tehdy dokonalá bude,
až budeme ve vlasti. Církev ovšem žádá si spravedlnosti našid1 skutků,
ale modlí se za hříd1ynaše pro spravedlnost Kristovu: pro křest a svatý
půst tvůi, pro kříž &umučení tvé, pro svaté vzkříšení tvé; takto církev
spoluie dobré skutky se spravedlností Kristovou.

Před tváří neskonalé velebnosti Boží nesmí víra naše býti zatížena
beznadějí nad vůlí naší a nad skutky našimi; avšak zapřisáhám vás,
otcové, iá, lenž |sem viděl zápas duše onoho nešťastného, abychom ne
vylučovali ze sladkosti spásy duší ubohých hříšníků, do lelichž neiskry
tělšíchhlubin, ve kterýd1 čas od času probouzí se nesmírná touha a žízeň
po oblažulícím míru v loktech Božích, len oko llospodinm-o neomylně
prohle'dá. A tak suclte, otcové, aby před světem celým byla oslavenci
nevystihlá lloží láska a spravedlnost, avšak také tak, aby zievno bylo
světu, že veškern naclěii svoii skládáme v nekonečné milosrdenství
Boží."

Kardinál Seripando domluvil. zřelmě unnven a vzrušen. Nezvyklé
leho pohnutí přeneslo se na celé shromáždění koncilu. Před očilnn všech
otevřely se propusti bídy. které lsou uzavřeny \“lidských (lllšldi, a nade
všemi zazářilo stkvouc'í u bělostné, neclostižnc'! ve své čistotě a kráse
světlo nebe věčného milosrdenství. Náhle šero večerní zahnlilo pro
story dómu lnko ševel temných, grnndiosnich křídel z říše stínů n smrti.
A toto večerní zadumání těchto hlav schýlených bylo neipokorněiší
modlitbou, bylo upřímným, z hlubin trysknoucím .conůteor" , které se
nořilo crele v bezednou híclu lidského zoufalství, pádů n bezmoci.

l)o ticha znvzněl hlas: Reverendissimus Dominus Jacobus Jnc'obellus.
episcopusBellic—nstrensls.Abiskup hned nato promluvil hlasem. v němž
chvělo se clomívalící hlubinné pohnutí celého shromážděni:

„Nic mocněišího není nad víru v naše ospravedlnění. vše ostatní
pro neskonalé zásluhy Spasitele našeho Ježíše Krista musí cloplňovnti
neskonalé milosrdenství Boží, toliko víra upřímná a hluboká sama do
siačule a Bohu se líbí. Nebot že víra první test v ospravedlnění, proto
řečeno lest, že včrou ospravedlnčni lsme. A proto, otcové, lá zupřisá
hám vás, připolule hlas svůi k plamenné výzvě milovaného bratra kar
dinála Augustina, generála řádu augustininnského. první péče naše
budiž o to, aby plamen svaté víry nikdy nevyhasl v srdcích lidskýdi;
vše ostatní at slitování Boží pomůže doplniti.'

Po něm promluvil leště generál řádu kazatelského:
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„Právem díme, otcové, že věrou ospravedlněni lsme, velký výkřik
duše po Bohu iest víra a Bůh neodolá tomuto volání úpěnlivosti. Neboť
víra buď vesvátostech, bud bez svátostí nám přivlastňuie utrpení Kristo
vo jako ve Starém zákoně: proto vířepřikládá se ospravedlnění. Atak
zlevně v silně víře spatřuleme nellasněii přiznání své bědnosti, nelzřel
mělší touhu po nebi, kterých božské slitování nenediú nevyslyšenýdil'

Pozdě večer skončeno toho dne zasedání koncilu. Balvany, které tí
žily srdce tědi, kteří byli plni šlechetných tužeb. Iako meteory milosti
Boží svítily do temnot věčn 'ch.

Pozdě v noci, po mnohých modlitbách ulebl kardinál Seripando,
myslil neustále na nešťastného, kdysi druha svého, Martina Luthra.

Náhle spánek lehký iako vlnami kolébaiící obestřel mysl leho . ..
Ráno, krásné, iarní řinulo se do dómu všemi okny, paprsky sluneční
s obou stran dopadaly dovnitř, vše bylo iediný ias. Všichni účastníci
koncilu oděni byli v roucha bělostkvoucí, jejichž lesk až oslňoval Se
ripandův zrak. Usedl na svém místě. Hned uato slyšel, kterak celé shro
máždění sborem, těžce a mouotouně, recitule XVII.článek definované
nauky o ospravedlnění. Scripnudo naslouchal n slyšel zřetelně:

Si quis dixerit, in liuiusmodi bonis et snnctis operibus, quibus ho—
miues dei iustilicnti sunt. iustiiicantur et iustiflcabuntur iu Christo. nos
nihil ngere, sed tnntum ani u spiritu dei: anatbema sit.

Knrdiuál Seripaudo sc znchvěl bolestným inrnzeuím, icho oko upiulo
se do výše. lnko by ("i—.kuln,luku by prosilo. .—\uálilv, iuko taženy, lebo
zraky, oči všem—bse upřcly do výše. Kloubu ('bra'unovi'inuizcln n obro
vliá llůžlrc,sršírí zlatými, perllvými krůpčicmi tvořícímiobrubu bílému
plnnoucímu světlu, které v uczměrnčm pleso. táhlo k sobě duše, oblevilu
se v hloubce nebeské tůnč. Seripandovo srdi'c zaplesnlo, nebot lebo
tušení bylo splněno. A Inko odpovědí un recitovaný kánon kourilu
zuvznčlo s výšin růžice sborem nebeských důlek:



ylo všecko vzdáleno. Vširokýdi dálkádi se však ielí svět
Rostl,byl určitěiší, iasněiší, pevněiší a hmotněiší. Teprve
ád'i nabýval svých ostrýdi forem, své pevnosti a nemě
to výsměch. Ne podlý, ne škodolibý. Tak se směií lidé
|řšfclnňůlil'u: verim,—*ze'mmmc ncpunue.

A můl svět tvrdošíjně letěl svou cestou. kterou jsem žil. Ani se
nezadivěl. Myšlenky mě iei opustily a běžely iako stádo mezi oběma,
poplašeny, rozvířeny, ale ten dlBOSměl určitý zákon. Jevil se nyní
v této samotě a v klidu cesty k nádraží docela drasticky.

Ad'l, nerozumíme si a neporozumímel Možná, že jsem to mluvil.
Ale větve kaštanů byly holé a hladově d\ytaly drkotaiící zvuky. Mohl
|sem odvážně odpoutávati svůl svět a nedlat se iím unést. Nemyslit na
druhou polokouli, nehnút se za Íantomem (byl to ien fantom ?) roz
vázat řetěz myšlenek, usednout a psát. Několik slov milýdi a teskli
výdi. Několik slov o tom, jak těžko se nese toto ibo a zdali by nebylo
lépe —- 

Ale ačkoliv |sem to věděl a dobře si to říkal a ačkoliv jsem byl
o tom přesvědčen, a ačkoliv jsem prohlásil, že to udělám, věděl [sem.
že to nebude. llylu to touhu trpět? llylu to vůle zničit se mezi dvěma
světy a zůstat Iako šílená tanečnlte \ččně na jevišti? llylu to vášeň
žatratlt rozum &letět bláznivě luko rotbltá hvězdu?

Všecko. Všecko to bylo a šílel isem po toln okamžiku, už budu
7mučen, ubit tisíci a tisíci dny, vteřinnmt, pohledy, vezdelšim životem.
()nu pak ve mně rostla, svítila lasněii u ieií ias se šířil, prorážel, osle
poval. ()na nepothopená. ona, které nikdy nepodiopím. .lclíž náruč
bude vždy na druhém břehu, leliž srdce bude tlouci bluše u zoufale,
Ieiíž hlava bude poduškou 7ničenýd1 nocí, ieiíž vlas bude jako provazy
k oběšení - onu —ona půlde ( estou mého života nepoznuná, vzdálená.
ona nevstoupí svým srdcem do mého světa zavřeného, do mé duše
sedmi zámky opatřené. ()na bude má, ale jen jako dcera lidská a lelí
sen vyletí jako holubice do prázdna, úzkostně třískaie křídly do mýdl
oken.

()na bude smutkem mého života, pluhem naostřeným &kosou na—
broušenou a bude. mne řemti u rýti. svýma sivýmu očima boduti, ale
tá zůstanu sám Inko toho večera, lako tě noci. Oheň leliho srdce budu
ztravovatl nastavenou hrudí u dýdiati žár ielídmúst, lelí tělo bude tělem
mým, ale ielí svět nepadne do mého, leií hlas bude. hluthý a temný
a letí síla slabá.

Budu bolovati a uloupím ií dítě. Vezmu ií |eií dedi a napolím děcko
svou krví. svou láskou a odvedu do svého světa. Zůstane sama, aby
přemýšlela, aby plakala, naříkala, zoufale, prosila. Hle, iseln neúpros
ný! Vezmu ií le|í pláč, slzy a hořekovaní a obětulu ie své žhavostl a
vroucnosti své duše. Ničebo ii nenechám. A když bude líbati mé tváře
a mé vlasy, budu studenou mrtvolou, dudi můl odletí k hvězdám &
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k slunci &pocítí smutek svýd: polibků. A když mne bude buditi svými
slzami, uzavru se ve svůi svět a nedám známky života.

Hle, těžké živobytí si vybrala, dobrá, nezkušené, milá, plná lásky
a odevzdání, plná květu a radosti: aby klečela na hrobě svého ne
poznaněho. Hle, těžko se svázala a lá ii nerozvážu. S ní skončím život.
S ní půidu cestou, iedině láska zabílí &rve, ničí a pustoší, nby přišlo
pokolení lidí Božíd1

Ale poněvadž isem u nádraží, veidu u napíši lí list: Mám tě rád a
nemohu bez tebe žítil A neklamu sebe ani ií. Posílám dopis 2 hvězdy
na hvězdu a ten nedoide. Věčně bude blouditi &nikde mu neotevrou
sdiránku srdce.

*

VLADIMÍR KUČERA

TOUHA PO mom

'l'nm do dálek,
kmn slunce spěle,
se upíná lnůi zrak
a oko hoří nadšením,
když vánek věle
s pozdravem.

Chtěl bydi moře vidět,
moře znaá,t
do hlubin icho hleděl,
iidi se ptát:

Kdo stvořil tuto nekonečnou krásu?
(lož vyrovná se něco moře losu?

Krús moře
|seln dosud nepoznal
a planu velkou touhou
neukoiené duše
vpíicl v nitru mořský ml
s rozkoší.

Chtěl bych vnímat mocnou hudbu,
tóny ssát
&s lasným zrakem nočnídi hvězd
Všed'i se ptát:

Kdo dirigentem hudby, barev, krás?
Chci moře vidět, vlny čiré, hlubin iasl
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asoiucn suvix
DUŠE A SLOVO'

l)UŠi-Z A SLOVOie výsledkem dvacetiletého literárního a psychologi
ckého badání pražského germanisty Otokara Fisdiera, přesněliprůře
zem ieho kriticky podnětné a závažné činnosti. Není to pendant k al
dovým podobiznám a medailonům „Duše a dílo', ač rovněž přispívá
k rozboru „romantiky". llohatě vzestupná linie Fisdierovy osobnosti
a Ieho kritického vývoie ie vnitřnímhybným momentem obratně redi
govanýd1 &daronologicky komponovanýth essayů. Problematika, |iž si
l'ischer přinesl z vlastního básnického nadání a 7,uměleckého kultu
Nietzsdieho a Kleista, le patrna i v celkové výstavbě pronikavě rozve
denýdmstudií literární historie. Záiem Fischerův se samozřeimě soustře
dule předevšímk básnickým blížcncům, kspřízněným romantickým ana
lytikům podvědomí, ieiid'ižhorečně zářové sny isou nedeftnovatelným
odrazem tvůrčího nadšení i holesti. Jednostranný prvek romantického
toužení ie však vyvážen současným zálmem () klidnou pohodu kla
sického období. Takto překlenutý dualismus slouží za podnětné vý
tliodisko vlastní kritické melody, lež „z mystického uctívání věcí, iidaž
nelze uchopit, spěla k jasným obrysům a k přesnému slovu" (297)
Vývoi od analysy „nevyslovitelnélio" k analyse tvaru sledule i vývoi
l'istherovy orientace od germanistické lednostrannosti, možno říci od
kultu západu k pozdějšímu evropskému universalismu.

Ihned vstupní studie () nevyslovitelném živě zasaliule ústřední prob
lém l"isd\erovy démonické touhy. Na (Qoetlleovi a Kleistovi vyšetřule
autor problém nevyslovitelnosti lcvů. lež u obou protilehlýdi dudiů
byla pociťována s bolestnou opravdovostí. llrnliá stat ie fragmentem
většího zamýšleného polednání o harvádi. lež s dělinami dz'ihla,rovněž
nenskutečněnými —mělo tvořit ledno ! l"i5therovýth „životnídť děl.
l'řesto partie () llilrgerovi a Au. (Šriinovi, lež Isou středem rozboru.
zalímavě ohlasňuií problém „l)arcvnélio" a „tvarove'ho" umělce. Jak
hluboce vnitřní byl zájem l"isdlerův o toto odvětví umělecké tvorby,
dokazuic i ieho Splývání požitků, lež se snaží vyložiti synestézii ně
mecké romantiky hlavně na I,. Ticckovi a l",.'l'. A. Hollmannovi, ne
hledě ovšem k četným dokladům z literatury francouzské. Zůstávale
věren větě „představy a vicmy malí své umělecké dčliny, steině ialto
vidění, přeludy a sny" (72) zahloubt'ivú se l"isdler do poměru Života
a snu. Tuto radostnou i tragickou paralelu zlištuie liž v „'l'isíc a ledné
noci" a po (Íalderonově „l,a vida es sueňo" rozhírá podstatu Grillpar
zerova .,Traum cin Leben". Kellerovým „Snům Zeleného .lindřitha'
věnule celou monografii,ač u tohoto zkráceného přetisku studie nutno
připomenouti, že v něm Fisdier po prvé ze všedmliterámídi historiků
domácídi i cizídmužil Freudovy psychoanalytické teorie k zkoumání

' Otokar Fischer: Duše a slovo. Essaie. V Praze 1929.Nákladem Melantricha.
Stran 300.
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literárnímu. Doplnění &kritiku Freudovy školy k jevům uměleckým
a zároveň informační přehled o novýd'i heuristických metodád'i sl0v
vesnč psydiologického zkoumání rozvádí Psyd'noanalysa a literatUru
i Charakterologie.

Všedmy tyto partie soustřeďují se kolem vůdců i epigonů německé
romantiky. Problematičnost, záhadnost &démoničnost jsou typickými
znaky těchto rafmovanýdi i paradoxnídi „milenců neznáma'. Klasická
vyrovnanost, ukázněná harmonie a slunná pohoda Goethea nebo
Kellera jenom vyrovnává ostře vyhraněnou linii psydiologickýdi běsů.
Jejidi záhadné prostředí, jež tak geniálně bylo vylíčeno llusy, zajímá
Fisdiera později. Teprve po oddílu Věrná a nevěmá pamět z r. 1911,
v němž autor věnoval značně místo Th. Stormovi, aby plně rozvinul
význam vzpomínky v jeho díle a prohlásil „zapomínání" za literárně
účinný prvek na př. u Wagnera, došel l"isdierův zvídavý pohled k zá—
važnému problému dvoiníka. Nežli přistoupím k této části Fischerovy
knihy, poukazuji ještě na problém Anagnorise, jejž sleduje u Vrdilic—

\kého, Hofmannsthala &v osudovém dramatě a na partii Déja vu, která
rozborem nietzsdieovského učení o „věčném návratu" a nepravé
vzpomínky u Gončarova Oblomova tvoří vlastní úvod k Dějinám
dvojníka. Tuto část essayů považuji mimo osobní zpověď Na rozhraní
a přednášku O překládání básnickýdi děl za neiosobitější projev
Fisdierova (ludia. Nejen motiv Blíženců, kleistovská osudovost zrcadla,
historie Dvojího já ti Goethea, lleineho n Musseia, záhada dvojníka
v pracíth Jeana Paula a li. T. A. llollmanna zajímá mysl jemného
psydiologa a literárního badatele, ale především bizarně romantická
psydiologic Dostojevského llčsů, jež se odváží prouikuoutl až ke ko
řenům dohra a zla.

U tohoto problému l'isrhcr \šak upřímně. ukazuje meze literární
aualysy, iež „vědoma si bohatství své látky stejně jako omezenosti
své pravomoci, spokojuje se tím, že vytkue směr, uadhodí otázky,
hromadí údaje a naznačí \ýklad, přencdiávnjíc další slovo dvěma
iuocnčiším sousedům: metafysice u tvořivému umění" (208) Tento
prvek snad nejsympatičtější a zároveň vědet-ky a umělecky neiopráv
uěnčjší iv rozvoden i v skvělém uutoportretu „Na rozhraní'. O Íunkrl
literárního historika l'isther zde píše: „\'ěrně. oddaného literárního
historika však uevyzuamem'n'i'i jen svědomitá přesnost a pořádkuml—
lovnost: přidružujc se odvahu a objevitelska'i radost, o níž dovedou
mluvili jen zasvěcení, rozkoš hádali hádanky, schopnost viděti nové
problélny, zunícenost pro dobývání vědeckého území, o čemž všem
se básníkovi nezdá: jsou to výrony zkoumající zvídavosti a nepod
mínečného uctívání pravdy, výsledky nadšené lásky k předmětu a
oddané práce ve službádm kohosi vyššího, jsou to symptomy směru,
nepřátelského legendám, žíznícího po světle a osvícení" (ili). Tato
antinomie badatele a umělce Fischerova typu je ještě posílena statí
O překládání básnickýd'í děl, jež stejně jako autoportrét Na rozhraní
odhaluje autorův poměr k české slovesné kultuře, jíž Fisdler bud
přetlumočením Goethea a Villona nebo virtuosními partiemi o Březi
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nově rýmu & Kollárově sonetu přinesl živelné obohacení. Fisdnerův
zálem o českou kulturu, který na počátku byl minimální, rozrostl tu
do monumentálnídi linií linguistickýd1, aby v Kollárově sonetu riva
lisuvál s prací Vrd'ilickěho a Březinův rým vyložil neien morfologicky,
geneticky, ale i v psychologické a ideové souvislosti. Shrneme-Ii nyní
se zvláštním zřetelem k článku o Překládání básnických děl Fisdierův
vědecký i umělecký zálem, dospějeme k zdravému kořenu leho kri
tii'ké metody, lež vždy le „živoucím uměním". Takt a výběr nejsou
u něho pouhými přednostmi překladatele, ale zároveň skrytou potře—
bon pravého umělce :: vědce, ienž ve filologii vidí „uplatňování onoho
r\ tířského &k budoucnosti hledícího hesla, které zní: „ldi dien" (283)

l'omuto krásnému nadosobnímu heslu, iež ie uměleckým i lidským
ideálem, zasvětil Otokar Fischer své celoživotní poslání. Z potřeby
proniknouti k lidskému taiemství a přesně ie definovali dospěl k vlast
nímu podiopení lidské plurality u básnické ledinečnosii. ()d psycho
Íysiologie došel k linguistice, od romantické skepse ke klasickému kladu,
od problému k norme. Tato čestná &světově orientovaná dráha praž
ského germanisty vytvořila u nás jeden z opravdovýd'i tvůrčídi typů
literárního badatele, který v své bytosti prospěšné rozřešilspor básníka
a lilologn n lehož nelúplněiším odrazem se stala kniha „Duše a slovo".

*

C.Ii'iltlk

SILNHÍIŠ

Řnd) ndsuuzcnců kol slávkniítíih
lomů

syčícídi kuménků.
V (llllllVýth nkordedl bnsy

dým bílí okolí
slyšet ic. zvonění, hučení sydirnvýth

tonů.

Druhý den . . .
vřnvy, přírodu v horečce

pláče, železné hřebeny čelo dřou,
přerážené údy, vše v knlnži krve,
i slunce krvácí. stíny se

rvou.



IULJAN EJSMOND - přel.OTTO F. BABLER

LÁSKA A SMRT
Povídka karpatské.

r
LAMIŽENÉ hory dýmaly sivým kouřem mračen. Kdesi v dolině šu—
měl potok . . . A z dálky lako táhlé hřmění zněl ielení řev . . .

Na planině, porostlé bulnými travinaml, plné zlatých pampelišek,
máty a modrýdi kytic enciánu, pásl se neboiácný býk, krásný lelen,
hrdý vladař stádce, sestávaiícího z pěti sladkookýd'i a doiemnýdi laněk.
V srdci hor, při hodech lásky. nezadivěl se ani před závistí soupeře,
ani před záludností loupežnýdm zvířat: lidí a vlků . . . Vždyť ho dnem
i noci hlídala stará laň, od1ránkyně stáda . . .

Sotva se v okolí oblevil vlk, šerý horský loupežník, už o tom vě
děla. Varoval ii neilehčí závan větérku, přinášející do chřípí ostrý za
pach číhaiícího zvířete.

A když se lovec za svítání vydal na odstřel ryčícího býka a horskou
stezkou spčd'ial za kořistí, zase ranní vánek, skoro nepostřehnutelný
dcth, říkal staré lani: střez se, nepřítel ie blízko.

()bracela každou divíli bdělý pohled k houštinám a když Neholácný
řevem ohlašoval své milování —ona ani na jedinou divili nezapomí
nala, že na ní záleží bezpečnost houfce. Krátce, (hraptlvě zavolala,
načež celé stádo lako lavina kamení, letícího do propasti, se vrhlo do
údolí, do černé doliny ledlového pralesa.

A nastalo úplné tidio. Jenom potok šnmčl lako dříve v propasti, a
z mlhy dolótal stenaiící hlas ielena, podobný nářku.

Neholávný žarlivě oluhůzel své laňky. Na hlas soupeřů nerúčll ani
odpovídat. .len zřídka ozval se nevrlým zamračením . . . Nelekal se.
iak to činila mládež. Byl si vědom své nevyčerpatelné síly a své ne
Sporne' \lady v karpatském pralese

Když nčiaký dotěra přišel příliš blízko k leho play'ym a pladiým
milenkám, \rhl na něho leden 7.tčdi pohledů, které isou hroznčiší než
zal—vůní-—a dotčra ustnpoval do houštln.

A když se náhodou k sobě přiblížila dvě stáda, d\'a býci si zvolna
šli vstříc, řičít'e hnčvivč, zastavovali se male-státně, blížili se leštč, aby
se pak důstolnč navrátili k laním a zároveň s nimi zmizeli v houštinůdl
planoucídi hnků a temnýth iavorů.

*

Ale nehývalo vždy tak klidno. Někdy tekla také žhavá krev, zbro
culící čerstvý sníh. Nehoiácný vzpomínal na onen radostný den, vonírí
výparem krve a ostrou vůní horskýdi rostlin, ten nade vše veliký den,
v němž získal vládu nad stádem.

Vzpomínal, lak přišel z dalekýth hor, lak šel hladový a zmučený,
toužící po lásce, hnán vášní, až dosáhl (ěd'l planin. Vl'd'lů & výmolů,
kde konečně spatřil plavé stádo, střežené starým býkem. Zúpasillvlv
krvavě, až povalil dnveišího vladaře na kolena. Starý býk podiopil, že
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boi prohrál. Vzdiopil se a prdial. co mu síly stačily, zprvu tryskem, potom
čím dále tím volněli, opouštěle místo svých triumfů, dávné slávy aštěsti.

Popřál mu odeiíti. Popošel za ním |en několik kroků, vyzývavě a
maiestátně, potom se vrátil k laním a hlasitým řevem ohlásil lesům
i potokům, že nastoupil všedma práva svého předdaůdce a že ie vla
dařem, králem a mocnářem nepřekonaným . .. A plavé a pladié,
sindkooké, milé laně pásly se zatím klidně, iako by smrtelný zápas
nebyl veden právě o ně, rozradostněné, že pod sněhem, talícím v ran
mm slunku, se ukazovaly bulné (humáče granátového enciánu . . .

Od té doby plynul leho život v klidu a radosti. Laně obdařovaly
ho věrnou láskou, soupeři míleli starostlivě ieho sídla, v panenském
pralese bylo mnoho studeuýdi, v létě tak skvostuýdi koupališť a slanýd1
lízaček i rudýdí zakoutí, která bývala místem milostnýdi hodů ielenídi.

Zdálo se. že takové tidio a takový pokol budou trvati věčně v té
rniské kraiiuč, divoce krásné a rozkošuč hrozné.

*

—\žse lednoho zářiiove'ho ri'ma v lese karpatském zdaleka oblevil
Přibyl, veliký a sivý býk s mocnými parohy, ditivý lásky a bole. Ne
hlúsal svůl přídiod & svou moc hlučným řevem. Nehrozil soupeřům
a uevyzýval k boli celý svět. ()blevil se tiše, v mlze, lako seu. Přišel,
větře čerstvé, leště teplé stopy plnvého harému, a šel šlépěielni Ianí
&šlópěimni lelidl pánu, už přišel na zasněženou horskou pastvinu. na
níž dlel Nebojúi'uý se svým stúdt'em.

llormui valily se mlhy. 'I'čžké mraky deštěm se spouštěly k zemi.
edivi"páry lpěly na strmýrh stráulih. Lehké obláčky vznášely se vlavě

k vrcholům, které vypouštěly (humaěe bílýdl výparů tako štíty vul
knuů . . .

_.\kdesi daleko za mllmmi zněl žnlobný křik leleua a šumot potoku,
rvoucíllo se do propasti.

Nebojácný se pásl, vyrážele dlvílemi krátké zahoukuutí, které ne
bylo nni vyzváním k boli uellodnýdi, nýbrž spíše varováním, že zde
dlí vladař lesu, korunovaný krásnými parohy () dvaceti větví(h . . .

Vtom zasledll šelest v smrkovýih houštinádi a dirupavé vrzání
čerstvého sněhu. Pohlédl na bílou stráň a podivil se, když za perlovou
mlhou spatřil jelena, stoiícího na bíle zavátém vrcholu. řlustú mlha
zveliěovaln lebo postavu. llýk uestvůrně veliký, mulestátuí, stůl ne—
h\bnč, tako by vytesaný z iediuého kusu žuly . . .

Neboiíutuý podiopil ihned, že má před sebou hrozného odpůrce,
s nímž bude nucen podniknouti zápas o život a o smrt. Podiopil, že
tu uelde o hrozby a strach, ale o vládu nad stádem.

Zvolna, velmi zvolna vyšel Přibylovi vstříc. Ten blížil se rovněž
beze spěchu. Když se pak zmenšil prostor, který le odděloval, vrazili
do sebe a padli na sebe hřmotem jako dva balvany, lako dvě laviny.
lako dvě bouře, až horami a prostory zahřměla ozvěna. [ počali na
sebe útočit a bolovat, bíti se, váleti, srážeti, tlouci. Časem se parohy
od sebe oddělily a každý býk ihned se snažil, aby protivníkovi zasadil

223



ránu z boku. A zase nastala prudká srážka, nové rány, nové údery. ..
Zdan se, jako by to spolu zápasily dvě vichřice.Hrůza toho výlevu

měla v sobě prapodivné kouzlo, kletbu smrti . . . Neboť láska a smrt,
dvě moci, iakým není rovnýdi, roztáhly svá panovnická křídla nad
zápasníky.

První krev už zbrotila & začervenala sníh. Jelí ostrá vůně opílela
býky, vrhala na ně šílenství, vzněcovala v nidi takovou vzteklost,
takovou vražednost, že len smrt protivníkova mohla nasytit tu divo
kou &prudkou lačnost.

Bylo vtom boli něco z prvníd1 dní mladé země, kdy o leií lásku
mezi sebou boiovaly rozpoutané živly . . .

Ale zvolna bol ielenů tuhnul v zápas vědomý, neústupný, bez lom
cování a úderů, bez útoků a uhýbání. Dva obrovští býci opřeli se
o sebe parohy, až země zastenala pod lelid'i tíhou . . . A zneliybněli,
spoutt'mi k sobě na smrt a zkázu . . . 'l'idio stalo se úplným, tak pře—
kvapuiícím, že až dunělo v ušídi . . . „asem ien sudiý list se utrhl se
zlatého buku anebo černého iavoru a s šelestem klesal na sníh iako
mrtvý motýl.

Když dva vladaři lesa šíleně do sebe vrúželi parohy, až letěly liskry,
když sebou lomcovali v divokém výbnthu zúvistivého zášti, zdálo se,
že není hroznčlšího obrazu. Ale nyní byli oba býci, stolící bez po
hnutí, připoutáni k sobě parohy, leště stokrát hroznělší. .leiichželezné
svaly se naplaly, mohutné hřbety se ohnuly, větve parohů se sdiýlily
u splétaly, splétaly na věky.

Neboť teď, když náhlým odskokem se d'iíčll od sebe oddělit na le
diný okamžik, aby znova na sebe zaútočili —zapletená parohy |im
vypověděly poslušnost . . . Zapletená parohy ie držely, smrtelné ne
přátele, stiskem mocnčišim než vše ostatní, než život i smrt . . .

Neboiácná zvířata ztrnula leknutím, nepřemožení byli přemožení
překvapením . . . l'očali trlmti sebou bolestně, beznadělnč. šíleně
z hrůzy, spoienl zúludnými tcnnty odvětví paroliů . . .

Ztuhll překvapením v neliybnost . . . Už nepovznesou bulnýth hlnvl
Už lith neskloní k pastvině! . . . Smrt hlady, smrt krutá —místo uko
lení milostných žádostí. A tupé zouíalství.

Spustili hlavy bolestně, bezmocně, dvě hlavy s lirdými parohy.
v nichž se talila smrt . . .

a

A vtom zlaté, božské slunce, radostné & lasné, se prodralo z mlh
a roztrousilo blahoslavenství svých paprsků po celé zemi, podivné.
lako z pohádky . . . A země spolovala v sobě půvaby všech ročních
dob —zimní bělost sněhu i letní přepych barevných, modrých enciánů
i planoucí zlato podzimních buků i lanií zeleň pollorských, věčně
zelených travin . . .

l'lory byly tak krásně, že bylo možno zapomenoutl, že malí srdce
kamenné.

*
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Bezmocně sklesly hlavy navždy spolu spojených zápasníků . . .
Opět se sladkooké, plavé, milé laně, sličné &vděčné, pásly opodál

\' rozkošné bezstarostnosll, radulíce se, že se pod sněhem. taiícím
\“slunku, ukázala šťavnatá zeleň . . .

*

JULIUS BRABEC

PAMÁTCE llAlNERA MARlA RlLKE

V llaronu dozněly zvony.
Těžké závole

šedivých praporů smutku
vlalí

na polích narclsů
“ Montreux . ..

Domilovalo veliké srdce.
Cypřlše se zachvčly
a osiřelýml pěšinaml Muzotské zahrady

plouží se rostoucí sliny...
l'Éhogaml vánku

ohellmá Věčný
syna světla,

vracelícího se k domovu.

Dozněla píseň. . .
Stydlá krev

ieště nezrozenýcll nurclsů
počíná kololall:
„Brali-e,

rozuměla snům našich otců
lako vlastnímu srdci.

A hledalo krásna.
pochoplls tale přírody" . . .

Dohasla hvězda...
leč talemné paprsky leií
nocí zářili budou,

aby rozžehaly nadšení
v srdcích

lačných krásy a nelušlechtllelší lidskosti.
A na západě,

kolébán klekáním,
bez hlesu krvácí

c Léman . . .
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r. s. HonAl

MYSTICKÁ TRADiCE VE ŠPANĚLSKU.
SPOLEČENSKY A DUCHOVNÍ STAV

ŠPANĚLSKA PŘED ROZKVĚTEM MYS'l'iKY

MLUVIME—Lio španělské mystice, myslíme na mystiku t. zv. zlatého
včku (1550-1700). Jak se tato mystika vyvíjela od počátku 16.století,
ukazal |sem v článku „Počátky novověké mystiky španělské" (Archa,
roč. XVIII, sv. 2). Při tom nedotkl jsem se problému, zda má kořeny
a nepřerušenou tradici domácí či vznikla len z podnětů Cllld'i.Tento
problém dici obiasniti v přítomném článku opirale se o pozoruhodné
dílo madridského universitního profesora Pedra Sáinze Rodrígueza
„Introduccíón a la historia de la literatura mística en Espana" (Madrid
1927)

Prvky mysticismu v myšlení španělském se oblevulí s filosofií Pytha
gorovou, kterou sem přinesli řečtí kolonisté 7,maloasilskc' ř'oki_e1po
drobené v 6. století před Kristem Peršany. Stoupencem této filosofie
byl v 1. století po Kristu španělský filosof Moderato de Cades, který
dal pythagorskému systému čísel symbolický výklad. Podle Moderuta
svět vydiází z podstaty božské (In esencia divina), která se rozmnožule
do neurčito. Modernto totiž připouští :] principy věcí mimo hmotu:
jednotu prvotnou (la unidad primera), vyšší než bytí a všechna bytnost;
lednotu druhotnou (la unidad segunda), t. |. byti, to, (70duchem po
znáváme (la inteligible), ideje; třetí iednotu |. |. duši, která bere účast
na lednotč pnotně | na idelíth. Všeobecný rozum oddělil, aby dal vznik
bytostem, od své bytnosti kvantilu (hmotu) \'Idlme tu lakýsi náběh
k mystickému pantheismu, který le vlastní myšlení španělskému. Ale
poněvadž pro mystiky španělské \'ěku zlatého le příznačný leiith odpor
k pantheismu, le nutno hledati pro vysvětlení rozkvětu španělské mv
stlky líné příčiny než tradici rasy. —

Největším filosofem starověkého Španělska ie beze vší podnyby Se
neca. Nauka Senekovn není mystická. l'řece však Ie nutno zde o ní
mluvili, poněvadž stoická morálka Senekova mítprvky asketické. Podle
ní lest neivyšším dobrem ctnost. Ctnostný muž —mudíec —musí býti
zcela prost vášni; ic neoblomný, net—itelný,ne snad že by necítil bolesti,
nýbrž aby iebo duše, až se ti zmocní nelvyšší dobro, spočinula nn basi
neměnné a jistě.

Nuž. vládu nad vášněml doporučuie i nsketika. l stav necitelnoati
má lakousi obdobu u askety křesťanského. I vidíme,že nauka Senekova
svou mravoukou se blíží křesťanství; avšak pesimisticky důsledek lell,
že připouští iako iediný lék proti utrpení pozemskému sebevraždu, li
zcela dělí od morálky křesťanské, v podstatě optimistické.

Podle Menéndeza Pelaya, znamenitého literárního děiepisce španěl
ského, musel býti v Senckovi značný živel španělský, protože ho ná
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sledovali & napodobovali s oblibou španělští moralisté všedi věků,
takže ještě dnes |est jeho lméno v zemi populární. Jeho díla byla ve
. panělsku po celý středověk opisována a překládána, zvláště pak oživlo
studium lebo spisů za doby renesanční, kdy vyšlo prací Erasmovou
první kritické vydání ieiid1(1529) Tak se šíříznalost filosofie Senekovy
po celé Evropě. Velmi značný ie vliv Senekův na španělské moralisty
věku zlatého, lako byli Quevedo, Cracián. Saavedra Faiardo, Pedro de
llivadeneyra. Zvláště Quevedo' |e zcela proniknut myšlenkamiSeneko
výml. Také v španělské novelistice toho věku (v ,šibalském" románě
„la novela picaresca") se proievule vlivSenckův, iak patrno z četnýth
citátů i úvah, naplněnýdi zásadami morálky Senekovy.

Tradice senekovská nebyla nikdy přerušena. Jen ií si můžeme vy
světliti, že se v moderní době ulala ve panělsku filosofie Němce
K. Krause, který též zdůrazňuie stránku etickou. Také Canivet, druh
Unamunův, dutbaplný psydiolog španělské duše, zcela leštč podlehl
zásadám Senekovým a ukončil 1898 dobrovolně - v duchu nauky
Senekovy —dimurný život ve vlnádi řeky Dviny (byl konsulem špa
nělským v llize). —

Jakýsi vztah k filosofii pythagorské, o níž byla řečna počátku tohoto
článku, má španělský sektář Priscillian (žil ve 4. století po Kristu). Byl
hlasatelem nauky, vzniklé z gnosticismu a manidieismu. Podle Priscil
llana lsou dva vnější principy: princip boží a hmota prvotná. Satan ie
produkt hlnoty a svět |(- výtvor satanův. |)uše lidská le původu božího
a lóže podstaty lako llůh. Duše, které se daly svésti špatnými dudiy,
Isou odsouzeny k tomu, aby putovaly po různýdl lělctb, až se tim podaří
se očistlti a znova povznésti k llobu. Morálka prlscilllauská le asketická,
zavrhuie manželství. předplsule půst a zdrženlivost od masa. Kristus
pro Prlscilliana byl prolevem božství, ale bez osobnosti rozlišně; Priscil
llnn popíral zmrtvýtbvstání těl.

Nauka l'rist—llllanovamá raz pantlleistlcký. ()ruanisave sborů prist—il—
Iianskýth, astronomické personifikace a ilně zvláštnosti iebo nauky
ukazulí ielí podobnost s íllOSOílll'ythagorovon, která ve svýtb poslednítb
proievedi nabývá rázu mystického. —

Mostem mezi filosofií scmitskou a Sth()lnSll('kOllbyl Dominica Gum/i
.mlvo, iebož hlavní dílo „l)e unitate" bylo inspirováno spisem Fous
Vitae španělského žida Abengabirola. Nauka Abengabirolova má zase
mnoho společnýd'i myšlenek s arabskošpanělským mystikeln Aben
arabíln'. ()ba totiž polímalí lloba laku bytost absolutně iednoduthon,
iellž bytnost nelze thápati, leda sl len představili symbolicky iako světlo.
Stvoření ie výsledkem lásky nebo vůle milosrdněho Jediněho. ()ba
íilosofové semitští užívali týchž alegorií zrcadla a vánku nebo dethu,
aby vysvětlili vytvoření kosm

Dominlco Cundisalvo byl \u'edleJuana llispalense předním členem

' Španělský učenec arablsta M. Asín Palaclos ve spise „l.a escatologla mu
sulmana en la Divina Comcdla" studule vliv tohoto mystika arabského na
Danta.
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družiny t. zv. překladatelů toledskýds. Když totiž bylo koncem 11. stol.
Toledo vyrváno křesťany z rukou maurskýd'i, stalo se střediskem,
z něhož se šířila po ostatním Španělsku i po Evropě znalost kultury
arabské. Z podnětu arcibiskupa toledského Raimunda ustavila se
v městě tom družina překladatelů a spisovatelů, kteří převedli neislav
něiší spisy literatury arabské do španělštiny nebo latiny; byly to spisy
z oboru matematiky, astronomie, mediciny, alchymie, fysiky, přírodo
pisu i nauk filosofických; prostřednictvím arabským a prací tědito
překladatelů seznámili se evropští vzdělanci i s mnohými díly klasické
literatury řecké, s filosofií Aristotelovou (dotud ien kuse známou) a
leiími arabskými vykladači (Averroes), s díly Euklidovými, Ptolomeo
vými, Galenovými i Hippokratovými'.

Cundisnlvo byl uelen překladatelem, nýbrž i spisovatelem děl pů—
vodnídi, v nichž ovšem ie patrný vliv arabský. Jeho traktát „De pro
cessione mundi" dokazuie existenci prvotní příčiny a vysvětlule syn
tetické početí světa (una concepcióu siute'ticn dcl mundo); někdy
uásleduie takřka doslova Abengabirola a používá llo'élia, Platona a
Apulela de Madauru při vytváření své nauky. Jeho monistický systém
ie vyložen obšírně v lraklalu „l)e unilale", který pak byl pramenem
pautheislickému filosolu středověkému Davidu z Dinamu.

K semitské mystice španělské měl vztahy nelzaiímavěiší středověký
myslitel španělský Raimunda Lulio (1235—1315 .

'l'řebas ie literatura o něm rozsáhlá", nebylo o něm napsímo dílo
úhrnné, které by ohinsnilo všelhuy velmi spletité problémy, vížícl se
k velké postavě mystika mallorkiuského. () ll. Luliovi ie známo, že
zamýšlel uskutečnili křížovou výpravu na obrácení iievěřícídi, dopo
ručoval lako neilepší prostředek k tomu účelu, aby se křesťanští kn»
zalele' naučili iazykům výlhodním a mohli lak šířili mezi mohamedůny
nauku Kristovu. R. l.ulio síun založil na ostrově Mallorce školu vychod
uídi iazyků a přičinil se, že byla podobná škola zřízena také v ímě.
Na koncilu ve Vicnuě žádal, aby byl zakázán averroismus.

ll. Lulio byl proniknut kulturou arabskou, iak dokazali španělští
urabislé llihera a Asín, nalezše texty doslova totožné u ll. Lulia u
arabskošpauělskélio mystika Alienaraliilio. Na příklad idea o naprosté
leduodudiosti lloží ic polala sleině i vyiádřeua terminy totožnými.
Podobně nepolhybný le vliv arabský v knize „Slo imen lložílh", kde
právě číslo 100 naň ukazuie.

Význam nauky l.uliovy byl značný, hlavně působila na školu františ
kánskou, ačkoliv narazila také na odpor některýth podczíravýdi dudiů,
kteří se domnívali, že methanismus systému lulianského a jeho obsah
naukový odporuje dogmalům církevním. Ve snaze dokázali rozumem
pravdy, iimž dlužno věřili, našel ll. Lulio následovníka v Raimundu

' Podrobnělší poučení otom podává Angel Gonzalez Palencia v díle „Historia
de la literatura arabigo-espaňola", Barcelona 1028.

" P. Sainz Rodriguez uvadi bibliografii literatury lulianské na straně 205
a nasledullcí svrchu jmenovaného díla.
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de Sabunde, který se ve svém díle „Theologia naturalis' snažil nalézti
v přírodě potvrzení všedi dogmat pozorováním &zkušeností vnitřní
bez ohledu na božskou nebo lidskou autoritu. Tato nauka, tak svůdná
pro Montaigna, ohlašule už úsvit dudía renesančního.

Nauka Luliova se rozšířila především ve Španělsku, kde pro ieií
výklad byly na různýd: místed1 zřízeny katedry. Záliba v ní roste, iak
patrno ze záimu o ni, který se prolevule ieště ve století 16., kdy slavný
kardinál Cisneros dává díla Luliova na svůi náklad vydali, kdy Filip II.
shání kodexy lulianské pro knihovnu escorialskou. Přesto však se
nezdá, že by byl velký přímývlivmystika mallorkinského na spisovatele
věku zlatého. Spíše možno připustili, že působil nepřímo tím, že ieho
nauka splynula s velkým proudem středověké mystiky Íranliškánské.

Pedro Sainz Rodriguez v závěru svého díla shrnuje své zkoumání
domácích předchůdců mystiky klasické větou: Kastilská mystika nemá
význačné a nepřetržité tradice středověké mimo pravděpodobný vliv
Luliův a možné působení mystiky semitské.

Tak by byla zhruba oblasnčna otázka, také předd'lůdce středověké
měla španělská mystika zlatého věku. \ pančlský středověk byl vyplněn
cele boli s nevěřícími, s Maury. Následek lědílo boiů byl, že zde byla
otázka náboženská nad lníru živá. Konec středověku ie značen ve
Španělsku dobytím celé země. se strany křesťanů. A s tímto koncem
splývá počátek novověkého mysticismu. Středověká m) slika španělská
má neivýznaěnělšiho zástupce v llaimundu |.uliovi, opravdovém boiov
níku duthovním. který symbolisnle všcdinu aktivitu španělskčdnše
středověké. Ínovudol)ylí země (t. zv. lleconquista) nediávaiíc cil ná
boženský v nečinnosti připravovalo půdu pro španělský mysliclsmus
klasilký. .leho vznik však třeba vysvětlovali lešlě |inými příčinami.

Stav církve a společnosti ve Španělsku i v ostatní l:,vropě leví úpadek.
Iiabylonskl'- zahalí papežů v Avignoně zaviňuie Schisma, obievuií se
četné lteresc a zvláště hluboký ie úpadek mravní. Také feudalismus
prožívá krisi, která vede k prvním otřesům sociálním. l v literatuře se
proievule tento stav přemírou písemnictví satirického. Také „tance
smrti" isou obecným tématem literárním i uměleckým.

Tyto nářky na zkažený svčl trvalí po celé století 15. až do začátku
století Ió., ve kterém radikální změna, které podlelmou církevní mravy,
nalézá nový prolcv v literatuře asketické. Znemravnělosl církve, skoro
všeobecná, byla původní příčinou následuiícídi hnutí opravnýdt, která
\'l'd'iOllkonečně, v reformaci Lutherově, ale církev pochopila nebezpečí,
ve kterém se ocitá, a sama dává podnět k řádným opravám, lež nařídil
koncil tridentský.

Ve Spanělsku lednota politická, dosažená znovudobylím země, na
lézá pevnou oporu v lednolě náboženské celého poloostrova. Odtud si
vysvětlíme úzkostlivou snahu „králů katolickýdi" i kardinála Cisnerosa
upevnili tuto lednotu víry a zabránili ieiímu rozkladu. Tento úkol
svěřen byl tribunálu inkvisice.
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.le jistě zásluhou inkvisice, že v mravním úpadku dudíovenstva špa
nělského dogmata církevní zůstala nedotčena. Kardinál Cisneros byl
podporován ve snaze upevniti církevní kázeň korunou | veřelnýmmí
něním. e byla reforma církevní i ve panělsku nutna,patmozčetnýd1
citátů pozděišíd'l autorů světskýd1 i (ludiOVIlid'I, kteří naříkalí nad
mravní zkázou duchovenstva.

Reforma církve španělské byla podniknuta kardinálem Cisnerosem
předvšeobecnou reformou církevní,provedenou koncilemtridentským.
Už v 15.století bylo začato s reformou klášterů cisterckýdí, pak franti
škánskýdi. Kardinál Cisneros sám visitoval kláštery mnichů žebravýd'i
v Andalusii a podal zprávu o svýdmpozorováních ke dvoru kastilskému
stěžuie si, že mniši nezad'iovávaií pravidel řádovýdí, porušuií zeime'na
příkaz chudoby. Příčinu uvolnění kázně vidí mezi jinými v tom,že po
moru, kterým prořidly řady mnichů, byli přiiímáni do řádu lidé všeliiací,
nemalící způsobilosti k životu dudiovnímu.

„Králové katoličtí" (t. i. královští manželé Ferdinand a Isabela) vy
mohli na Alexandru Vl. svolení k reformování VšCd'ldudiovnídí řádů
v království španělském. Dozor nad provedením tohoto úkolu byl
svěřenrovněž kardinálu Cisnerosovi, který ici prováděl rukou železnou
nedbale odporu se strany muidiů, snažíríth se intrikami dosáhnouti
v Římě zrušení ieho přísnýtb opatření. Mnozí z revoltuiícíth mnirhů se
pak vystěhovali se špatnými ženštinami do severní Afriky, aby tu mohli
žítl volně. Kardinál Cisneros rozšířil svou reformu také na kněžstvo
světské.

Nutno leště lednou zdůraznili, že ve Španělsku tehdy šlo len a ien
o reformu mravů, stránka dogmatlcká zůstala nedotčena.

l"akt, že reformace protestantská měla tak malý úspčdi ve Španělsku,
přivedl některé uřenre k názoru. že Španělsko nebon zasaženo hnutím
renesančním.

.lako mělo Španělsko svou reiormu iaksi domorodou, která se nilak
nedotkla obsahu domnalirkébo, tak i hnuti renesanční se tu dovedlo
srovnali s vírou a prostředím katolickým. Renesance měla vliv na špa—
nělskou theolopii ;]evropské ovzduší erusmovské nalezlo velkou ozvěnu
na poloostrově Pyrenelskéin. l".rasmismusbyl dudíem revise, protestem
proti čistě formalistuí rutině pozdního středověku iproti všednímu
slohu, který rozčiloval velkého tbeologa španělského Meldlora Cano.
Vliv renesance \“" ' „" _ , , „...lV)luuč ' '"“ "" neužitečuýth
a byzantinskýth, které klade úpadková theologie středověká, reakcí
proti prázdnému nominalismu a návratem ke skutečným pramenům
tradicionelní theologie: k Písmu sv. a sv. ()tcům. M. (lano má podobný
význam v theologii iako l,. Vlves v pedagogice a filosofii. Ve svém díle
„De locis tbeologicis" dává své vědě —s velkou elegancí a hlubokým
duchem —program podobný reformě filosofického velkého myslitele
vnlenciiskěho. Cano neopovrbuie ve svém díle renesanční kulturou
doby. lllásá sice nutnost postaviti se proti reformaci, nikoli však
s úzkostlivostí slepé víry, nýbrž s týmiž zbraněmi bludařskýth huma
nistů, s vědeckým studiem filologie i Písma sv. Vysmívá se těm, kteří
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se představuií nepříteli tak mocnému, lsouce ozbrojeni toliko iako
kantoři dlouhými brky.

.le zaiímavo. že se v době rozkvětu kultury španělské theologie
stala takřka oňcielní vědou a pronikla ve vmtvy co nelširší, takže tehdy
i prostý posludiač byl s to usvědčiti třeba kazatele z pochybení věro
učného nebo s porozuměním mohl brát účast na procesu proti bluda

Ale španělský lid nemá sklonů k roziímavému životu. Jiná hnutí
myšlenkové i citová proudila duší španělskou století 16. Nauka novo
platonská, která proniká dobu renesanční, měla tehdy i ve Španělsku
značný ohlas. Jeií krásné a vybrané theorie o lásce se ihned uiímalí
v masád'i vzdělanců a naplňuií cele také lyrickou tvorbu té doby.
Mail též značný dosah sociální. „Dvořan' (Šastiglionův, přeložený do
španělštiny Boscanem, ie opravdovým kodexem dokonalého rytíře —:
nemůžeme si dnes ani představili, lak se vášnivě řídí zásadami tohoto
kodexu vznešení milovníci tehdeiší. ()vzduší náboženské exaltace.
smíšené s těmito proudy novoplatonské dvomosti i (ludia rytířského,
vytvořilo typ svého drulm rytíře katolického, dvornébo i bolovného,
který ve svých znacích základníth shrnuie tyto vlivy cizí i stálé rysy
aktivismu rasového. ivot mnohýth vynikaiícídi Španělů tehdelší doby
skýtá nám boiné příklady toboto fakta. Svatá Terezie, horlivá čtenářka
životů svatýth i rytířskýth romáin'l,pro|evuie první zádivat lásky k llnbu
v oné dětské příbodč, kdy se vydá sbratrem llodripém do 7emě maurské
za korunou mučednickou. Don Juan d'Austria měl ve svém mládí
zádiynt podobný, když prdil z paláce lnadridskébo, aby se účastnil
výpravy na pomoc kralanům obléhnnýln rllrk y na Maltě. Život svatého
Ignáce z Loyoly ic názorným příkladem. ink tito lidé snadno přetházelí
od výstřelků dvornosti a rytířskosti k umrtvuiícímu životu nábožen
skému a nskctirkémn a ink v základě nebyly tak odlišné zárodky rysů,
které dnly podnět k tomu nebo onomu životu. | lest takto 7ře|mý kon
krétní vliy románů rytiřskýth na španělský mysticisnnls. 'l'ypickou řeč
Anmtlisovu. lebo metafory, iidiž užívá o lásce, lebo preciosismns (stro
lenosl) nalézáme u spisovatelů asketickýth a mystickýdl, Iako Isou
Francisco de ()snna. llernardino de Laredo, Mnlón de (Žhaide i svatá
Terezie (na př. ve Výkřicíth nebo Hradu nitra). Mystikové a kazatelé,
aby se přizpůsobili ovzduší doby, osvoiuií si příklady a metafory, vzaté
z života rytířského a válečného. Hrad nitra nebo Dudiovní cvičení
svatého Ignáce ukazují, lak tito mystikové vysvětluií vnitřníboie výlevu
mystického přiroyln'n'aííce ie ke skutečné bitvě. Svatý Ignác na příklad
popisule boliště ierusalemské, kde Ie hlavním voimůdcem Kristus,
kladu le proti bojišti bubylonskému, kde velí Lucifer. Metafory z oboru
válečného možno nalézti už dříve, ale klasické období mystiky špa
nělské si v nidí obvzláště libuie.

V století 15.. předd'iázelícím rozkvět mystiky, převládá literatura
asketická. Touha podepříti reformu církve španělské i tak zv. hnutí
protireformační, namířené proti reformaci [.utherově, byla příčinou,
že bylo podporováno šíření nauk mystickýdl. Ale záhy bylo poznáno
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se strany tnkvislce nebezpečí, které takové volné šíření'mystlctsmu
může skýtati. Od polovice století 16. bdí inkvisice nad hnutím mys
tlckým a zakaznie každou knihu, která še kloní ke kvietismu mystic
kému nebo tendencím luteránskýln v nauce o ospravedlnění. Nebot
těmto dvěma nebezpečím se musela nauka mystická vyhnouti, aby
neupadla v blndařství. Proto jsou inkvisicí obtěžováni nebo pronásle
dováni autoři mystičtí, kteří tuto nauku nedosti jasně vysvětlulí. Vzpo
meňme tu pronásledování svatého Ignáce a leho druhů v počátcích
Tovaryšstva Ježíšova nebo fakta, že do indexu knih zakázaný/di byla
polata díla přednídi mystiků, iako byli Juan de Angeles, Luis de Cra
nada; vzpomeňme dále procesu Luise de l.éon,' zkoumání spisů svaté
Terezie atd.! Příkladem přísnosti s lakon se postupovalo. ic ieptiška
Magdalena de la Cruz : Kordoby, která zakoušela vise, extnse i zievení,
a celý svět ií po léta věřil. Až blahoslavený Juan de Avila zjistil, že
Ide () klamné stavy mystické. Třebas se ieptiška tato podrobila, byla
napomenntn n na výstrahu zavřena.

Na druhé straně zas bylo lmntí mystické podporováno. Mezi těmito
dvěma tendencemi, počáteční podporou &potomní nedůvěrou dogma
tickon se rozvíielo sílnč náboženského nadšení mystiků v půdě doko
nale zúrodněné.

' llyl oblnsněn v mém článku „Počátky novověké mystiky š|mnělské".

*

JAROSLAVsru:

MLHAVÝme

.ldon mlhy při zemi llodlny večerní
a všude slzy lson, tak zvolna, zvolna |don . . .
kral cely nplakán a každá umnčí,
&stižen tesknoton. zulknu se samotou.

() růžídi píseň zpívalas,
() věrnosti též šeptulas —
proč |sein tl uvěřil?

llůže i věrnost zničil čas,
jen tys mi v srdci zůstalas,
že iseln ti nvěřll.
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RÍŠAzmAnn

MALÍŘ JOSEF ŠÍMA
Dojmy z brněnské výstavy jeho kreseb.

PAVOUK tkal svoii sít. Jako černý bod vznášel se ve vzduchu. Běhal
sem a tam & splétal neviditelná vlákna. Pak ustal. Sít byla hotova.
Obrazec leií se však ztrácel, oči ho neviděly. Teprve, když zasvítilo
slunce &ozářilo pavoukovo dílo, ukázala se všechna krasa stříbrných
nitek, iež bez začátku a bez konce tvořily sít. Ne obyčeinou, ale poesii
slunečních paprsků, poesii zlatých vlasů pohádkových princezen.

Kouzelné klubko pavučin má íma v rukou. Bez ustání odmotává
vlákna a poesií života ie připoutává k ploše papíru. Ve tmě se vlákna
ztráceií; na slunci však září a svítí oslňuiícím leskem kouzla života.

Kresba lest hned přímá, tu zase plno vláken v klubíčku vyřinulo
se z ruky a v iemné ploše pokrývá bílý papír. Linie tvarů lest křehká,
len se rozlomiti a roztříštiti. Připomíná svou lemností krnlkoví porcu
lt'lnových sošek. Vinc se hadovitě, proplétá se tu v hustou nebo zase
řídkou splet čar, tvoří plno prohlubin u vyvýšenin, které dýchaií teplem
života. Někdy lest kresba ozdobena zelení luk, nachem červánků,
modří nebes, neičastčii však hnědí země.

Ze slučsi těch Čar a barev vyrostly panenky, z nich \)rostly také
kraliny.

Všechno, uf žhe či neživé. ic shluk nlnlýcli částic, které isou k Sobě
spoieny duší. Ta způsobuje, že člověk lest člověkem, ta tvoří podstatu
každé bytosti. () Ivu se říká, že vždy zůstane lvem, byt' byl sebe krotšll
Jeho podstata —divokost zůstává stále steiná. Nedá se ničím zamas
kovnli. Ncliší se tedy tvorové snad tolik tvarem ičln, inko spíše dušev
nílni vlastnostmi; a to neien tvorové odlišných druhů, ale i slelných.
'l'akže kolik le tvorů. tolik lest \'ariací duší. l'řece však všem iest něco
společně. Je to poesie iejirh duševního života a poesie tvaru a barvy.
Kdo chce Ii viděti, vidí ii.

Všechno - od oblázku už po mohutnou, syčící lokomotivu -—má
svoji vlastní, poetickou krásu. Jest však skrytu, lako ve vajíčku. 'l'eprve
teplem porozumění a lásky k věci probudí se k životu a ukáže se
v plném svém lesku. ()nu krasu zachytiti, to iest umění. Neien po
dobu, ale duši každé věci. Tn dodúvú všemu pravou, individuální
poesii. Mahlie-Ii pak .íma panenky či kraliny, tu lnu nelde v prvé
řadě o zachycení skutečné podoby tvaru, nýbrž o zachycení podstaty
předmětu svého zúlmu. o ieho duši. ()všem, aby spoutal duši, zacho
vává tvar, ienž náleží předmětu. Ponechává z něho len to, co lest
nutné, aby malba vzbudila onu náladu a doiem, iaký vzbudili má.
Tímto zachycením duševní podstaty všech věcí dosahule zároveň
i vyládření leiich poesie. která iest podstatou onou podmíněna.

A tak nemalule íma tčlo ženy, nemaluie kralinu, ale zachycule
poesii ženy, poesii kraliny.

Lidstvo pokročilo - podle Šímy —tak daleko, že k poznání rozruchu
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působeného duševním stavem le třeba lemných mechanických při
stroiů. Doby, kdy tvář byla zrcadlem duše a oči okénkem ieiím, dávno
prý minuly. Nač by tedy měly Šímovy panenky hlavy, které stelně
mohou býti len nasazené masky? Bez hlav jsou malovány. Ruka Ší
mova, velmi citlivá k životnímu tepu, kreslí krásné něžné tělíčko 
rokokovou panenku. V těchto torsech, zakleta v čarách, chvěle se celá
ženská duše, iemná, vonící mládím a krásou.

Divné to ženy malule pařížský malíř. Ani zdaleka se nepodobali
moderním ženám století XX., v němž se zrodily. Jsou to divky prosté,
zbavené všech ozdob emancipovanosti a rovnoprávnosti. Prostě len
ženy, ieiich duši, věčně stejnou a stále krásnou iak vodník chytil a na
papír vlákny připoutal.

Také tak věčné a poetické lsou rodné sestry panenek —krallny.
Kousek země porostlé stromy, oblaka a vysoké hory, chatrč - tot
celý obsah kraiiny. 'l'ak prostě milá lest, iak matka. Jen samé pohádky
vykládá. Kaluž o lasuém nebi, země 0 velikém tajemství zrození žl
vota a o zkáze, potok o slunci, kámen () životním zápase tvorů. Vše
clmo dohromady pohádku o radosti ze života.

Země, velká tnatka, na iedné ruce chová živé za zpěvu ukoléliavek,
druhou zahalule a hladí mrtvé. Nepláče. lladuie se a pro potěchu
|iným koketně se vystroiila. 'l'váře si napudrovala zelení trávy, vy
kouzlí tisíce stromů.

Stromy zblízka už nás děsí svým zápasem o slunce a vzduch. lluka
prorazila povrch země.a chytá světlo. Včtve se kroutí, napínalí, zrovna
lnpalí po slunci. llrozuý zápas. Z dálky se stromy našemu úžasu vy
smělí; záři iak mýdlová bublina, lsou veselé, smích |lm len zvoní.
l kraliuč pak úsměv proskakuie vc stínech stromů a listí, ve veselých
bizarních stínech kamenů.

Koketui i starostlivou kraiinku uatualovul Šíma. Stromy lak launl
poskakuii po papíře; mezi nimi prosvítá starostllvá matka země. Na
ní krčí se někdy chaloupka.

Ne velká, malý domeček sluncem ozářený. Co štěstí lest asl uza
vřeno v leho stěnáchl Klíckou le ta chaloupka a srdce člověka, lenž
milule krásu, jest v ní uzavřeno. Nemůže ven. Jak onen rytíř kdysi
by zkamenčlo hrůzou, co by vidělo ve světě; a tak lest schováno
v domku, vyhřívá se na slunci a sní, sní o kráse všeho, co lest na světě.
Pro sebe si tvoři poesii, sobě a krulině kolem vykládá své pohádkově
sny. A proto lest kraiiuka tak veselé a štastná; má lásku na svých
ňadrech a má slunce. To lí stačí ke štěstí a ke kráse.

Panenky a krajiny vyskakuli z pavučinového klubíčka: Jsme šťastné,
lsme krásně. Milulte násl



JANKARNll

TlŠÍ HOSTÉ

Noc letní . . . V smrčin úkradí
rozkvétá zlaté kapradí.
Hůl zdřimlý listem nezadn'ěle,
křepelka 7.žit se nezasměie,
zmlk' písklat štěbot rozverný,
když Červánek zllas' lucerny.

Čas tidíou plavbou v půlnoc míří . . .
A vlahou nocí šelest víří
lak lehká křídla netopýří.
To letí, letí v soumraku
na bílýd'l oříd1 oblaků
dav zkrvavcnýdí přízraků.

Člun luny lonc v siné záři,
ze sadů voní růží vzdedl.
.lnk helno tažný/(h ptáků v září
led splatl touhy v okoved1
se domů na lnžlk navracelí,
lldlž tělu v cizí 'lCIlll tlelí.

Mrak černý lnnu pohltil;. . v ..
nz prelctcll trl sla mll.
Ves rodná když se zleviln,
slyšl —ledcnůftá odbilal

Vzplá luna skrze lnrnků mříž 
n le tn známý dvorek už,
u Jirka Lukšů, stínu slín.
- pnd' raněn sočsky'(h do roklln —
se v lnušlal brankou z latčk dívá,
zda rozčesúna vrance hříva,
zda pollůnek —však dost lnu kazall
ho příllš zkratka neuvůzal.
ó. dněl by strom žebřlny.
pak tryskem vylet z dědiny,
však listě budou 9 neděle
už svúžet zlaté mandelcl

Tam Tomeš statku přede vrátky
liž stanul, hledí do zahrádky,
kde lako svíce hromnlční
za plůtkem slezy v květu ční
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&lako monstranc husitů
terč slunečnic ždá úsvitu.

Noc plyne tidiým příbalem . . .
Pod lehkým šera závoiem
—hle - okénko se rozletělo,
v něm zastkvělo se sladké tělo,
dva kaštanové pletence
laskaií ňader pupence,
zrak srní slzy operlily 
ach, k útěše zda dostačily
hodiovi, lenž kdys v souzvuk těl
i duši láskou rozedivěl,
a dnes v te' noční hodině
le stínem v stínů vidinčl

l .lambor kolář domů spěl,
oknem se v llzbu zahleděl,
—plá luna pohřební Ink svíce —
hle, mladé ženě zvadly líce,
a peřinku má odkopánu
hodi, lehož choval v poviianu,
než střelu navždy zlomila
ta pouta, lež ho poiila
s domečkem v potu budovaným
n s llOthem lako malovaným,
u jehož drahé kolíbky
se loučil 5 ženou polibky.

l'ed s oblak smek' se lehýnce
u divátú k vdově mamince
lediný synek po mlynáři.
(llrob ieho v Gorlic okolí
stříbrné střehou topoly,
kopretin hvězdy na něm září,
ink spad' by v trávník pcřeslý
bělostný závoi nevěsty.)
Dnes malninčlným steskem vzbuzen
sem z karpatskýd1 byl rovů puzen,
sem, kde v stín olšin tesklivýdi
mlýn otcův stulen, něm i lld'l.

Vzplál slnavými znova lesky
stříbrný v mraku lampion.
Na „Nebeklíčď svítí desky,
jež skropil slz už milion.
Na mlynářčině klíně leží
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ta kniha nyní zavřena 
oh, Bože. matce vlas se sněží,
ie vetdiá : ní už stařena,
bol krutě oral v leiím líci 
i teď li vidí žalem bdící,
zhroucenu v starém lenůšku,
sen mílí ieií podušku.

A světlou nocí cvalem v cval
. I

Čas, luhy iezdec, harcoval . . .

Již Zora měla vzplanouti —
však proč dnes mlčí kohouti?
Mnnové strážní vísky naší,
co zpěvem bludné dudiy plaší,
dnes puusu svoii prodloužili —
ncdif potěší se hosté milí,
lež cizí hroudu pod hlavou
v pout pudí noční dálavou.

A ráno —celá ves se diví:
„Mně zdálo se, slúl zde ink živý . . _
„lln, budem letos žně už lřelí
bez .lIrky svúžel, milé děll . . ."

A kolářkn, když den se \zlmuzí,
se marně novým mukám vzpour/í:
,.Můl slrntcčku, llůli to ví.
máš věrné oči túlovy,
byl ve snu zde, zřím kuždý rys,
len snlulnělší byl nežli kdys . . ."

Když lmňnlá věž kostela
se v ranním slunku zurděln,
spanilá dívkn ze stnlku
Ide zvolnn v květnou zahrádku.
llloumivú iiskrn llí jí v zrnku
lak ulonulú hvězdu v mrnku,
když ve wpomínek záplavě
květ sbírá k vínku úpravě.
.lím obrázek pnk ověnčen,
kde před huculskou (halou křivou
hodi slolí s tváří odvážlivou —
dnes krásný o něm mělu sen . . .

A drobným krůčkem podle slruhy,
skráň utrpení zrytu pluhy,
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růženec drolic rukama,
ide : mlýna ke vsi palmúma.
ó, marně před zrak šedé hlavy
se jako švamý šohai staví
den letní, voně poutěmil
.“ krása světa nepomatc,
co těšilo. ie pod zemí .
Dnes pomodlí se o mši svaté,
by Bůh li v raiskou zahradu,
až opustí dudl mlýnské krovy,
za bolestí všed1 náhradu
vzal k tátovi &k Jozílkovl.

A hudbou včel, žit šelestem
vysmáv se marným bolestem,
lip květnou vůní opílen,
hod zrání slaví letní den . .

7. knihy „Moravské symlonle a "né basnč".

*

BÁSNÍK A MALÍŘ

l'ři tídle' oslavě šedesátin našeho básníka těžko b_vdlompohřešovalí jeho
mladšího vinu-'Iu; druha a krajana —mistru KARLA NĚMCE.

Sc svou obvyklou vzácnou odlotou přispěl původním dřevorytcm, ja:/ž
přinášíme jako zvláštní přílohu tohoto svazku —jistě k radosti všcdl četných
přátel a ctílclův obou novoměstských umělců.

'l'í zajisté podlopí, proč si ideální tvůrce jcdínečnc' sgrajítové výzdoby
novoměstskčho katolického du'ámu zvolil ke svému obrázku právě tuto jí
mavou lulsvfl Karníkovu. .llílujc své rodné horské město zrovna tak jako
ti „tiší hostem,jeho bývalí druhové, kteří ncmohou na ně zapomnčt ani v.
hrobedl dulc'kc' ciziny.

4 snad sc jednou oba naší umělci domluví a vydají spo 'cčné dílo své
lásky k rodné/nu kraji: básník vytvoří ze I\')dl knih výbor „horáckýdl'
nnmitů a malířdoprovodí je svými svérázný/ni kresbami.

Bůh jim olvřma žehnej!
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ntšA ZEMÁNEK

TOUHY NAŠEHO MLÁDÍ
K bměnskí výstavě čínského umění a obrazů J. Píseckého : Dalmacie.

Mi,..tnt iest neklidné iak tažní ptáci. Chvíli kratičkou ohřáti své ne
pokoiné srdce v rodném domě, pohádky matčiny posledmouti. ale pak
pryč, daleko do světa vydali se na pout. Slunce sledovati na jeho dráze
a poznáním spoiiti v duši své západ s výdiodem. Země iest veliká.
Splnění touhy lest tak daleko, lako měsíc,do lehož zlaté hloubky no
říme za iasnýd1 noci svoii tvář. Jsme dludí &život iest příliš krátký.
Zhývaii nám len sny a pozdravy, iež nám posílaií daleké kraic. Poslové
— umělci.

chsi daleko, tam, odkud se ráno z rudýdn mlh noří slunce, žiie
umvřený svět, krai při vší své rozlehlosti malý, ohraničený mohutnou
zdí. A tam žiií umělci, kteří zaklínaií v hedvábné nitě všedmo kouzlo
své vlasti. Nepatrný atom v ohromné říši nebes, sžill se _stitěrností
i obrovitoslí. Kapka vody - tot pro ně stát větší země. Sirou Cínu
kouzli v lediném domku, v iednom icdiném širáku čínského rolníka.
Není pro ně hranic. Ani mezi přírodou. Číňan ii milule velmi něžně.
Jest leho milenkou, kterou opčvuie ve svýdi básnítll. llásník klidný a vy—
rovnaný zpívá si o id_vlletillu'- práce. idvlle stínu stromů a kypitfillo ži
vota. Ink vytvo'ril umělec národní innční. iež dčdi se ze staletí na staletí.
Vše zůstalo steiné. Jen milenrt—kýpoměr časem nčkd) vyhladí.

Jako dávní umělci. tak i Sita - Sun miluie přírodu. A právě to nei
krásnčiší ! ní, květiny. Něžně Ic svazuje v kytice dávale pozor, aby
ani ieden lístek. anl ieden pestík neztratily, -\ž se 'ldaií kvétinv (lime
svoií lnlkroskopirkou přesností. \'zdtnh a slunre lako by vvprdlalo.
Jen květina zůstala, předestilovain'i. žadiyrená ve své podstatě. A tak
i pta'n'i. l'Ino lesklýdl, I'ůllltlllílI'CVIIý'th pei'íček stkvi se na hedvábí.
Plát—i[ raiskó yaln'ady, ktei-i pčlí písní-, takýtli neshšíme. Jsme příliš
hrubí a (lrsní, než abythom postihli kouzlo ieiidl písní.

Svými obrázky nám vypravnle Sita - Sun Zkazky () své vlasti a
o starýdl lllllčlt'ídl. l malíř Wir/ig-Šo - lin vypravuic podobně. Jenže
o líném. () bizarnídi Skůláth, iež obsypány květy stromů, podobny
d'nnllvalt'ům mraků, (hovaií na svýdi ňadredi dmlonpky řillskýdí rol
níků. .\la|uie kralinky se vším, co ie dělá čínskými. Ilambusové hále
rostou na břežídi potoku, ienž překlenut mostem pospídiá od žvonírídl
vodopádů. iidiž všude plno stéká se skal. K nim shlíží malá kimona.
Jsou tak tithá; sní snad o kráse IllOdI'ílVýd'lhor, iež se rýsuii na obzoru.
Tam na vrdlolek vystoupiti &dívati se na svou vlast - svoii rodnou
matku. Jinde na obrázcích přiblíží nám ona kimona a líčí v geurovitýdi
scénádl lelid1drobné práce a starosti.

'l'išel Kolem ie vzdudl plný rudlu. [ smíd1 iest slyšeli. To bůžkové
z daleké Číny vklouzli mezi nás &upoutávaií zvláště oni svou dmrak
terlstikou naše oči. Dobří i zlí duchové. Démonové &hrozní draci ie
provázejí na jejich cestádl.
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Díváme se na ony pečlivé obrázky, iidíž podrobnost se nám místy
zdá nepřirozenou a suchopárně popisnou. Jako by duše z nidl vyprd'mla.
Zvyklí na veliké ozářené plodiy, divíme se tomu titěmému zazname
nání každého ptačího peříčka, každého pestíku květiny. Přesto mámo.
zde vykouzlenu Čínu našid1 snů. Zdá se nám, jako bydiom byli pře
neseni v daleké krale, až v srdce íny.

*

Moře, širé moře, lež obepíuáš svým stříbrným pásem příhole všechny
země. .lsi krásné ve své velkoleposti &talemnosti. Jak zakletý zámek,
plný pokladů, stkvěleš se ve své kráse. A my rozbíiíme si hlavy, zkrva—
vuieme si ruce, snažíce se ti vyrvati tvé poklady. Uhozíl

iré moře, iež lákáš a svádíš svým zpčvem lesklýth hari lak siréna.
Vrhnouti se do tvé náruče u ponořili se v hlubiny mezi reie nymi u
tritonů. Tvá zúludná krásu iest zhoubná. Vodníku, lovče dušíl Koho
d'iytíš, ten potácí se v ()kád'i tvýd'i sítí vln. Jen slunce tě může milovnti.
Líbá tě po tvém vlhkém čele a noří se svými paprsky ve tvé vlasy.
Tiší tě a koneiší, když v hněvu vztuhuleš své paže, abys zničilo, co
ti přiide v cestu. Sluneční paprsky iak de'mauty poskakuií po vlnádi
&tvoří náhrdelník na tvé nepokoiné šíii. Vysoko stříká voda, o kameny
biie. na písek se vylévá.

Všedmu tu hru na svýdi obrazedí zadíycule Písecký.ienž okouzlen
mořem oddíází do Dalmacie za sluncem. Střežl se, aby snad leho duše
se nezahnízdila na obraze u nezakrylu krásu širého moře. Proto
maluie, vlastně přelévá spousty vod na malý kousek plátna, n v.nmu
uvádí v pohyb a rei Hrnky a sluneční záři. Rozumí moři a dovede ie
ukázali \"plném lesku a kráse. Teprve tedpodlopíme nádheru přírody.
Neboť ona iest tvůrrem všedí obrayů, ne modelem. ()na lest malířem
a umělcem.

Písecký relou duši zauiat slunnou Dalmat'ii přenáší \ plátno ieií ius
u ohnivý, teplý život. Korčula, |.opud. Kotor u nade \še pohádkový
Dubrovník deiiluií před námi. Se všeth stran shlíží ua svoii lásku.
Utáčí ií v ruce iako dómautem, aby mohl 7.il(li_\'ilíl\šedíen ias jeho
plodí. .lako kdysi Cermák. tam i on stojí před kamennou krásou rimske
řuprile mostarskč a maluic li na svem velkem obraze. Krása mlh, lež
stoupaií z řeky, aby zahalily v sebe domky. Jako papírové škntvulky
sedí na skále a ztráceií se ve lialovóm oparu těžkého vzdudiu. lleka
s nebem se spoliln a obě proudí a obcpínnií obraz kol dokola. Řeka
i nebo, zkrášluiíce ve svých iemnýdl závoiídi kamenné zdi a 'liemňuiítc
le v křehkost snů, spčdmií ke svému t'lli —moři.

Obklopuie nás všude. Moře, krásné moře, po němž ve snedi mládí
konali jsme daleké cesty, skončené probuzením ve všední den. Zase
brázdíme na lodi tvé tělo. Na přídi stoiíme a ty kolem nás letíš. ()víváš
nás svým dediem a my spčicme stále dál a dál až tam, kde splýváš
s nebem. Tenkrát, až dosáhneme svého cíle, až budeme hlavou čnlti
v nebe a zírati v ieho nesmrtelnou krásu, tenkrát díytíme své štěstí.
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OKNA

ODDANÝ TLUMOČNÍK POLSKÉ masu-:

Krátce před svými šedesátinnml odevzdal Jan Kurnik naši veřejnosti nový
zralý plod svého básnického uměni, dal nám sám vzácný dar. za nějž musime
luu býti vděčni my ! bratři Poláci: je to antologie .Z polského Pamasu", vy
daná nákladem Lad. Kunciře v Praze a přijatá velmi vlídně veškerou českou
kritikou.

Ducha ielího vystihl asi nellépe univ. prof. Am: Novák delší stati v brněn
skýth „l.id. nov.". Připomíná, že Karník podává ve své knize daleko více než
pouhé pokračování a doplněk výboru Kvapilova, lak || autor sám skromně
označil.

„Fr. Kvapil, formálně mistrovský překladatel lumírovského údobí, zůstal až
do smrti věren eklektickému stanovisku své školy a trvale kombinoval zásadu
historicka—kulturní přiznačnosti s měřítkem estetickým, které bylo namnoze
dáno leho silnými sklony formalistníml; osobité koncepce novodobé poesie
polské jeho antologie nikde neukazovala —rhtěle býti na všecky strany spra
vedlivým. nevyhnul se ušlethtilý parnasista český lakési bezbarvosti. Jan Karnik
se naopnk nikde netulí zcela určitým o osobnim poletím Parnasu polského,
luk se loví v době Kasprowlczovu mistrovství a po lebo skonu; staví se za ně
přimo propngnčnč (] soustavně le dokládá svým výběrem, nemluvic ani 0 za
nit-c-m'uuepilogu, pře—rháu-licímz protestu proti nenáboženskémn Ilusku so
větskému v horouci meslnnistickou modlitbu za Polsko.

.lan Kurnik pozorně sleduje a důrazně vytýká v soudobé lyrice polské dvolí
základní tendenci, navzálem se doplňulíci a těsně spřízněnou ::dávnou tradici
romantiky polské. .lednak to lest |c|i náboženské ůslli posvěcené vznešeným
splrituallsmcln křesťanským,které volá člmčkn stále do služeb Krále hodla,
\'ykupulir ho ze všednosti u dodávu|ic |el|o životu vysoké závažnosti mravni;
lucainnlsmus polský. dnes iako před sto lety, dice, aby to byl především vlastni
národ, který se oddává tomuto výsostnému posláni. vůdčimu mezi Slovany.
V tom Kasprowlczové, Stailové, chudlowiczové &Tuwltuové se vlastně nikle—
rak neliší od Mickiewlt'zů, Slowackýth a Krnsiňskýrh romantické doby, ba
pokračuli vědomě v lelich stopách. Ale druhý hlavní směr lyriky polské zna—
nu-ná novom. Proti starému aristokratismu výlučnýdl romantiků hlásali návrat
k lidu, hledali leho soudobí lyrikové pravé Polsko na dědině &mezi pracov
niky pokorně přikrčenýml ke hrudě a k rádiu, umisl'ull apoštoly i Spasitele
do polské vsi. kde vše voni přírodou, sluncem, lehličim a hlinou —také polský
(lilOl) lest podle lelidi víry a nadšení povolán do království božího. |in to
genius předtuchy a proroctví \\"yspiaáskh kdo leště před dobou vyslovil a
prožil toto nové přesvědčeni,které se ostatně skrývá ipod zemitým realismem
lleymontovýrh románových kronik.

V neinovělší polské lyrice znamená tato koncepce zároveň zintensivněni
\ztahu k přírodě a k půdě, teplou konkretisaci básnického výrazu, využiti
realistického koloritu pro výraz poetický; odtud rázovitá životnost posled
nith polský-(h básní, zvláště Zegadlowlczovýd: a Tuwimovýdl, lelid: vlahé
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atmosféra, jakoby prosycená výdechy a parami pasek. oranisk, starých sadů."
Jádro promyšleně sestavené antologie vidí ovšem A. Novák v překladedt

dvou aejvětšíd: moderních lyriků polskýdn: „Knížata současné lyriky slují :
těsně Spřízněny, mrtvý Jan Kasprowicz a v nejkrásnějším zenitu tvořivosti
stojící Emil Zegadlowicz, : nid'lž Kamíkův výbor přináší nejhojnější a nejhod
notnější ukázky. Kasprowicz je tu zastoupen řadou kusů z poslednídí sbírek.
Chalupy, Kniha dmdobnýdl a Můj svět, které tolik připomínají Pohádky : naší
vesnice našeho Hálka, ale dovedou velmi často podřídili jadrné a sukovltt'
ilgurktířství oné národně zbožňující touze, která v povrženém člověku nachází
syna Božího; kořenný a štiplavý humor dodává těmto skvělým genrům zvláštv
ního půvabu. \'ůdce básnického Czartaku, Emil Zegadlowicz, rovněž hledá
dychtivě Boha v lidu a to hlavně v horaled) beskydskýd), ale jak dosvědčují
Kamíkovy ukázky ze sbírek Jalovcový dům, Přijď království Tvé a Duby zu
úplňku, dorozumívá se s Bohem ještě určitěji v přírodě, kterou prožívá a pan
teismem zcela úchvatným: z horských strání a kvetoucích rubisk přímo voní
božství, obsahující pro básníka zároveň posvátné kouzlo domoviny, horoucnč
vyznávané . . . u tohoto budoucího Shelleye slovanského měli by se naši mladí
básníci učili opravdovostl stranou od módníchvládnoucích předsudků. Několik
čísel z ohnivého Leopolda Stalin a rázovitč hranatého Juljann 'l'uwima stačí
sice, aby čtenář pochopil, proč je překladatel řadí do této souvislosti, nikoliv
však, aby si o nich učinil obraz dosti knrakteristlcký."

A autor končí svůj článek slovy oprávněného uznání: „Antologie Zpoiskllm
Parnasu jest plodem hlubokého zahloubání se, oddané lásky, vzdělaného
vkusu, ale i nevšední obratnosti básnické. Jan Kurnik v ní ukázal, alespoň
v číslech vrcholným, že dovede zvládnouti jak sloh pateticky vzrušeny, mod
litebnč toužící, emlaticky uvolňující cilovy živel, tak i jadruou, ostře karak
teristicrkou, lidově barvitou a domácky vtipnou notu poesie genrove. Stm'i
arovnati z oné skupiny Konopnic—kémodlitbu Svatým patronům Polska. Kaspro
wic—zovuepištolu Blahoslavení neb Íegadlowirzovy d\č vlastenec—kékonfese
Zde moje otčím: a Návrat s čísly tohoto druhu jako jsou Kasprowiczova Ho—
ralsknísvatbu a jeho Znízrak v Ktím' Galilq'skc' nebo Tuwimovy Zcmdky, abychom
změřili šíři výrazovýdt prostředků Karníkovýdn"

PLA i'l'l“ ZVUK I-'..\il'l".'\ „

\'e své sbírce „Srpske nnrodne poslovice" (\'ídeň itím, na str. 88) Zillllil"
menttl \ uk Stelanovič horndzič pořekadlo z l'řimoří „Ívek za mlrls" („Zvuk
za vůni") a vysvětlil je jiným pořekadlem „Milo zu drugo". 'l'oto vysvětlení
je zřejmě nesprávné. Jedině možný výklad pořekadla i jeho původu podal
folkloristn Ante Šimčík v literárním časopise bosenských mohanledánů „Nmi
llehar" (roč. ll., Sarajevo 1928,str. 58) a doplnil nyní své tehdejší pojednání
ve „Zborníku za narodni život i oblčaje Jtlžnih Slavena" (sv. XXVII.. Zagreb
1930, str. 257-259). Dle výkladu Šimčíkovn je pořekadlo „Zvek za mlris" zbyt—
em a souhrnem staré lidové povídky o výměně dvou stejně nieotnýcb včcí.

aemajících skutečné ceny.
Povídku analogickou té, z níž by mohlo prameniti jihoslovanské pořekadlo.
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nalezú ve sbírce perských ndrodnídl povídek dánského orientalisty A. Chris
tensena „Coates persans en langue populalre' (Koebenhavn 1018,na straně
00-93), kde se vypravuje toto: Curu-Paramarta, indický ěprýmař, šel kdysi
na cesty a najal si proto vola. Jeho učedníci. ditějíce jej odlránltl před slu
nečním žárem, položili jej na zem do volova stínu. Když večer přišli do kterésl
vesnice, majitel vola požadoval kromě denního nájemného také zvláštní plat
za volův stín. Z toho vznikla hádka, až se jim konečně nabídl selský ryd'ltář,
muž z kmene Pall, že rozsoudí jejld1 spor. Vysledlnuv obě strany, vyprávěl
llm tento příběh ze svého života: „Kdysi na cestád: zůstal jsem na noc v hos
llncl, kde pekll výbornou ovčí pečenl. Kuchař ml dovolil, abych své jídlo,
lrothn rýže svázané v hadříčku, pověsil nad pekáč, aby nasáklo vůní pečeně.
Druhého dne však požadoval ode mne, abydí mu zaplntll vůnl pečeně. Když
jsem se zdráhal. odvedl mne k soudci, který rozsoudll: Kdo požil výparů pe
čeně, at platí vůní penězi" - Dle tohoto rozsudku nařídil rychtář z kmene
l'all, aby l'urumarta, který použil volova stínu, platil stínem peněz; jelikož
však slunce už bylo za horami, pozměnil rozsudek v ten smysl, že l'aramarta
mělplum zvukem peněz. Chřestlll tedy měšcem majiteli vola tak dlouho u udla,
dokud sn'uuneřekl, že už má dost.

Tato povldku, o níž se Christensen domnívá, že vznikla z anekdoty o řečníku
llemoslhenovl, v_vpruvovuné Plutardlem, má mnoho paralel, tak v turecké
sbírce „Čtyřicet vezírů ", v nůrodnldl povídkách arabskýdí a jlnýdl. Jedinou
dosud známou versi jlhoslovanskou ollskl M. llujrovlč, rovněž v časopise
„Novi Ilelmr"; v ní se vypravuje: Kdosi šlípnl dříví, n jiný člověk mu k lonm
\zdydlulz hel Nn kom-e po něm žádal, nh) mu za to dal polovinu své mzdy.
Když přišli před soud, kadljn Čl hodžn —Šimčík právem má za to. že nejde
o nikoho jiného než o Nasredlun hodín »- vzal onen groš mzdy, hodil ho na
ulůl n řekl: „'l'ohč patří groš u tohč jeho zvuk." —Je zajímavo, že z této povl—
deřky vzniklo také jiné jihoslovanské pořekadlo, které v Bělehradě lazna
nu-nnl Il. lhulčo (otištěno v „()ladžhlnč" 1802ve sbírce „.lnlljske poslovlre"):
„.h-den ští )e dřhl, n druhý křičí: mlh."

(Y:lfllll'líblmříkův možno doplnltl především dvěma verseml povídky o pln
u-ní zvukem peněz. l'rvuí vyskytuje se ve shlrre šprýmů Nasredlnovýdl. kterou
v nngllt'kem překlndč n dle pramenů ne dosti přesně označených pod názvem
., l'nles ol Nasr-ed-dln Khoja" v Londýně 1023vydal llcnry l). llarnham. V po—
vldce .,Kud'lnřa žebrák" vypravuje se tam: Kterýsl želmik v Akšehlru našel
skývu sudlého dllebn u uvažoval o tom, jak by si ji učlnll dnutnější. V lom
prúvě šel kolem kudlynč u spatřil tam nad ohněm hrner s vnřlclm se jídlem.
z něhož stoupala líheznú vůně. l'řlsloupil blíže, počal ldmntl kousky chleba,
držel je ve. výparexh jídla, dokud nenasákly jeho vůní, a pak je jedl. KudJař
hleděl na něho s údivem, neříkal nnl slova, ale jakmile chudou dokončil své
jídlo, zadržel jej a požadoval, aby mu to zaplatll. Muž se bránil, že přece nl
čeho od něho nevzal, n nechtěl plullt. Stalo se pak, že v té době Nasredln
hodžu zastával v Akšehlru místo kadljl. Kuchař přivedl žebrdku před něho;
a když Nasredln byl vysledll spor, vyňal hodža z kapsy dvě mince, potřdsl
jimi, až dlřestlly, a pravil kudnařl: „Všechen plat, který dostaneš, je zvuk tědlto
penízů". Kuchařse proti tomu bránil, avšak hodža rozhodl: „Ne, je to správné.
Kdo za vůnl jídla žádá náhradu, ten dostane zvuk peněz a nic víc!" - Což
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byl rozsudek, jehož moudrosti se rovná už jenom soudcovská důvtipnost
vladaře Sancha Panzy.

Druhá verse, na niž dnci upozorniti, vyskytuje se v třicáté sedmé kapitole
třetí knihy Rabelalsova „Pantagruela". Hrdina radí tam Panurgeovl, který je
v jakýdmsirozpacíd), aby se poradil s některým bláznem, a na doklad toho,
jak chytříbývají blázni, vypravuje mu tuto historii:

V Paříži, v pekárně “ malého Zámku, před dílnou kteréhosi kuchaře, pojídal
pohoda svůj d'llél)při vůni pečeně, &takto navoněn zdál se mu velice dmtný.
Kudmř jej nedlal. Ale na konec, když už byl všedien chléb sněden. kuchař
popadl pobudu za límec a žádal po něm, aby mu zaplatil vůni pečeně. Po
buda pravil, že na pečeni ničeho nepoškodil, že ničeho nevzal a že mu tudíž
ničím není povinen.

Vůně, () niž se jednalo, vypařovala se a ztrácela se tedy beztoho; nikdy
nebylo slýd'láno, že by se v Paříži na ulici byla prodávala vůně pečeně. Kudlař
odpověděl, že vůně jeho pečeně není na to, aby živila pobudy, a pohrozil mu,
nezaplatí-li, že mu ukáže, zač je toho loket. Pobuda se vytasil se svým klac
kem a d1tčl se bránit.

lládka byla veliká; darmošlapové pařížští seběhli se se všechstran. Byl tam
náhodou také pařížský občan, blázen Seigny Joan. Když jej kuchař spatřil,
otázal sc pohody: „(Íhceš, aby v našem sporu rozhodl tento urozený Seigny
JoanP" —„Ano, při Sambreguoyovi," odpověděl pobuda. Když tcdy Seigny
Joan vyslechl jejich při, poručil pobudovl, aby ze svého závěsníku vyňal ně—
jaký peníz. Pobucla dal mu do ruky tournayský groš. Selgny .loan ho vzal,
položil si ho pod levé rameno, jako by zkoušel, má-li správnou váhu, pak jím
poklepal na dlani své levice, jakoby chtěl slyšet, má-ll pravé zrno; pak si ho
položil na víčko pravého oka, jako by dličl vidět, jc-li správně označen. 'l'o
\šcdmo činil za hlubokého mlčení všech clurmošlupů, za důvěřivěho očeká
vání kuchařova a za zklamání pohody. Konečně jím několikrát zactinkal () stůl.
Pak se soudcovskou důstojnosti, drže svou hlámovskou klapačku jako žezlo,
maje hlavu zakuklcnu čapkou s pupírovýma ušima, odkašlav se dvakrát
neho třikrát, pravil hlasitě: „Soud vám praví, že tento pobucla, který snědl
svůj chléb s vůní pečeně, řádně zaplatil kuchaři zvukem svých peněz. Tentýž
soud nařizuje. aby se každý odebral do svého obydlí, nuutrpěv újmy ani bel.
právi." Olio F. llabler.

n' su i“.i)|\\ I'iiU'l'iNÁliilžixNSKílliu iiNU'i'í \“ RUSKU

V anglickém slavistickém časopise „Slavonic Review" píše Nicholas Kleplnin
U protináboženskěm boji v Rusku a třídí jeho výsledky takto:

4) V některých případech zesílení náboženského cítění („V Rusku děje se
silná a hluboká náboženská regenerace.").

b) V jinýdl případech, především mezi mládeží, dochází k přesvědčeněmu
athelsmu, který však často má vedlejší výsledky, nebývající vždy ve shodě
s protináboženským plánem.

c) Ztráta víry náboženské bez nabytí důvěry v materialismus, a následkem
toho ztráta víry ve smysl života, z čehož pak vzniká náchylnost k rozmanitým
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nespoutanostem a k sebevraždě. Také toto často se vyskytuje mezi mládeží.
d) Mezi prostým lidem se silnými pudy mysticismu snaha po upírání zbož

nosti k novým střediskům. (.Portrety Lenina a Marxe stoupalící na místa
ikon. K mausoleu Leninovu konalí se pouti zrovna jako dříve k ostatkům
světců. Nesporno le, že v Rusku vzniká nové Rudé náboženství . . .")

:) Vznik novýda, nepřirozených sekt, lako na př. sekty Rudého Draka,
která káže spalování a křest ohněm pro všethny lidi. narozené od r. 1917.

]) Apokalyptícké očekávání konce světa. ofb

2 NOVÉ POUČNĚ LITERATURY

Dr. Jaroslav Hruban, Základy estetické hodnoty. Příspěvek k metafysice este
tiky. Stran 139. Tiskly Lidové závody tiskařské a nakladatelské v Olomouci
1930.—Jediný 'l.našldí katolickýdí filosofů, lenž se věnoval - vedle původní
práce umělecké —odborným estetickým studiím a účastnil se činně také mezi
národních slezdů, dice svým novým dílem přispěti především k podíopení
významu estetické hodnoty. llozebírá proto na četnýdí dokladed) z různých
umění, hlavně ovšem hudebního a básnického, složky estetického dolmu: uka
mle tu velký vliv a spolupůsobení tělesného organismu na uměleckou vlohu
n činnost, ale zdůrazňuie také to, co přesahuje všeobecné tendence hmoty a
uplatňule se lnko prolev člře duthovní svobody. Při tom se dotýká mnohýth
„talek mlímavýth i pro toho, kdo se neohírá specielně estetikou, na příklad
psydloanalytickč teorie o vmíku uměleckého díla, významu estetickýth pro
|evů lidí duševně thorý dl a zvláště důležitého problému umělecké výdlovy
ve škole i v nelširšíth vrstvách lidovýth. Správně připomíná, že estetlkovi ne
může býtI lhosielno ani řešení otázky sociální. poněvadž pro většinu lidí slušná
životní úroveň bude znumennti i lepší disposici pro vnímání estetický d':hodnot
a pro celou kulturu estetickou. | pak ovšem zůstane leště důležitý úkol, lak
pěstovali smysl pro všedmy dudlovní hodnoty. —Na pěkně vypravené knížce
není udán naklndatel. vydnl || tedy asi mltor vlastním nákladem. Rolesílá ||
_I"I|osoíická revue" v Olomouci. dí.

Dr. Josef Kratadivíl, Novnsdlaíaslit'ism. l)ě|lnný přehled novosdlolnstickěho
hnutí. Stran 24. Nákladem „Vythovatelských listů" v llrně 1030.—Nová pilná
práce docenta dělin filosofie Karlovy university podává skutečně to, co na
mnčuic podtitul: vyličule v úvodě úpadek scholastiky na konci středověku
a v prvních stoletích novověku. pokusy o lelí renesanci a konečně rozmad'i
nového hnutí thomlstického od vydání encykliky Lva Xlll. „Aeterni Patris".
Autor nastínil tu po prvé u nás skoro úplný přehled \'ýlnačnýdl pracovníků
v oboru novosdaolastiky, lak clzídí, tak zvláště našich, nezapomínaie ani tědí.
kteří nevydali dosud samostatného díla. ale uplatňulí se v časopisech. Tak
tento neveliký spisek dobře poslouží každému čtenáři, lenž má zálem o novou
filosofii a sleduje aspoň v časopisech lelí rozvol. M.

Listy svaté Kateřiny Sienské. Přeložil nově Dr. Jos. Vašica. Stran 338. Cena
27 Kč. Nákladem B. Kočího v Praze 1930. —Jest listě potěšitelným úkazem,
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že se toto krásné dílo dočktívé druhého vydání - po prvé le přeložil a vydal
Ant. L. Stříž v Osvětimaned: 1912- a že vydnází ne snad v nělaké blblioíilské
edici v nepatrném počtu výtisků, ale ve 2000 exemplářídí a u známého praž
ského nakladatele, lenž le vydává „k uctění světlé památky své drahé a ne
zapomenutelné matky". K dokonalému podlopení tědíto listů bylo by ovšem
průměrnému českému čtenáři třeba znáti život velké světice - Ant. L. Stříž
vydal také ve St. Říši překlad díla bl. Raymunda Kapuénského (1915) —a
znáti také dobu, v níž žila - dobu zaletí papežů v Avignoně, dobu hlubokého
úpadku církevní kázně t křesťanskydi mravů, dobu kacířství a všelilakých
pletidl, lež otravovaly hlubší duše. Proti tomu všemu staví se prostě řeholnice
ze Sieny, dává se v zápas se zlem všude, kde le vidí, na trůnedr knížat a pa
pežů stelně lako u nepatrných lidí. Ve svých listed) neohroženě káré a napo
míná, ale také pokorně prosí a důvčřivě povzbuzule a hlavně: modlí se &
občtule se —a dosahule konečně velkého vítězství svýd: snah: pohne papeže
k návratu do Říma . .. 'l'ento svazek lest ovšem len první částí celého souboru
listů sv. Kateřiny a bylo by si přéti, aby nezůstalo len při něm, lako kdysi
u vydání Střížova. Pokud se týká překladu samého, zdá se, že se na titulním
listě len omylem oetla slova „nově přeložil" dr. ]. V.: ve skutečnosti le to
úplně překlad Střížov, podrobeny len na některých místedí malým, většinou
stylistickým opravám. Poslední tři listy byly snad vynediány len ztoho důvodu.
aby kniha nevlrostla. M.

Život blahoslaveného bratra Hroznaly, zakladatele klášterů v Teplé a (Žbotč
šově o patrona země české. Z latiny nově přeložil l'. Arnošt Vm cs, (). Praem.
Sbírky „Iloží bolovnícl" sv. 8. Stran 38. \'ydal l.. Kuneíř v Praze i()JO.- Le
genda, sepsaná asi 40 let po smrti blahoslaveného našeho patrona \' klášteře
tepelském, zasloužila si listě nového pečlivého překladu i pěkné úpravy Kun
(rířovy knibm ny. Je milaí svou prostotou a oddaností do \ůle lloží, lakou se
vyznačoval celý život svčttzův. .lt-lí životopisné údale souhlasí také s línými
historit'kyml doklady o osobnosti llroznatovč, lak podrobně dokuzule v úvodní
stati dr. .los. Dostal. A bude llstč s prospědlem, když se hodně rozšíří a přispčle
tak k větší malosti i k větší úetč našeho světce. u nás dosud —přiznelme si —
laksi přeziranóllo a proto | zapomíoanébo. M.

Alois Musil, Vzemi královny Zambie. Stran 350. (Žena ()()kč. \ ydal) Česko
moravské podniky tiskahké a \yd. v Praze 1930.- Cestopisy proí. :\l. Musila
pokračulí rydllým tempem a neztráceli nilak na zalímavosti. 'l'řetí obsáhlý
svazek vede mís pustinami v krali no severovýdiod od Damašku, kde autor
získal mnoho zkušeností v táboře Ilualů, lůbedů I Kmusů, navštívil trosky
starověké Pulmyry, někdelšíbo sídla královny 7.enobie.1.némé1.bolů s Římany,
a vydal se pak do slavného poutního města staré Syrle Resáíy. Veliíe pouta
vým způsobem dovede spisovatel oživltl památky starýdl historických událostí
| umělecký/di staveb, stelnč lako umí popisy kralů a mravů dnešnídl obyvatel
spoliti s vylíčením podivuhodnydí dobrodružství, tím působivčlším, že budí
vždy dolem skutečnosti. Také obrazový materiál lest lako v obou předešlý-dí
nvazcídt bohatý: [23 obrazů, z nIdJž mnohé lsou na zvláštníd'í přílohách, a
příslušná mapa. L. K.
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Ant. Špale. Biblická dějeprava pro školy národní. S 48 obrázky M. Urbanové
Zahradnické. Stran 192.Cena váz. 15 Kč. Nakladatelství A. Neubert v Praze
1030. —Autor dobře se zapsal naší veřeinostl svým dvolsvazkovým dílem
„Kniha poutníkova'. o níž také „Ardie' přinesla příznivéposudky. Platí také
o této nové původní dělepravě, lež snad konečně vytlačí i ze škol v Čechách
dosavadní překlady dčleprav německých, tak jako u nás na Moravě to učinily
Biblické dětiny V. Kubíčka. Ant. Špale po způsobu „Knihy poutníkovy" upra
vule volně biblický text, vsunule do něho hned různé vysvětlivky a len kde
to nelze, dává le pod čáru. Kniha lest vyzdobena také původními. většinou
mile působícími obrázky české umělkyně. Novinkou, vhodnou zvláště pro
dospělelší žáky, lest úvod o Písmč sv. &praktický přehled celýdl biblickýdt
dělin s poznámkami chronologickými i místopisnými. L. K.

J. I'. i\ííiller, Můj systém. Patnáct minut denní práce pro zdraví. Třetí české
vydání přeložil l)r. Jun Hořelší. Sc 120 \'yobrnlcními. Stran 144. Cena váz.
24 Kč. Nakladatelství A. Neubert v Praze t930. —Dánský originál této skutečně
liž světové knihy vyšel po prvé před čtvrtstoletím (1904) a byl také hned pře
ložen do češtiny. Autor stím skoro každé další vydánísvóho díla přepracovával,
oby vyhovovalo čtenáři lnsností :: odpovídalo také lékařským zkušenostem.
Také toto 3. České vydání le 1.velké části novým dílem vynikulícím nad první
dvě luk češtinou tnk praktičností. Je možno dobře ledoporučitl každému, kdo
(hre rozumným způsobem pečovali o tělesné zdraví. A konečně nt-len tělesné:
: vičení v_vžuduií i listě přennosil. pozornosil u vytrvaloxll —-kdo ll: pruvldulnč
koná, ('viči bezděky l svou vůli. ". ].

Podíl l.)t'dirlví .S'voiojnnski'ho na rok 1930 tvoří tyto tři knlhy: !. .. vípošiol
Indiánů ". (Ie Slnei' nnpsnl .l. Kin-lig. přeložil Ant. Sehnal, dřevoryty ozdobil
Arnošt llrubnl; 2. „Buff—anrho" nnpsnl ílobert Miidcr. přeložil l)r. Ant. Bořek
Dohalský ; ]. „lh'llh' (Krs/ta'"(lidového vydání) řaíst první, obsnhulítí první dvě
knihy i\loliíšovy, přeložil Dr. .lnn lleltřl. (Ženu těthto knih lest 15kč. Členové
„Dětllctvi“ obdrží le zdarlnn. každý člen lest však povinen při vybírání podílu
v příslušném knihkupectví znpruviti ve prospčth „l)čdittví" 2 Kč &knihkupci
Ill vydání 50 hal. Vklnd členu obnáší lednou pro vždy 80 Kč. Mlnlo podíl
vyšlo štědrosti J. M. neld. pnnu 5včt. biskupu l)rn .lttnuSedláka Čtvrté vydání
'I'onuíšc Kempenského „Čtvero knih o následování Krk-am".\'eleccnná tuto
knihu v překrásné úpravě prodává se ve prospěth „I)čdlctví" ut |.: Kč, v pe—
gnnloidové vozbě m 28 Kč, se zlatou ořízkou zn 38 Kč a ve skvostné vazbě
kožené m 47 Kč. Přihlášky členů n ohletlntívky knih přiiílná ředitelství .Dě
dictví Svntolnnského" v l'rane “' 35. \ikúřsktí ul.

Z NOVÍ-', K It ÁSN í-Z[.l'l'lillA'lU RY

Jaroslav Durydl, Sedmikráska. Třetí vydání. Spisů sv. lV. Stran 193.Cena
15 Kč. - Týž, Básně. Spisů sv. V. Stran 169. Cena 25 Kč. Nuklad. L. Kuncíř
v Prnze 1930. —O „Sedmikrásce“ i o icdnotlivýdl čésted: .Básní" bylo již
v „Arše' psáno, proto stačí aspoň stručně znovu upozornit! na toto souborné
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vydání, jež umožňuje všem ctitelům našeho největšího současného básníka
opatřiti sl itaková jeho díla, jež jim byla v dřívějšíchbibliofilských edlcídi
většinou nepřístupna nebo byla dlouho rozebrána. 7de naleznou nejen „Že—
brácké písně" & ."Panenky (je to už jejich čtvrté vydání), ale i .Bezkydy" a
v „Baladádn' jednu z prvních l)urydlovýd1 básní „Cikánčina smrt" a pak „l.aň
a panna". Není divu, že se dočkává již 4. vydání také „Sedmikráska", tento
podlvuhodně svěží básnický sen zemské i nadzemské milosti, čistý jako lesní
pramen, napojený „steskem chudoby a lásky', „Sedmikrásky neumírají anl
pod sněhem, ani přeszimu," praví tam autor na jednom místě. Ani jeho Sedmi
kráska jistě nezemřel

Dominik Pecka, Assuntn. Román. Stran i85. Vydala Družina literární a umě
lecká v Olomouci jako l. podíl svýdí knih na rok 1930.—„Assunta" jest ro
mánem nevšední dívčí duše, již zvolna přitahoval a volal k sobě Kristus po
dlvuhodnýml cestami své milosti: ze vzpumého dítěte předměstí vyrostla
citlivá dívčinka, vydlovaná v klášteře, kde na ni neobyčejně působila záhadně
něžná sestra Helena. Sladká její vidina provází dívku v povolání učitelském
t v cizině, její smrt pak svým mysterlcm obestře ji tím mocněji, čím jasněji
poznává prázdnotu a nicotu světa. llůh naplňuje svatým neklidem tu mladou
duši. toužící po něčem opravdovém, co by dovedlo ji celou udivútlti &roz
plnmeultl, o přivede ji do kláštera Milosrdných sester sv. l'"rnntlška.'l'nm ukojí
brzy svou touhu po velké lásce: obětuje se za člověka. jenž jí v životě nejvíce
ublížil. 'l'cnto zajímavý růst ženské duše, plný bojů s vlastní povahou l se ze
vnějšíml pokušeníml, vylíčil autor s velkým psydmloglcký rn uměním, jakému
jsme se podivovnli již v jeho románové prvotině „Matka lloží v 'l'ruí". Zvláštní
péči věnoval také kresbě prostředí, v němž se měla dokonntl obět' mladého
životu —městské nemocnice v moravském městě, kde nad řádovými sestrami
vládne pokrokářský komisař a kde s nimi pracuje řnda lékařů. \'šethny tyto
různé typy jsou podán) \clml životně, celý román puk posk)tuie vážnému
čtenáři plno nallnětů k přemýšlení. .

Zdeněk Spilka, Sloh)v smitbní. Soukromý tisk autorův. llruo I930. —„Jaro
srdcl", první kniha sympatického mladého básníka, dou-šuje se přirozeně
.Slokami svnlebnlmi", jemnou a čistou písní milostnou, věnovanou tá, jež
přišlo „stonásobně unnožit dary života". A je to nejen píseň Ildtě Msk), ale
i vzájemné důvěry a naděje v budoucí štěstí. llásnlk věří,že nikdy nepřestane
žehnnt laskavé l'rozřetelnosti, jež s.pojilu jejlth životy, a že z očí své ženy
\žtl)tlt) bude číst jen světlý příslib rndostnýdl lítřků. ()pra\"'do\ý (lt pro—
(hvívá těmito verši, jež autor vydal pro své přátele jako soukromý tisk v pěkné
úpravě se dvěma perokresbami Jos. lama/ala. M

Viktor [him-k, Stísky rukou. Kniha básní. Stran 160. (Ženu 12 Kč. Nakladat.
A. Neubert v Praze 1930. —Stejně lehce jako své líblvé románky tvoří asi
llánek i své verše: jsou většinou zpěvné a hudební, plynou při četbě jako
jarním vánkem mírně zčeřené vlnky na povrdau vod, ale k hlubině ani se ne—
snaží proniknouti - třebas básník, uvažuje nad svou novou knihou, tvrdí, že
vřela v něm (totiž kniha) jak velká řeka, že jí naslouchal kolik dnů a podmvul
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v ní .své touhy, svého mládí plad1ý žár'. Celek je pestrou, dosti nahodile
utvořenou sbírkou náladovýdí veršů se vzpomínkami na tiché štěstí prožité
v dětství nebo ve dlvílícb samoty i na pomíjivé bolesti životníd: zklamání.
()svěžuje ji cyklus sonetů a několik balad, z nichž vyniká zvláště balada
oZeyrově., Adonal". M.

Joe llloudla, Sakura ve vichřici.Útržek deníku z cesty po Japonsku. Sedmé
vydání. Stran 245. Cena 30 Kč. Nakl. A. Neubert v Praze 1930. - Mnohý
spisovatel by jistě mohl závlděti .l. Hloudlovi jak četnýdl vydání jeho spisů,
tak jejich skvělé úpravy, v jaké jsou nyní vydávány. Také nové vydání jedné
z prvnídl a nejlepšídt jeho knih vydiází na pěkném papíře tištěno typem Ga
ramond a ozdobeno 12 barevnými reprodukcemi podle dřevorytů slavného
japonského malíře Hirošigez padesátýdl let minulého století. Nepřllébají ovšem
k textu. ale vystihují roztomilým způsobem krásy Tokia, jež popisuje také
spisovatel ve formě deníkových zápisků, všímaje si hlavně různýdu nábožen
skýdi slavností, mravů a zvyků japonského lidu. Láska k Japonsku svádí jej
ovšem někdy k přeceňování mnohýdi zjevů, na něž hledí většinou jen s jejich
světlé stránky, a zvláště také k přeceňování budhismu; jde tu tak daleko, že
dává za pravdu myšlence o Nirváně a velebí sebevraždu jako hrdinství.
Ilománovým pojítkem zápisků je čistá, básnicky zladěná jeho láska ke krásné
japonské dívce Sakuře, jež chce následovaii autora do Č,c(h ale pro odpor
hohatt'ho příbuzného proti sňatku hen si život. M

Bud. Rich. llojmc'ixirr, E_opsydle'.l'rapohtídku. Stran 27l). Cena 25 Kč. Nakl.
Šolc a Šimámk v Praze Mno. —Je to nové laclnc vydání knihy, jež vyšla před
3 lety v Družstevní práti s kresbami Jana Konůpka a již se pak dostalo ceny
České akademie. l)ruží se k celé řadě onědt děl autorovýdl, jimiž se pokusil
vylíčiti heletristit'ky život v pravěku a zvláště domnělou vývojovou dráhu
lidstva. .lako jinde staví se ovšem i zde proti učení Ilihle. jež je mu jen „krás—
ným mythem", za to přijímá nauku spiritistů o tak zvaném perlspirltu čili astrál
uím těleduše. \'ank člověkujakožto Iuteligentníoddiylky vostatním postupném
vývoji tvorstva vysvětluje Inknrnací andělskýdt bytostí —„eopsydvč“ —do těl
ssuvrů. llozumný čtenář,který dovede rozlišovati. co jest jen básnickou fantasií
a co výsledkem vědeckého badání, může se jen znovu podivovuti autorovu
umění, plasticky a harvitč vytvářeti obrazy předhistorickýdl dob. M.

llud. líidl. Hofmeister, Zamihušlra. Stran OI. (lena 10 Kč. Nakl. A. Neubert
v Praze 1930. — Vedle života v pravěku láká ll. ll. lloímeistra nejvíce stará
historie výthodnídt národů a zvláště osobnosti z velkýdt náboženských hnutí.
l'o ohrazedt : dějin národa israelského (Judith, Pod žezlem lahvovým, Mojžíš)
obrací se nyní ještě dále na výd'iod k osobě Zarathuštrově. Vůvodě zdůrazňuje
autor nesprávnou ovšem zásadu () vzniku náboženství (člověk prý si nejprve
stvořil boha a pak si vybájil krásný mythus o tom, jak jim byl sám stvořen |)
a snaží se ji pak dokázatl na vývoji svého hrdiny. Jinak je toto dílko, silně
provanuté starou indickou poesii. zajímavým obrazem ůpornýdl bojů mezi
kočovnými a usedlými kmeny iránskými a živou reprodukcí nejstaršída jejldl
knih. M.
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Jan Pavlovic, Spiklenci. Týden v Tuilleriídl. Stran 334. Cena 18 Kč. Nakl.
A. Neubert v Praze 1930.- ký autor se zřejměučil u mistra historického
románu A. Dumasa. Ale i kdo zná již řadu Dumasovýd: prací z doby napo—
leonské. přečte si se zájmem tento původní román, podávající ve výseku
jednoho týdne zhuštěný a přece plastický obraz života na císařském dvoře
r. iBOS,tedy z doby, kdy byl Napoleon na vrcholu moci. ale stále znepoko
jován úklady šledntlckýd't splklenců-roylistů. Autor zachytil pěkně líc i rub
jeho povahy, jak se jevila v zákulisí soukromého života, a využil hojně ro
mantiky doby a okolí, kde se tak často světodějné události spínaly s drobnými
milostnými příběhy. B..!

Charles Dickens, Oliver Twist. Román ()2 díled't. Přeložil Lad. Vymětal. Ilus
troval Vlastimil llada. Knihovny Kozoroh svazek XIV. a XV. Stran 415 a 403.
Nakladatel. Lad. Kuncíř v Praze 1930. —Tento klasický román Dickensův
byl k nám uveden již skoro před 90 lety (1843) —byl to vůbec první český
překlad anglického spisovatele. jenž teprve nedávno na sebe upozornil svými
l'ickwikovcl. Nový překlad \'ymětalův, jejž vhodně vyzdobil ilustrátor Plckwi
kovců \'. Rada, teprve dokonale vystihuje tento „děj z protizákonného života"
Anglie, vylíčený s krutou skoro pravdivosti. llrdinon je sirotek zrozený v (hu
doblncl a vydlovaný na obecní útraty: jest mu projítl v těžkém životě dobro
družstvími nejnižšího řádu, jaká jsou možná jen ve velkoměstě. ale přesto
udmrání se nejhoršího bahna. .le velkým uměním lllekensovým, že dovedl
podali [ nejbídnčjší scény věrně sice, ale bez odpuzujícího přepínání u senso
t'ethllvosil, a do bohatého, vážného děje vnésil místy i ušledllllý humor, celek
pak obestřítl kouzlem opravdově rítěné, měkké soustrasti a vlastního živého
účastenství na osudedl všedn i vedlejšídt osol). M

I'. S. Finžgor, Pod svobodným slum—em.llomrín. Ye slminštln) přeložil llud.
Linhart. Stran (no. (lena 30 kč. Nakladatelství Šole n Šlnuíček v Praze 1028.
— Kniha není letošní novinkou, ale nebylo o ní dosud v „At—še"psano a je.
vhodno jl připomněli v roce, kdy vzpomínaime 15. výročí předčasné smrti
jejího oddaného překladatele básníka llud. I.lnhartn. llyla to asi jeho poslední
litcrtírní větší práce., jejíhož knižního vydání se nedočkal. -\ je to i sumu v sobě
cenné. umělerkě dílo, jež věru nezaslouží, aby u mís snad zapadlo. \elire
živým n poutavým způsobem vytváří před mimi autor —nejsilnější to asi
t—plt'kýtalent !. družiny slovinskýth kněží—spisovatelů —obraz z dob císaře
Justiniána, na jehož dvůr meče, se nejmladší s) n slověnskěho knížete, nby se
tam naučil válečnému umění. Ujde osidlům prostopúšné dcspotky 'lheotíory
a vrací se po mnohýd't dobrodružstvích s milovanou, křesťanskyčistou Irenou,
aby ve vlasti vládl shratřeným Slověneům. llomán má mnoho velmi působivýth
seen n plasticky kreslený-dl postav z nejrůznějšídt vrstev a národů, jež se
shrnuly do rozmařilého a proto upadávajícího Byzance. —Autor se jistě učil
u Slenkiewlcze, ale jest při tom také poctivým umělcem, jehož dílo zasluhuje
skutečně pozornosti.

M. A. Aldanov, Svatá Helena, maličký ostrov. l'řcložlla Dngm. Autratová.
Stran 127. Cena 6 Kč. Nakladatelství Šolc &Šimáček v Praze t930. - Nevelká
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knížka uzavírá čtyřsvazkový cyklus „Myslitelě'. jímž se snažil mladý ruský
spisovatel vystlhnouti dudna velké francouzské revoluce a doby napoleonské.
'l.de ukazuje již jen trosky slavkovského vítěze, upoutaněho na maličký ostrov
a zvolna odumírajícího - tělesně i duševně. Jen před zvědavým a vlivným
rlzlncem dovede si ještě nasaditi starou masku, jinak budí jen soucit svou
ubohosti, jakou projevuje I v názoredí o náboženství. Autor spojil s tímto
smutným obrazem i historii tehdejšího Ruska, poskvměnou zavražděním cara
Pavla a naplněnou předtudlaml dalších vnitřnídí zmatků. B. J.

Helena Mníszkowa, Květ magnolie a jiné povídky. Přeložil Dr. Mir. Zelenka a
.lar. Sudik. Stran 136. Cena 10 Kč. Nakladatelství A. Neubert v Praze 1930.
.iako do svých velkých románů vplétá spisovatelka ráda hovory o vážnýd:
životníth otázkách a nejednou dává i do děje zasahovati okultním silám, tak
činí i v tědato čtyřech drobnějších povídkádl, kde pak ovšem tyto její záliby
pronikají tím účinněji. Autorka „Mulomoené" jeví se tu zřejmějako idealistka,
jež odsuzuje nevěru. požitkářství, hmotařstvi a vše, co k tomu svádí, na příklad
'lhoubný vliv moderní hudby a tanců. jež podle ní odvádějí od Boha. Vliv
okultnídl sil, jasnovidů a telepathie, uplatňuje se nejvíce v obou poslednith
povídkách ze života kněžského. V první staví proti požitkářskému Íuráři ideál
nlho kaplana, jejž tajemný hlas volá ve sněžné štědrovečerní noei k těžce
nemocnému příteli; ve druhé novoknčz, úplný prý nevčree propadlý nečisté
vríšni, teprve při primiční mši svaté je skoro 'uíu'ačně obrtíeen. Děj této po—
slední pmídk) je sám v sobě mallo prmdepodobný a míbleobrríeenl Člověku,
který tuk rouhnvč u C)'lll('k_\'po prvé přistupuje k oltáři, působí spíše svou
romantikou než P5)'tliiil(lj.jl(“ll0lipl'esvčdelvostí. I.. K,

.Íonis l'rsclis, Lůžko bohů. llouuín. Í. lotyštiuý přeložil Nik. Skudru. Str. i75.
(,eua 0'50 Kč. —Hal. (,'. I'Ívurxl, Žlutá smečku. llonuín. ] angličtiny přel. lloh.
'l. Nekovuřík. Stran HH. ( ena il i\č. (ibi- knihy \')du|o nnkludnlelslví Šolc
u Šiuníček v Praze I9_jo. —První knihu uvádí k mím mlndóbo n nuduněho
lotyšského spisovatele, jenž Iíl “čtou" vaílký bojovul s ruskou urnuídou. po
\'lílt't' pak účastnil se bojů proti dočasné okupaei Lotyšsku dčlniekými součty.
„lůžko bohů" je prr'n'č obru/em leto doby: vláda sovětů se již bortí a neví—
tnní vládcově. různí ti komisaři, krutí a sobečtí, hledí ve nnulku zuthránill,
ro se dá, kdežto hlavní hrdina románu. více snílek než bojovník. více indi
vidualislu než bolševik, prožívá osobní krlsl svýdl pudů l žhotnídl názorů. jež
ho konečně přivede do lotyšské arnnítly. llonuín je zajímavý líčením nedáv
nýrh událostí, zřejmětaké osobně nuioretn prožívanýdl a dobře dlurakterlsu
jíeírh poměry na okraji iluska. —Druhá knihu přenáší čtenáře na daleký západ,
do divokýth prérií a hor, kde řádí „žlutá smečka" kojotů pod \'ůdeovstvíln
thýtrěho mišenee mezi vlkem a kojotem. Autor zná jistě dobře život tčthto
zxiřat a dovede vypramvati mnoho zajímavého o jejldí dobrodružných vý
pravád'i za kořistí l o jejich bojíd) s člověkem. B. .I.



POZNÁMKY A ZPRÁVY

Bdsníltu Janu Karníkow' dostalo se
konečně před jeho šedesátinami dávno
zaslouženého veřejného uznání v po
době státní ceny literární za dlouho—
letou &významnou činnost spisovatel
skou. Všidmi jeho přátelé mu jistě
upřímně blahopřcjíl

Osmdesát lct Dědictví svatého Cyrila
a Metodějev Brně. První náš moravský
spolek pro vydávání dobrýdn spisů
v dudmu katolickém dočkévá se letos

jubilea, jež by nemělo přejltlbez zajmu
širší naší veřejnosti. Byl založen —na
popud Dra Jana Bílého a prof. Víntíře
Kalivody a za spolupráce celé družiny
Sušilovy - dne 23.srpna 1850a zahájil
svou činnost první sdlůzí dne 23.října
1850. Dědictví (2. M. bylo tehdy a po
celé tři další desitiletí hlavním stře
diskem všedi našich literárně nábožen
skýdl [. l l ' J XII
náš lid teprve čísti a zaselo jistě mnoho
dobru svými publikacemi, Ild'lžrozdalo
svým údům přes půl milionu - vydá—
vulot v dobúdl rozkvětu své podíly už
v [5.000 výtlskůl llozvojem jiný tb mo
demějl vedenýdl nukladutelských a
vydavatelský dl podniků l pozdějšími
hospodářský-mi pohromami ustoupilo
Dědictví do pozadí, ale přesto mú
dosud nepopírutclný význam a bylo
by jen s prospěd1em,kdyby letošní ju
bileum vzbudilo pro ně opět živější
'n'-Innv' ' [\Í hl

může se státi každý vkladem 40 Kč
ročně; za to dostává pak každoročně
jako podíl knihu, jejíž cena ovšem da
leko převyšuje úroky vkladu. Mnohé

anll
.

ze starších podílů prodává Dědictví za
cenu velmi sníženou. Adresa nynější
správy jest: Brno. Antonínské ul. 1.

„Nová lyra ". Pod tímto názvem za
čala vydaézeti v Praze nové „knihovnu
modemípoesle",řízené BolemíremNe
štastným. V ní chtějí se sdružili nej
mladší básníci, kteří„vstupují do života
plni nadšení a odvahy žít a bít se pro
vznešené ideály" a při tom jsou „uvě
domělí katolíci". Knihovna byla zahá
jena sbírkou básní JiříhoPíleckího „Ru
dé růže". Nerad byd'i mladého básníka
odsoudil a zarmoutll. ale i přinejvětší
shovívavosti nutno přímo říci,že toto
uvedení nebylo šťastné: sbírka nejen
neukazuje nějakýdw novýdt cest nej—
mladší generace. ale jak svými náměty.
tak po stránce formální stojí daleko za
knihami starších básníků. Autor vy
stoupil se svou prvotinou na veřejnost
zřejměpřílišpředčasně.'l'eprve několik
čísel v poslednídroddíledl dával lilkOUNl
naději v jeho další vývoj, ule většinu
veršů měl si ponedmli v psat—ímstolku.
Doufejme, že bude možno přlžnivěji
se vyslovitl o 2. svazku sbírky, jímž
budou básně llol. Neštostného „Pom
něnkn". Možno jl objednali n.l. Stýblo,
Praha ll., Václavské nám.

Polský spisovatel Izjsmoud, z jehož
knihy karpatských povídek přinášíme
ukázku, zemřel v červenci při unio
mobilovó nehodě. —Čldneček o něm
z pera (). F. liablera musili jsme od—
ložiti do 4. svazku.

Za redakce lún.Masala vydala Družina Ilterérni a uměleckév Olomouet- Odpovědnýredaktor
LadislavZamykal.- Vytiskia Lidové tiskům. ' Olomouci.



Družina literární a umělecká,
aby umotníla nákup hodnotných knih, ktere'om'na skladě;
roztřídílaje v šat seriía nabízíje za značnlsnízenou cenu.
Možno vlak jednotliví knihy v seríidlvyměnilizajíne' tác ceny.
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Serie 4.
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JAROSLAV HRUBAN

VESNA V JESENI

MRTVÉŽENĚ

Jak tiše přišlas kdysi v život můl,
tak nyní odešlas, ty tichá trpitclko.
Jen zdřimnu na divili, tvé slovo vposled znělo,
ty neúnavná v dobrém díle svém.
A iedva hlava tvá se k spánku naklonila,
kdy tichá sláva věčna tebe zaclonila.

A nyní spíš už tichým spánkem svým ,
lak často srdce zmučené se v touze vzpialo
tam k míru tišinám, kde věčný azur září,
v němž rozplyne se trpký úděl tvůl.

, promluv, volci, ziev se, hlásei znameními:
zda v Boží dlani slndce spíš tam s nevinnými.

Teď vyhasl můi krb, tam usedám,
&léta mladá táhnou myslí, která šílíc
sc noří v tůně vzpomínek &dávné slasti
jak divé víry krouží nad mrtvou.
Zda všechno štěstí, iež isem tobě mohl dáti,
isem tobě dal než odešlas mi, tichá, spáti?

Dnes soudcem mým le smrti maiestát,
v mých loktech chvíle štěstí prchavého zhasly,
dnes mnmě hledím v mrtvé oči tvole krásné,
liž nemluví mně ielich vlídný lesk.
Ai, lakým krutým spánkem spíš to, ženo drahá,
že v srdce, v kořen žití smrt mně hrůzné sahá?

Já kol tvých rtů ted' úsměv mním se zříti,
tak vlídný, ink by z říše smíření mně zářil,
zda v ráiích tam ty vidíš moií viny břímě,
i duši mou, iež v rái se touží vznést?
Ju čckám - kéž se milost Světla krůpělemi
k mé snese tvrdé, vyprahlé &drsné zemi.

Jak publikán tu stoiím, sním &lkám,
svých zraků neodvažuii se k nebi vznésti,
kde bytost tvoie, ženo věrná, v slávě krouží,
kde věčným Hosanna zní svatých sbor.

, kdyby oči tvé se znovu otevřely,
zda odpuštění zřel bych za svůj život celý?
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Hleď, iedny oči krásné, skloněné
tvou nad rakví se chýlí v bolu drásaiícím,
ty dobrá, mluv, neb v Bohu nic ti není talno,
že slitování větší iest než hřích.
Co svět nám ve tvář metá slovem kruté zloby,
tam u tebe snad rosou milosti se zdobí.

Před zrakem tvým iiž leží otevřen
náš život bídný, plný vzepětí &pádů,
tak nicotný a sžíraiící v závrať lásky,
to věčné ploužení jen v stínech běd.
A přec lsem tolik toužil po nevinné zářil
Zda smutné spočinou kdys oči na tvé tváři?

Kéž laskavělší ie ti země klín,
než obletí má kdysi dovedla ti býti,
kdy vidinami květů, vůní sklánělo se
to štěstí k tobě vždycky prchavé.
A bídný ret můi v chvění lká teď na tvém hrobě,
lak duší zmučenou se, drahá, modlím k tobě.

NAVELKÝPÁTEK

Proč, Bože, proč je láska vždy hoři snoubena? 
Den šerý venku dnes a Velkého pátku tíž.
Před hrobem Tvým, ó Pane, skláním svá kolena,
co dosud taino mně, Ty v lásce své dávno víš.

Odbolný v hříchů tíži k Tobě se blížím bled,
v zmatku svém klesám zdrcen, láskou i peklem rván;
bojím se zraků Tvých &hledám dnes přec Tvůl hled,
k Tobě mne vábí duch a tělem zas pryč |sem hnán.

V tvář hledím zbožných kol a slyším těch vzdechů proud,
ó, tolik lidských běd se spoiilo s Tvolí dnes,
tak by měl z srdcí nám zde krve zdrol vytrysknout,
iak by měl v tůních žalu zapadnout život kdes.

JESEN

Mlh závolem nám jeseň plody podává,
lak utkvěl na nich vonný vesny dech,
jímž v taiemstvích kdes nový život povstává,
lenž všechno poutá v podvědomých snedl.
Od vesny v ieseň nesmírný lde proud;
kám půidem, drahá, v míru spočinout?
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Nám ieseň též už nesla lásky skrývané,
tak bolestné &čisté, plod vstříc v dar,
dar krve naší, v nocích vzývané
&marné spásy; bouřně duní: zmar!
Plod sladký, ienž se pod tvým srdcem chvěl.
plod tainé lásky, zdaž nám dozrát směl?

Mlh závojem nám ieseň zraky zastírá,
lak utkvěl na nich kalný smrti stín,
ienž talemství kdes nový život otvírá
&všechno poutá lásky do hlubin.
Od vesny v ieseň vítězný ide proud —
tam půidem, drahá, v slávě spočinoutl

NAŠI—;CESTA

Jak moře nedohledné isou bědy života,
ať v srdce patřím tvoie, at v svou se nořím hruď,
iak z lesa zavržených zní vzdech &tesknota,
v něi veidi, lidský soudče, &potom nás iiž sud.

, sudte, sudte přísně, at vinu známe svou,
at vyidem nad rmut dýmu svou duši nevinnou.

Jen liravých vlnek štěstí váš život kolíbá,
vám z květů vonných kalichů tryskne lásky žár,
však nám žhnou rty, iež nikdo s láskou nelíbá,
kdo v naše lokty rozpiaté vloží blahý dar?
A jestli bolest šílená spoiila nás v hřích,
přec v klíně lásky slitovné vzplanem v Iiliích.

Jen hledte v cesty naší bol, v muka plamenné,
proč setkalo se dusí dvě v oceánu běd
proč hruď se k hrudi vinula, hlava znavená?
Dnes z ostrovů nám blažených nelze, nelze zpět.
Ted kamenuite, odsudte, chtěite proklínat;
svou touhou, láskou, rozkoší budem umírat!

JESENNÍ NOC

Noc iesenní kolkolem nás,
noc bezhvězdná, bolestné tmou:
tak bezhvězdný kdys vzešel čas
nám osudem nad kolébkou.
Noc iesenní, mlád, znal isem sám,
teď k oběma již mluví nám.
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JULIUS HRADEC

Noc bouřlivá, slyč, vlchrů svlst,
a obloha, viz, zslnnlá.
lenž doma dlí, le světu číst,
však se mnou, ty, v hřích propadlá,
V noc lesenní dva psanci ldou,
v dál za láskou, bouří &tmou.

() lásko, ty věčná, nás slyš,
v nás zrcadlíš lůně svých krás,
my v stany tvé spěcháme výš,
nás vábí tvých milostí hlas. 
Pad na víčka růžový sen,
to v dálavách rodí se den.

*

poozmm NÁLADA

Vichřice kvílí Blčulíc hroby
zoufale plání. lamp rdousí světla.

za dnů l nocí, sloup na rozcestí
bez slitování . . . do prndmu smetla . . .

Na koslrádr stromů A mámic zvony
rozvrací hnízda, lká leskné hrany.

bludlčkám k Iancl lež v srdcídr litří
vrbovím hvízdá . . . zllzvené rány . . .

Šíleně prd1á
vichřice pláni —

a černé sliny
lesenč za ní . . .



nenalcn SLAVÍK

BŘEZINÚV ESSAY
Pokus o rozbor ideologický a architektonický.

V ŘADĚsvětového essaye. representovaného ll. W. Emersonem, Ellen
Keyovou, M. Maeterlinckem, ]. B. Yeatsem, M. de Unamunem, H. von
lloímannsthalem, zachovává sl Březinův essay přes některé obdoby
místo naneivýše osobité. Z české literatury možno k němu přiřaditi
současně vzniklý essay Šaldův. V březinovské literatuře není k němu
příslušně důležitých statí, ilmiž se honosí básnické dílo, studované pře
devším F. X. Šaldou a Ot. Fischerem. Snad to souvisí s oním faktem.
že Březlnův essay le komentářem k básnickému a lidskému vývoli;
přesto však leho ideový a architektonický rozbor, který vždy zůstane
sublektivním pokusem, le nutnou složkou v badání o díle Otakara Bře
ziny, přesněii v osvětlení lebo klasicky zákonitého růstu.

*

Výd'iodiskem llřezinovy essaystické tvorby |e dudlovnl představa
vnitřního zraku. Zdeněk Záhoř ve své studii z roku 1913 „Březina
mystik a extatlk" pokusil se ()psydiologlcký rozbor básníkova názoru
na duši, přirovnav li k dn Prelovu polmu transcendentálního lá. Svole
tvrzení opřel o některé citáty z různýih essayů básníkova díla. V ná
slcdulícím nnvazull na lebo stat, abydi ll rozvedl a ukázal na mnoho—
tvárnost Březinovu základního dudiovníllo pohnu.

llřezinův název „duše" kolísá na rozhraní náboženské představy a
umělecky polaté „intuice". Jamesův názor o náboženství, lež le v ne
obyřelně nízkém vztahu k oblasti Podvědoma, nathází tu svého opráv
nění. Básník Hudby pramenů předpokládá spolení s Bohem, věčný
„rozhovor s anděly'. Pro něho „není ani okamžiku na zemi, aby nebyl
posvěcen rozhovorem některé duše s Bohem" (sg). ()d prazkušenostl
stálé přítomnosti Boží přediází časem k uměleckému požadavku du
chové intuice, lež Ie mu vlastností vnitřního zraku.

Představa duše. stejně jako každý líný polem v díle Březinové, má
nvoie děilny n typický vývoj. Jelí lsoncnost možno opřítl íyslologlcky
i psychologicky. Jako polem abstraktní nemá duše omezení v čase ani
prostoru. „.leií živel isou prostory mezi hasnoucími a zažehuiícíml se
světy" (M). Mystický znak Březinova překonání času, důležitý hlavně
přl leho dlthyrambickém poletí vesmíru, plně se odráží v essnyi Per
spektlvy. Místo odpočinku pro duši „leží mimo tuto zem" a ona sama
„tradicemi svého původu nezná většírozkoše, lako le stavět pro včky'
(M). Opětné potvrzení Boží přítomnosti, lež vším proniká a z níž vše
vzdmází,lenom potvrzule svrdiu uvedený soud. Stavba pro věky, pří
značná pro celý Březinův umělecký názor, le sama o sobě prvek
urthitektonlckostatický, lenž v zápětí musí navázat na dynamickou
představu „žhavého větru ', aby tak zadioval nltemě klasickou rovno
váhu dudlovního vření. „Dech lelí, podobný žhavému větru, táhne
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osudný ke všem setbám' (41). Tato prostupnost gotického víru a ba
rokní plnost stavby, na niž u Březiny upozornil M. Dvořák, přeměňuje
se v architektuře v perspektivu. V našem případě odpovídá jí svoboda
duše, již může ohraničiti jen ,neohraničitelné". Pro ni ale všedma
svoboda, jíž vládne, je zajetím; „nebot příliš cítí, že její svoboda je
ovládána ještě vyšší svobodou a ta ještě vyšší a všechny jedinou abso
lutní" (Ha). Opsavše tak kruh opět se vracíme k Bohu, který je alta
iomega veškerého života. Po tomto zjištění všeharmonické přítom
nosti duše přistupme k vlastnímu významu Březinova pojmu s jeho
všemi vlastnostmi a projevy.

Neslyšitelný hlas duše „jen v nejvyššídu výkřicíd1 lásky, v nejhlubšíd
mlčeních touhy a meditace &v těchto rozhodných okamžicídi, přidiá
zejících neočekávaně, je sto zadivíti těžkými, přeboustlýmt vlnami
našich atmosfér a projevili se" (28) „V tědito d'tvílídi sta asociací
sdruží se v jediné ohnisko, rozehrají se jindy nepřístupné klaviatury,
a v mlčení, spojujícím věty, tušíme ukrytou souvislost pravd, jasných
a hlubokýdi jako vody sevzdušněléodrazem blankytů, nelmuté a přece
v nekonečno zdvižené jiskřením slunce, jehož sen sestoupil do jeho
hlubin"('29). Architektonická polyfonie i vesměrnr't souvislost dochází
konkretnějšího výrazu a specific-kyodstíněných hodnot. () vlastnostech
duše Březina píše: „Slunce vytvořilo její pozemský zrak, tíže její sílu,
bolest její lásku, nemožné její odvahu" (42) Chvíle duchovního zje
vení, tak vzácné a nutné pro umělecky tvořivý život, nemají ale stejné
síly a stejného trvání. lllas duše má nejenom divíle, kcly „tisíciletí mi
nulosti a budoucnosti tvoří jeho prostor, kde rozlévá se volný a ra
dostný' (39), ale i ony, „kdy zaznívá seslabeu větry, které ho nesou
jinam než k našemu sluchu" (St). last llřezinov) legendy tajemné
viny prochvíva jako spodní vody již tímto neodvratným a pomíjivým
gestem dudiovuího života, kdy „smutek mlčení" se klade na „nejosa
mělejší soumraky duše“. Pro nás je však nejdůležitější její existence
a její spoluvytvářejíc'í gesto v básnickém díle.

Vstup duše do básníkova vědomíje podoben blesku, „v jehož náhlém
šlelmutí atmosféra našeho světla stává se soumrakem ('27). „Události
života, obrazy hodin, gest, slov a bolestí. skupí se v nová, před tím
netušené spojení" (fit) a „všechny naše myšlenky a sny ponesou od té
chvíle nová odstínění, v prvním okamžiku nepozorovatelné, ale tím
skuteční-jší" (201 Vnitřní duchovní proměna působí i na Íysic'kou by—
tost. ,lvot (lovčka je v chvílíchneskonalébo duchovního štěstí do jisté
míry pasivní a jen duše saam ví ve svém Ztlleěllí, je-li to zákon života
stoupajícího nebo života klesajícího" (st). Náznaky somnambulislnu,
jenž jest základním útvarem veškeré mystiky (Záhoř), projevují se již
na tomto místě, jež je možno pokládati za ohromnou předsíň samot
ného mvsteria. Duše sama jako by básníka očištovala od veškeré po
zemské tíže a nadávala jej vyšším vědomím bratrského společenství,
jež nutno ovšem bráti jen cum grnno salis a to ještě po šaldovsku jako
radost osvobodlve družnosti, která zvlášte lehce opíjí samotáře' (8 Š).
Jenom v tomto osvětlení třeba rozuměti Březinovu pojetí vznešeného
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společenství dudiů, když píše: „Z duši vzdálených od sebe celá staletí
a tisíciletí zavzněla v těchto chvílích slova doplňulící se navzálem v le
dln ' text, lehož rozluštění bude zároveň ukončením, až se naplní věky"
112. Fato vyšší forma Březinova nazírání na duši lako na kolektivní

sílu icdoprovázena výsostnou tesknotou opuštěného a zároveň vyvo
lenéh), kdy bolestně určité odstíny dud'iovního lesu „vystoupí na
věcem a myšlenkádi, a v některýdi okamžicídi úplně ztravuií nudné
pi'edsavy okolí' (27). Překonala-li Březinova myšlenka iiž dříve čas
a prostor, zbavuie se nyní ieště pozemské reality, aby „stavy, které
probíialy dosud pod naším vědomím, odstíny viděné, ale nepozoro
vané, tóny vnímané, ale neslyšené", v stouplly zřetelně a „učinily
obrm světa složitělším a pravcllvělším" 30). Dotvořoval-li se básník
vyššího duchovního společenství (30), dotvořuie se i vyšší reálnosti,
lež není ničím |iným než ieho duchovní představou vnitřního zraku.

Vritřnízrak ie typické označení pro Březinův polem duše. Básník
potvrnuie leho existenci. „V každé duši le zrak, který se dívá dovnitř;
obrácen k neviditelné noci, fascinován lecliným pohledem, z něhož
se liiisvětla všech minulých l budoucích hvězd." Krása leho le smrtelně
nádherná, zatím co naše zkušenosti o učili, „iimž tisiciletí |sou potká
ním ckamžlku s okamžikem a všechny okamžiky iedlným okamžikem,
limž systémy světů |sou hrou iisker zhasínalíc—íchnad plameny lednoho
ohně a kde není místa pro naše bolesti a rozkoše, kam ani jeden pa
prsek z našeho slunce nepadne, aby se ihned uerozložll, a kde naše
výkřiky nenalčžali atmosfér, které by le nesly, zkušenosti nocí, která
není noci, jsou ve své podstatě celým naším ukrytým bohatstvím" ([ i).
Chvíle, kdy „neviditelná vlc'ihadruhého světla" v oslnivých ícintánach
znňlehuie v naší duši výsostně okamžiky posvátné hrůzy, mající apo
kalypticky děsivou slávu llřezlnovy vise clekadentnč zabarvené, lsou
nelea odrazem naclpcncmských výši, ale i zvěstovatelem nového vl
clění světa. „Všechna umění podmíněna lsou zkušenostmi druhého
zraku" čteme v essayl 'l'alemné umění (13) SIeduleme—Ilnelvlastnělší
podstatu tohoto zleva a všechny podmínky, za nichž se rozvílí, dospí
vc'unck sumnambulismu, lenž u Březiny tkví především v individuální
disposici. Sensibilita básníkovu, ink poznamenává Záhoř ve lmenované
studii (20), lest přechodem nebo aspoň disposicí k sensacrím mimo
smyslovým. Stelnč spolupůsoliilo k rozevlc'itíbásníkových extatických
vlclin l utrpení duševní i tělesné, askese i fantasie samotáře.

Sílu a moc somnambulm'ho prvku Březina vyláclřule větou: „Všechno
velké, crc)potkalo zemi, bylo napřed oznámeno snem" (18) Sen se
stává básníkovi vlastním zdrolem druhého zraku, místem, kde duše
nabývá schopností rozhořeti se nevídanou oslepulící krásou. ížxtase,
lež bezprostředně souviselí s tímto snovým živlem, odhalulí před zra
kem .vldoucíd1 a zasvěceny'd'i"dosud nezbadatelné strže utaleného
života. „Žádná půda není tak vyprahlá. aby nemohla živiti půlnoční
květenu mystických seteb' (18) Pro každou clušinastávaií tehdy oka
mžiky milostného zanícení, při nichž i ona ie přítomna aktu mysteria,
prohlédnuvši „znepokoiulící stíny talemného'. Neboť „propast, ielíž
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pohled naplňuie závratí, ie ustavičně otevřena po obou stranách všech
cest" (IQ). Představa snového živlu le stejně rytmicky zvlněná |ako
představa duše. Světelná smršt prochvívá leiími základy. „Neomamnie
neivětší závratí síly ta píseň, která měla dosti odvahy patřit do očí
svému nelzáhadněišimu osudu a která šla ieště o krok dále, když ze
všech oken a dveří, otevřených do noci, zatočil se nad ní mrazivý vítr,
svál okolní všechna světla a pronikl, ii až zesínala ?" (17). Fakt, že „le
leště líný pohled na zem a svět, nežli ie onen, který známe ze zkuše
nosti zraků, z knih mistrů, z obrazů malířů, pohled, o němž hovoří
každé opolení slávy, tvůrčí síly a pokory" (94), vyvolává v básníkově
citovosti, iež ie nelpodstntněiší ieho vlastností, vědomí snového stavu.

Zvýšená vnímavost, |iž isme pozorovali při Březinovč odpoutání od
reality, kdy „odstíny viděné, ale nepozorovaně, tóny vnímané, ale
neslyšené' vystoupily, „,abynám učinily obra1 světa složitějším s prav
divělším" (30), obnovuje vědomí nadpozemského světa: „Učinili polo
viční slepotu naší extasí vidouc'ího do dvou nekonečnosti, spoiených
nesčíslnýml osnovami souvislostí, neni-liž to snem všedi, kteří dovedou
slyšeti v písni času hymnus budoucíd1 svítáníP" (n). „Naše duše pro
bíhá zkušenostmi dvou světů.Uvědomnční o závislosti těchto zkušeností
tvoří vyšší duševní život" ('20). Toto osvolení si vědomí dvou světů
našeho života le uhelným kamenem pro pozdělší Březinovo přimknutí
ke kráse světa, |iž opět nutno bráti ien v tomto spolení viditelného
i neviditelného kosmu. Ze „zásvčtovc'ho vidění" (l4) vyplývá i básni
kova zvýšená morální úroveň vědomíkolektivní spolupráce a zodpověd—
nosti: „Duše nikdy nestaví pro sebe. V místedi, kde ona buduie, |c
prostor naplněn tisíci rukama, vyzdviženýma ze všech staletí, které se
potkávali v tisknutích věčného bratrského znamení a podávali své dílo
ledny dnlhýln - ie to žhavá činnost, ohromulíc'í, '! níž vrací se vzpo—
mínka němá a zastrnšcná, k smrti rozechvěná nárazy tisice kladiv,
oslepená bílými propastmi výhni, řinřcním nástrolů talemných dílen.
povely letícími v žáru, horečkou dechu tisíc'ů, pochody přicházelíc'ích
a oddiázelícídi a písněmi těch, kteří |iž stavěli ve výši" (14). Představa
spolupráce přetavila se úplně z lávmitého proudu cxtase do ocelo
vého kadlubu verlmerenovské vise. Úzasná dráhu llřczinovndruhého
zraku, kdy „neviditelný svět prostupule světem viditelným" (.l, 8) lic-
zustavule se v exlnticrkém prostoru, ale přimyká se k zemi, přes to, že
„život duše le cesta. kde předvídané události čckulí ve všech stínech
a kde mlčení mluví ledinon společnou řeči všech světů a kde samoty
malí tisíce zraků" (m). S vnitřním životem plným záhad. ieliož nel
větší část „odchází s dušemi, které svá vítězství dovedly, aneb musily
sníti mlčky" ('10), spálí se zákonitě náš vczcleiší život. Duše, posílenn
tímto zrakem, utvrzule naši víru. „.lak bychom mohli roznmněti řeči
barev a moudrosti tvarů, kdyby naše duše nebyla talemně přítomna
při tvorbě tohoto světa viditelného a nenesla vzpomínku na závratný
život před narozením" (aq). Tato myšlenka palingenese, související
u Březiny s Upanišadami (Záhoř 104), vyskytule se ještě v Rozhodu
iících okamžicích, kdy básník mluvě o chvílích zvlažených lasem dru
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hého světla píše: „V nich zvonily do tvůrčího ticha halucinace nikdy
na zemi neslyšených symfonií. iež zachyceny mdle pozemskými tóny,
křísínostalgie po čistším životě nežli ie život našich dní, a dávají pocho
piti duším, žejejídl dějiny nepočínajínarozením, ani že nekončí .rrnrtí' (34).

Dualism viditelného i neviditelného kosmu je u Březiny pouze
optický a právě tato vlastnost iednoty le podkladem ieho jistoty v Ne
známu. lntelekt le lí posílena „povinnost ieví se nám s ostrosti geniální
inspirace, lednání naše nabývá naprosté přesnosti funkce, vykonávané
zlasnělýln instinktem. Vidíme se všech stran naiednou, duchově, slo
žitě i přehledně; všechno si odpovídá v nádherných perspektivách
zákona." (71) Récelac ve svém Essaye sur les iondements de la con
uaissance mystique potvrzule tuto současnou lednotu extatikovy zku
šenosti (Zúhoř 46).

Jistota v Neznámu, po svém dar bázně Boží a dar síly, lež podle slov
llellovýd1 „lest žehnáním přilímaným i žehnáním dávaným". probouzí
v duši básníkově hlad po nesmrtelnosti. Světové dění ie Březinovi
vesmírným dramatem, lehož stále dobývá heroismem vnitřního zraku,
aby se dotvořoval pravdy vyšší a tím skládal svůl podíl nesmrtelnému
Bohu. Nesmrtelnost, v níž se skrývá odvěká touha člověka po životě
stupňovauém láskou a úctou k Nevyslovitelnélnu, núleží u extatika
k nezvratné listotě: „Každý paprsek světla le radost, ale radost le po—
zemská Íornia pro nejasné. uvědomění si nejistoty" (47) Transcen
dentální listota. lež Ie tlt'lsleduýln znakem vnitřního zraku, zpi'lsohule
u llřezluy zna'nný protiklad života a snu, známý liž z 'l'isít' u ledné llOt'l,
z dramatu (Íalderonovu a Shakespearova'. „'l'i, kdož si ubližulí v příliš
těžkém .mn .tvť'hodne, zathvěli by se, lak blízko lsou leden druhému"
(IQ). Altruistické podvědomí lásky, na němž le zbudována tato úzkost
netušenýth bolestí, souvisí s ln'lsuíkovou představou vnitřního indivi
duálního zření.

Vědomí druhého zraku má každý člověk.rozdíl le potize v ieho inten—
sitě, lež závisí na individuelníln založení. „Není duše, která by opouš
těilc poslední ze svýth dnů směla si stěžovali, že neuzřela zemi v liném
světle, nežli ie světlo našeho slunce" (IS). „Každá myšlenka, i ta nel—
diudší a ncivšednčiší, le schopna rozpúlitl se v oslňullcíln lesku zave
dením vuitřnídi proudů" (i 4). „Každé rty znalí úsměv, který le navštívil
proti leiidi vůli, vysílaný do neznáma naproti neviditelným naděiím'
(10), Slova, obrazy l gesta. lež k nám zalétalí z důlek, isou ale „každé
mu mimo utís němá". Individuální rozlišení vnitřní dudiové intensity
zřetelně ukaznle cssay Zrcadleni v hloubce. Básník mluvě o vzpomínce
duše na „závratný život před narozením", píše: „.lsou bytosti, v nidiž
některá z tědito vzpomínek při dotyku věcí jest sdlopna vyšlehnouti
s intensitou. která lest ostatním, zapomětlivěiším, nepochopitelná" (M)).
Toto tvrzení, samo o sobě případ Březinova délň vu, nelenom že ome
zule sdiopuost vnitřního zraku, ale předem iiž předvídá sen básníkova
goztřídění dlld'iů, lež úplně souhlasí s výše uvedeným dudiovým spo

' Fischer, Duše a slovo; Unamuno, Tragický pocit života.
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lečenstvím. Myslitelé. procitlí z „těžkého snu, ležícího na myšlenkádm
a věcedl', rozedivívalí se láskou, „kde ostatní ldou do sebe zapadlí"
a vidí, „kde zraky ostatnídi se otevřely a zavřely v oslnění" (102)
Arlstokracie dudiů, kteří lsou zasvěcení do „nevyslovitelnosti ievů',
odpovídá plně básníkovu vznešenému poletí umění a ieho příliš „těž
kého snu'. Vidina tvůrčí bolesti, rodící se ze šílené krásy druhého
světla, bezděky vyvolá představu Niestdieova nadčlověka, nebo lépe
Šaldova .typu nadlidsky tragického": „Vyšli proroci ze svých pouští
a ieiid1 slova házela kolem ieiidi postav zmořenýd'i posty a viděními,
královské pláště utkané z blesků, omračulící ranami vztažené ruce
stráží vyslauýdl, aby ie kdy" (33). Tento obraz, plný těžké bolestné
slávy, připomíná svou vnitřní dynamikou syntesu španělského klasi
cismu Crccova i Riberova.

Pro „tajemné zusvětitele“ vnitřního zraku platí nové měřítko svobody
vůle: ,.lsou stupně, na llld'lž vůle již nemá ani nenávisti, ani boie . . . Ale
i nad touto vůlí, knížecí a pokornou, která ned'lce vidět ničeho mimo
zem a práci na políd1 bratří, isou leště stupně. Stupně, kdy vůle pře
stává se dčsiti z nesmírnosti bolestí, kdy diápc mystickou nutnost
před'mdnídi věků a žíznivá, přála by si mítl tisíce životů, aby všemi
mohla trpěli, tisíce rukou, aby všemi mohla pracovali, tisíce smyslů,
aby všcdino mohla obsálumuti, do všed1plamenů rozsálatiživot, zost
řiti a zrydiliti ieho (lllleVČ boie a všemi křídly myšlenky a snu letčti,
dokud by nedosáhla cíle, Iehož slávu tuší, třeba ií nebyla 5 to vyládřltl
slovy" (106) Vznešená představu svobody vůle doprovází llřezinu až
k stupňům extase, neztlumulíc lcho poimu zodpovědnosti: Neboť „čím
větší síla v duši, tím urřitčiší přesvědčení o iclí taiemné svobodě, tím
slavnčlší zulurazení a závrať odpovědností"(38) Tak konečně po dlou
hém vývoii dospěla básníkova dudlovní předstma vnitřního zrak tu
k suverenitě duše. lciímž neivlnstnčlším prolcvem ic oxtasc.

Jednou z leiídl podmínek je překonání času a prostoru. l'ro obě změny
nuidemc u Březiny dosti důkazů. „Ulm část (lčiln, ktorá se rozvílí v čase
a prostoru, le nepatrná vedle té, která rozvíií se mimo čas a prostor
(66) Hodiny duší Idou mnohem rydileli nežli hodiny skutečnosti" ((n).
Básník dynamit-kym zrakem dobývá vesmír v plné Ieho totalitě. aby
v pravou chvíli uviděl sub spct'ie neternitatis lidské dílo a tak mohl
extasí oznámili příští nového člověka. Minulost se spoluic s budouv
ností v Iediný útvar života a „tisíciletí isou potkáním okamžiku s oka
mžikem" (| |). „\'šethna umční isou vážená z iodnoho pokladu iistot
&Ieildi sny lsou sny icdiné noci a iednoho jitra" (IS). Znovu přidiázi
myšlenka na ()slňtllít“llnlensitu vnitřníllozraku, který se zlevule vblesku
iediné d1víle. „V sloveth, icž zaléhaií k duši, vane dedi staletí &tisíci-
letí, sražeií se v oblacídi posledních mlhovin a padalí na ledinou nivu
věčného života k lediué žni" (ag). Nenávratnost divíle proniká závrat
ným lasem rozhodnýdi okamžiků, rytmovanýdi na „těžké lítosti ztra
cenýd1 vítězství, 7.nidlž složena ie tma naší minulosti, nebot vítězství
dobytá zůstávají při nás a před námi, sílíce atmosféru našeho světla"
(Šalda 216). V překonání času a prostoru taií se zároveň Břeúnův
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problematický polem duchovního zdraví. „Unaveni životem pileme no
vou síluze zdroiů času. Jitrem vytbázeiícím znesmírnosti věků uzdravu
lenie své zraky, rozbolavělé polarisovaným světlem země. Neboť lako
světlomá i čas svá zrcadlení, odráželící do duší obrazy dávna, první silná
iara na tisíciletí vzdálená, &budoucí poledne vyzařulící na dokonalelší
světy v dálce" (38). Podobně nutno čísti i básníkovo hodnocení du
chovní smrti: „V okamžiku, kdy čas stane se neprůhledným pro naše
zraky. zatmívá se i naše pozemské světlo a oči zavíraií se provždy
vlastní svou tíží" (36). Taiemná souvislost dudíů, lež pramení z této
lednoty časoprostorové, plně se rozvíjí magickou krásou snu, v němž
„každá vteřina našeho světla ie zhuštčnou září nesčetnýdí dní" (OD).

Básníkovo vnitřní procitnutí, lež nastává v těchto rozhodnýdi oka
mžicíd1dudiovního lasnozření, Ie po svém určitým druhem snu. Téměř
celá filosofie Hudby pramenů zakládá se na extatické zkušenosti, lež
le rázu dokonale mystického, lak správně poznamenává Záhoř. Sen
i vise le důsledným poznatkem Rřezinova vnitřního zraku. ienž dovádí
ne k popření života, ale k lebo znásobení. Slova Vignybo „|".n toi la
reverlc continuelle a tuč l'nction," iež 'llda se značnou oprávněností
vepsal iako epigral Tniemným dálkáln, nemohou býti přiiáta pro bás
níkův essay. Sen znamená určité popření zevního světa, ale komu se
podaří dokázat, že není právě lebo znmožením a že básník ve své
zallít'enosti nt'dotvořnle se skutečnosti skuteřnčiší? Jako v celá mys
tice i zde nutno postupovali s nelvčtší obczřclostí a spíše znlnlčetl
odvážnou hypoiesu, než uškoditi básníkově prmdč. Neboť rozborem
cxtase dostáváme se do nelintilnnčišího a tím také pro „radost inlření'
neloprt'lvnčnčišího místa z podzemí umělcovy tvorby. Seu má pro Bře
zlnu důležitost základní, nebot llm bylo oznámeno „všctbno velké,
co potknlo zemi" (Is). A leho význam potvrdil sám básník v dopiseth
l"r. liniicrm'i. kde nnpsnl: „Neivčtší část umělecké činnosti neleží
v llmčlrovč díle zathyt'enéln, ale v síle |cho snu; odtud prýští do leho
duše nadšení, pýthn, smutek, kleslost &prostrnt—c.hulný ten vír barev,
zvuků a tónů. splývuiícítb, víříríth, potápčnýdi n vyhnzmanýth v tříš
tivýth květeth pěn, z nithž tak málo zadiytí a zndiráníl" (Xl.ll rZOI)
Smutek nllčcní. lcnž spočívá na všedí věceth i myšlenkátb, odkrývá
zrakům, roztržilým „přílišným sáláníln vnitřního světlu" (IO) obzory
nextušcné, svlnžované paprsky „druhého slunce". l".xtnse, vlévaiíc do
(lu-ší „nepokoi krásy', le Iednou z „neiicnlnčišíth n nelsilnčlšíth bo
Iesetízemě" (34) n isouc založena na studiíth lnodernítb věda lilosoíie,
otevírá básníkmi „nové perspektivy poznání" (IS). ()d |c|í prvotní
lotrmy. lež zápasili! s „černými vlnami" tušení, dopracovává se básník
sláivy vise, podobné ardwitektuře, ovládané zákonem a řádem. Jeho
exztase tíhne především k sesílení individuality u měla-ll v básnickýd1
sbiírkách, hlavně v Talemných dálkách (Modlitba večerní, Motiv
z Beethovena) příznak zániku a splývání s veškerenstvem, znamená
ny'ní touhu pokladu, kdy celé nazírání básníkovo mobutní vnitřním
znakem &nabývá vědomí o vesmímosti a sourodé zákonitosti. V tomto
období extatického iasu Březina píše „tváří v tvář věčnému" krásná
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slova: „Všechny proievy duše, i neltesknělší, provázeny isou naposled
slavným mírem nelvyšších nadělí a oddaného spočinutí v důvěře ve
spravedlnost" (34—35).

Básníkova „anima naturallter mystica' dospěla k nelslavnělší normě
svého duchovního vývoie, aby poznavši icií božskou skutečnost, |ež
zůstává všem nepochopitelná, propálila se bolestí zpět k zemi, z níž
vyšla. Nejvyššíspravedlnost le Březinovým vrcholným prolevem božské
harmonie. k leiímuž ládrn vede strmá a nebezpečná cesta vidlnaml
snů, oznámených vnitřním zrakem. Stejně lako extase zůstává i ona
výsostnou odměnou zraků, ,sesílených věčností". Zasmušilá dobrota,
lež doprovází gesto filosofa, rozžehule se v ielí přítomnosti v láskyplný,
důvěrný i pokomý úsměv. Tento úsměv,plný irantiškánské moudrosti,
zahleděné v Boha, dovádí básníka k víře v člověka. Nelvyšší sprave
dlnost, prvek všeobsahuiící a všepronikaiící sociální něhy, „ide lake
zahradník zahradami všech tisíciletí. Dech lelí prostupuje všemi časy
a všemi prostory a le sladký a silný jako věčná hudba všudy přítomná"
(at). Snad ienom Jakub Deml a Jaroslav Durych přiblížilise tak da
leko k božské realitě iako Březina v této chvíli své tvorby, lež má
kouzlo snu, „kam duše zalétá k odpočinku pro svou radost a pýchu"
(Na horách). Pod zákony spravedlnosti rozprostíraií se básníkovi ne
lcnom hlubiny božské přirozenosti, ale i lidského srdce, k němuž se
v neitišším mlčení sklání. Poznati plně zákony spravedlnosti, píše bás
ník, „znamená nekonečně více nežli poznali zákony držící architek
tnrn vesmíru" (M). Steině |ako pro vnitřní zrak extase ani pro ni
neplatí čas a prostor: „V ieiím zrcadle steině se odráží zhasnutí světů
lako zavření očí. Nebot pro ni svítí všechna světla a před ní lsou vše
chny dni a za ní všechny noci. Slova malí pro ni zvuk leště po stale—
tích' (23) Sama o sobě spravedlnost ie nepostlžltelná ve všech svých
prolcvcch, ač „ntalenú zaburvnie a zastlňnle každe duševní hnutí, na
náší záře a leptá bolestí a tmon' (T)). Prvek bolesti, lenž le leiítn
skrytým znakem, stává se vlastní hybnou silou života, doplňule se
s láskou k harmonickému obrazu tvorby. Proto lenom spravedlnost,
lež „spoiuie století se staletími, pokolení s pokolením, svět se světem"
22), le neivyšším měřítkem umění a tvorby, pro něž vždy zůstane

vrcholem láska k životu i llohu, láska vytěžena z tvůrčí bolesti i nad—
šenk" Ale v tisíci pohledech, lež v okamžiríeh lasna otvíralí se duši
do dílny spravedlnosti, le ieden pohled, neltčžší ze všech pohledů
země, ieště těžší nežli vědomí mystické viny, přes perspektivy, které.
vina promítá do hlubin času. l"ento pohled nezapomenutelný a dych
tivě žlznivý, lest oslňuiíeí nádhera lásky, lež spravedlnosti vyžehule &
dávál nsmrculícímn dotknutí lelímn ticho slavného iiskřeni hvězd.
Neboť spravedlnost lest paroxísmcm lásky. Jeiím opolením a ielím zou
falstvím, bělostí Ielího žáru, nezměněného věky" ('24). Moc a hodnota
letí milosti, lež se utvrzuie uměním i životem, zasvčcuie ledno z nei
ta|emně|šíd1 světel, „kterými žehne do duše božská Jednota" (24)
Sama „světelný vítr nelčistších a posledních atmosfér, lež dýchalí svattl'
(21), vyvrací z našeho světa všechno slabošské, ztrouchnivělé, aby
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nastolila vědomí božského i lidského heroismu. Její představa v bás
níkově mysli je však doprovázena bolesti z nesdtopnosti našeho zraku
uzřítihlubiny duše v plné smrtící kráse, nebot „dáno je zrakům spatřit!
jenom onu část, která se hraje ve světle země" (26),

Pro tuto čistě lidskou složku vrací se Březina se závratných výšek
kosmu k bolesti, lako k utěšuiící sestře člověkova srdce. Bolest „z ne
dokonalosti a lásky, to jest z nedočkavosti zajatého" přivádí ho k po
zemskému životu, aby v službě bližnímu posvětila sílu jeho vnitřního
zraku. Jako „učitelka zákona a ochranitelku krásy" (P, 17) je bolest
nezbytnou součástí jeho života; pod jejím tvárným gestem objevují
se nové kraje 1nové možnosti vývoje, nebot „je zvláštní skrytá sou
vislost' mezi ní a krásou (SS). Příznačná jsou básníkova slova o trpí
cích, kteří .udržují posvátnou tradici mystické příbuznosti s Bohem",
u jimž děkujeme „za to nejjemnější, co má život, za šepot bratrského
přiznání mezi dušemi, za poznání, s jakou slávou se může člověk při
blížiti člověku. posel boží, za zázrak zapomenutí a odpuštění, za vzne
šené úsilí oběti bez odmčny' (SS). Vývoj člověka je stále doprovázen
touto „činnou a pracující" bolestí, jež ihned v zápětí přináší za vinu
usmíření (SO).Jeli stránka umělecky výtvarná nesouvisí však s básní
kovým dekadentním smutkem nad zahradami _odkvétajícílni marně
po celá staletí, poněvadž se k nim nikdo nepřiblížil" (48) Důvod pro
tuto básníkovu v lidském slova smyslu úzkost spočívá ve vnitřní touze
sociální oběti a sprnvedlnosti. llolest připravila extnsí lebo ducha ke
kladnému chápání života. posvěcenélio činností n pokorou. legendu
tnjemné vlny, jež vessnyi se objevuje jako „pouto mystické kletby' (76),
n jež tu přichází jedině v úvnbn, je pouhým zbytkem onoho názoru,
že „všechna bolest země pochází ze tmy", že „je to tření zraků až do
krv e v soumrncíclt" (47). jejíž nejosudnější lnrmn vzniká „ze zadržení
n násilného lnklesnutí vůle" (i()4 .

.llnalt znnmená bolest a její vyšší útvar smrt zintensivnění života,
znásobení všeth jeho kludnýdi složek. llásníkův názor, s nímž se tu
sotlkáváme, je úplně náboženského ražení. \'íru v nesmrtelnost se pro
jev'uje téměř na všedi místeth, kde je zmínka o smrti, „rozsévnčce žl
vottu" (.l, ii). „Závratěmi smutku a smrti vystihujeme ony harmonie,
které jsou cílem veškerého duv-čníve vesmíru" (74); (lCtl'l smrti, po
dolbný očistujícímu větru, vune kvetoucími sady srdcí, roznášeje vůni
do obou světů" (75). l)(ímonic. jež je vlastním údělem tvorby o jejíž
pmdvědomé stopy skrývnlí se v samotném uzpůsobení umělcovy po
vnlhy, snaží se podlomitl básníkovu nemhvějnou vín| ve věčnost a
nastoliti na její místo hrůzu z pomíjejicnosti a sdiopenhnuerovské
zdá'mí.Tyto stavy neviry u zdání, jež skutečně pronikají llřezinovým
básnickým dílem, nenajdeme v pracích essnyistickýdi. Naopak v těchto
je |přím0čáré neměnné tihnutí k Absolutnu, v němž bázeň před smrtí
.ješ vždy svědectvím, že jsme nedovedli poznat krásy života" (49).
'relnto očekávaný &přece překvapující závěr potvrzuje úžasnou dráhu
Bivezinovy vise, jež po vrdiolném objevu nejvyšší spravedlnosti blížila
se stále více zemi &člověku.
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Stejně integrující veličinou pro svět jako bolest je básníkovi láska.
Obě tvoří nejpodstatnější část člověkova údělu i jeho nejvyšší mravní
normy: spravedlnosti. Pro mysterium lásky nalézá Březinaslova plná
kouzelného opojení a téměř mileneckého roztoužení. V ní projevuje
se nesmrtelnost našeho mystického úsilí (12) a její závratné tajemství,
„jež rod náš nese v sobě jako skrytý poklad a která rozzařuje naděje
milujícídi tak, že přesahují všedino, co jsme dosud slyšeli z rozhovoru
země :; hvězdami" (07). Slova, jež jsou v básníkových knihád'n věno
vána ženě, zarývají se nezapomenutelně do srdce, zatím co ve sku
tečnosti básník úpí pod jařmem teskné samoty a sní svůj ideál lásky
aristokraticky výlučné a povznášející nad všedinu banální přirozenost
a všednost. Nebot „láska, jejíž naděje zrála na nejnižšíd'l. nejpřístup
nějšídi větvíd1zázračného stromu poznání, poskytuje tolik zklamání
těm, kteří nevěděli, že nejvyšší větve jeho vzrostly do světla a právě
na nidmže zraje po staletí ovoce, které nemůže býti utrženo, ale spadne
jednou snmo na cestu vyvoleným" (37). Erotická složka Březinovy
lásky, jež je patrna v básnickém díle. nabývá v essayi vyšší, možno říci
nadosobní formy, která jsouc podložena touhou „objati všedmo jedním
pohledem, všedina moře, hory, země, miliony bratří &jako jiskřící pradi
v širokém světelném pruhu, hvězdy" (38) dovádí k poznání, že „ze
všeho nejsilněji milujeme nenarozené. čekající" (39) Je zásluhou ř'.X.
nldy, že upozornil na tuto přebohatou škálu lásky božské i pozemské,

hrůzné i soucitně, smyslné i platonické v básnickém díle ()t. Březiny.
Svět krásné sensibility, jenž je jedním ze spodnlth tónů Hudby pra—

menů,|)řek|ádá všethny tyto dmotické víry rozkoše i asketického odpí
rání do vyššídi poloh nového nazírání: „Nová lásku, vyšší a závratnější
nežli živelná pravášeň, která byla černou zemí iejímn magickému
květu, svítí v nnšidi slzáth u v nnšidi extntit—kýdi úsměv-edí" (|), 14).
.lenom umění, jež se napájí z jejídi studní, je sdiopno pravého pohledu
na tajemství věci. „Jen ve zdraví srdce (a co jiného jest lásku?) nalezne
(lillh vznešenou veselost tvorby, nebot jako větve bez mízy nsd'mou
ruce, které nejsou znvlažovány srdcem, jeho jiskřící,světelnou, do výše
lmonou krví" (223) Prnzáklndní básníkovo vědomí o moci lásky potvr
zují slova: „l.áskn rozviln vuše smysly a dala vašemu vědomíonu hloubku
magické jnsnovidnosti. v níž všethny věci na zemi rozkvétají do své
pravé podstaty, to jest do krásy. 'I, hloubky mlnveno, člověk vidí včci
i lidi, jen když je miluje. Mnrně se tvrdí, že milenci polilížejí na sebe
v oslněni iluse, kterou na ně hází žádost; jenom milenci v nejřistšidí
chvílídí své lásky vidí se jak jsou, totiž krásní, nebot vidí se nejen ve
viditelné části své bytosti, ale v mocnější do síéry našeho světla ne
vtělene' části neviditelné,která pracuje, aby se stalo tělem v druhém
čase" (Z, il). Spojitost, jež je mezi básníkovým vnitřním zrnkem a
láskou, vytvořuje se již sama sebou. lntensita vnitřního zraku je při
inoúměmč závislá na její čisté kráse. poněvadž „milujeme jenom tam,
kde se tajemně zrcadlílne" (Z, 12). Láska, určujíc „náš rod a naše
místo v hierardaii duchů" (Z, 12), je tak vedle extase a bolesti nutnou
podmínkou k rozvití Březinova názoru o kráse světa.
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Výklad krásy světa, nejlépe zdůvodněný uměním, podává básník
v stejnojmenném essayl. .Učiniti svůj svět krásnějším. než jsme jej
přijali v prvním otevření zraků, je věčnou touhou duší. Všedma úsilí
tříští se o tuto práci, vyčerpávající síly věků" (st)). Krása, jež je „jednou
z nejjemnějšídi &nejsllnějšíd'ibolestí země" (34), mohutní a zušledituje
se především bolestí. .lejí vrozená touha po odlesků transcendentna je
rozpálena vnitřním extatickým žárem a tak připravena k „strašnému
&slavnému divadlu blesků" které doprovází „milostná zardění života
rozniceného nesmrtelností". .lako vnitřnízrak, extase, poznání nejvyšší
spravedlnosti a bolesti, tak i krása světa je určena jenom zrakům vy
volenýd't. Poznání její „v jediné visi je dáno jenom opojení vyvo
lených a jen proto jim, že mají dosti odvahy zjeviti je uprostřed
tolika bolestí k útěše bratřím" (53) Pouze „zasvěcení života" poznají
se v jejím čarném úsměvu, jenž je „harmonickým oddydmutím věčné
vůle, tvůrčím pohledem, jenž se rozletěl všemi budoucími vesmíry,
rozkvétajícími ze zrní prvnídi hvězd, a shledal, že všedino je dobré;
zářícím pohledem, nesnesitelným smrtelnému, zathyceným věčností,
ležícím. nevlditelně až do času, na všcdi světech" (52) Žízeň po kráse
nedává nám „ani v stínedi druhého života odpočinouti a neuspokojeni
!!kořistí země věříme, že i pak se staneme účastni tohoto stupňova
ného úsilí v novýdl podmínkádi věčnosti" (St)). S tímto poznatkem
vyššího stupně krásy souvisí i evolucebásníkova názoru. livolnce krásy,
přesněji její umělecká představa, mnmená pro Březinn nabývání ztrn
cené harmonie: „Miliony srdcí bijí v službě krásy jako tkalcovské
ělnnky na stavě života: miliony srdcí, miliony úderů v nepřetržitém
pracovním dnl příčnými nitěmi lásky touží spojitl osnovu roztrženou
na počátku časů" (70) llásníkova souvislost s mystickou vinou, jež
tak hrůzně rozvířila hladinu essnye Zasvěcení života, proniká jako
zhoubný živel i do jejího světa, aby ji poplenila a (ltuliovní náš zrak
neželilu. Úzkostný saintek, vzniklý z nedostatku výsostnělio pohledu,
rozprostírá se i na její oslepující vidině. Člověku není možno žili
„v poměrech krásy předbíliajícíth o celé věky veškerou naši dokona
lost" (58), ale dovede-Ii aspoň na divíli podmpiti její zářný ideál, po
tom ihned nabývá jistoty, že je správnou cestou, nebot před jeho zraky
„jako mystická vegetace vyšlehuje krása věci, vždy nová a úžas vzbu
zující" (70). .lejí cíl „spojovali dluhy mocným viděním země a skuteč
nosti bohatší nežli je každá skutečnost země" (68 , je i cílem všeho
našeho úsilí. „Ní-mota, slepota a hludiotu' (74), jimiž nejčastěji trpí
tlndmvní zrak lidí, ničí sice souvislost mezi bytostmi a tím také dílo
_dudiového spojení, smysl krásy" (75), ale umění, jež je vrtholem
lidského úsilí. je jejím nejdokonalejším zachovatelem a zároveň nej
lepší půdou pro její evoluční existenci. Ve spojení krásy, jež se při
bližuje nejvíce zemi a umění, jež přimyká tvůrce k člověku, podařilo
se Březinovl vytvořiti vznešenou představu duchovního bratrství.

Víra v Boha, jež doprovázela básníka po celou dobu jeho vývoje,
je nyní ještě zvýšena naději v život, nebot ,všedmo co oceňujeme
v životě, oceňujeme tajemně, podle naděje spojené se všemivěcmi' (37)
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vlv
a nejsilnější zivot je právě „život největšího množství nadějí" (37). Jako
láska, tak i naděje je podrobena evoluci, jež ,je jednou z nejtěžších,
které prožíváme'. Umění, jež znamená Březinovil,halucinaci z opojení
nejsubtilněišídi rythmů etheru a krve" (15), a jehož bolest „je vzpo
mínkou na hlubiny, do nidiž se duše odvážila příliš daleko" (15), žije
a umírá jediné s intensitou této tvůrčí lásky a naděje.

Březinovo umělecké dílo bylo od počátku na nich zbudováno atak
vyvoleno k tomu, aby se shlédlo v „kráse Věčného" (46). Básníkova
sublimní poesie, v níž I,verš za veršem řine se ve stopách odměřova
vanýdi statisíciletími, v polyfonii všech hvězdnýth soustav naplňujícídi
nekonečnosti" (46), náleží k rodu nelintensivnějšíd1 rozletů lidského
dudia, zapáleného pro duchovní krásu kosmu. 7.diaotické smrště myš
lenek a smyslů vytepal Březina ryzí poznání světa a lidského údělu,
při čemž gesto jeho práce —a to je to nejkrásnější- se neodcizilo
hlasu země. .Je to pokračování tvůrčího díla, které položilo hvězdy
jako základní kameny své stavb a obraznost jako most mezi světy
viditelnými a neviditelnými' (73 . Pokračování ve stavbě božího díla
bylo básníkovi umožněno synthetickou jednotou zraku a činu. .Ne
bot viděti mocně a tvořili je jedno a totéž" (73). Zrak, dudiovně po
sílený extasí, byl u Březiny ještě umělecky zdokonalen obrazotvor
ností, která „vytvořilapojem všemolioucnosti vhluboké intuici dudlové
podstaty života a která z vděčnosti za okamžik extatického uzření
cíle rozjasňuje celý kosmos jako úsměv, zapomíná na tisícileté rány
milionů srdcí i na smrt, jíž živí nesmějí milovali, třeba b více spojo
vala než život" (70). „lilesknutí tvůrčího polibku" (76 , jenž zničil
pouto mystické kletby, doprovází ještě „rys vážnosti, který dává vše
mu velkému umění pathos modlitby" (78). „Svaté šílenství krásy“ (Z.
15), v němž se umění přetváří, ,není však jen rozkoši, ale těžkým, nama
liavým sondováním v hlubináth duše, tvrdošíjuým zápasem &granito—
výlni útvary hmoty, již třeba rozbíti, roztavitl. roztřískati, v atomy
rozprášili, aby vytryskl \“ hloubi její zpívající pramen živýih vod a
vyšlelil do výše třpytivou kaskádou barev ztajeuýdi paprsků a dub"
(XXXVIII, 187).

Ruku v ruce s tímto unmalmvým a slavným uměním jde věda; „'llajít
se klíč veškerého pokroku lidského- nejen ve stránce umělecké, de-
korativní, nýbrž i čistě, ba exaktně vědecké -- právě v osvojení veške—
rého duševního rozvoje minulého, z něhož teprv, jakoby se strategic
kého místa dobytého, řídil se nový výpad v nepoznané dosud kraje
pravdy nebo krásy" (XV, 80). Úkol vědy i umění směřuje k stejnému
cíli, t. j. k tomu, ,jak obroditi náš rod &vytvořiti na zemi život ohni
vější, dobrotivější a vyšší" (J, 8). Pluralistické spojení všedi disciplin
země je však podřízeno vnitřnímu duthovnímu řádu kosmu. „Každá
práce tvůrčí je dílem mystické poslušnosti" ('l., 13) a dobývání „dru
hěho neviditelného světa' patří k nejvyšší rozkoši .,mystickýdi zahrad
níků" (73) a .vyzvědačů, vyslaných před národy do země zaslíbené"
(83) Tvůrci snů, nejvyšší rod dlldlů, .podmanitelé, vítězi, mučedníci
a šílenci vůle' (102), jdou mezi námi, obtíženi všemi nadějemi našeho
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rodu" (Z, 10), a jejidi skryté dílo, .o němž pracuje stejně umělec i ge
nius vědy, myslitel i světec, proměňuje veškerý život země; tvoří nová
spojení mezi bytostmi, nová žhoucí ohniska: v boji dudiů; připravuje
nová oslněni citů, přetváří smysly, formuje, drtí i léčí těla, křísí ma
gické iidi mohutnosti, ohlašuje z dálky nové události dějin, organisuje
člověka, zasahuje mimo viditelný svět" (.|, 5). Kyklopská moc umění
nezáleží však jenom na velikosti tvůrcova snu a na intensitě jeho
\niti-ního zraku, ale i na úžasném, přímo nadlidském soustředění vůle.

Již v předtuše velkého Umění básník píše: „Pracuji přísně jako ana
tom, který rozřezává v těle každý nerv &drobnohledem sleduje každý
zád'ivčv protoplasmatu . . . Nic nezávidím v takovýdi okamžicích ostat
ním lidem a nic nežárlím na velikány umění, kteří vpálili žhavostí svýdl
myšlenek svá jména v dějiny umění, nezávidím jim, nepřál bydi si býti
na jejid1 místě hned teď, nebot to, co při umění je svůdné, není klidná
poží'vám slávy, ale neklidnépřemáháln překážek, které nám brání dosáhnouti
i(. Padnout na cestě k cíli, být udušen proti vůli své, která se vzpírá,
to není necestné; ale shnít, zevšednět, umřít za živa a žít vduševní smrti,
to jediné mi vzbuzuje hrůzu" (XXIV, ils-ó). Duchovní svoboda
znamenala pro jaroměřickéllo „tajemného mlčelivce" (Z, 21) nejra
(lostnější útěchu v navečernídi d'ivllldi samoty. V sešeřelých soumra
cích naslouchal extatické hudbě snů, aby uposleclmuv vnitřního hlasu
srdce, promluvil „za ně, zn všethny, i za ty,co se nenurodili; za všediny
včti zetnč, trávy, stromy, živly, nesčíslné bytosti lnlčellvé" (Z, 22). Ne
čeknl ničeho od života, poněvadž byl „nedokonalým mediem" umění
a ledním ze synů moderní doby, „,kteřídovedou plakat zadíváceni spas
mnteln inspirace" (XXXIX, 101). Ve chvílídi „úzkostného smrákání",
jež plně odpovídalo rozbolestněnenul nitru Inlatlistvélto sensitiv,n za
četl se do opojnýtli stránek Scln»penlntuerovýtll neumí, aby v Illtll
nalezl „největší životní lnondr'ost' (XXX“, 168).

Jediným kladem období skepse a ne\íry, kdy erotický smutek se pře
měňuje v agonii touhy a obzor se zčeřuje prvními záblesky svítání,
je tnnční, nejvyšší vrchol individuelní síly, „utnční vyrůstající z potřeby
tvořili (! holdující jediné Kráse, umění neužitečné, exquisní, vysoké,
stiglnntisující nejvyšší duševní body, nejsubtilnější sentimentální a ver—
bální nuance, nesloužící všedním potřebám lidstva" (XXXIV. IóB). Od
tohoto výlučného názoru na umění llřezina nikdy neustoupil I když
posílen kosmkkýtn vi(l|re|n dospěl k idei služby a poslání. Jeho so
ciálně humanitní sen, zrozený z positimího mystického názoru, nikdy

' :..-...a pojmu tvorby, ale opsav vdramaticky
závratné parabole dráhu, j(lou(í nejstrmějšími prostorami vise, přimkl
Se s nejvetší pokorou k zemin k lllubinátn lidského srdce. Teleolog
bolesti i lásky, zbaven hrdosti romantického individualismu i michel
angelovské kletby, s rozechvělým hlasem přiznal: „Vím, že největší a
nejtěžší umělecké dílo je život. A že vlny života, námi mocně pohnuté,
mohou zazvoniti jako stříbro o skály věčnosti" (XLVI, 215). Pro tuto
vyšší formu životu vytvořil Březina v Hudbě pramenů nový typ člově
ka —umělce, jehož „tvůrčí a milující ruce, nepřítelkyně klamu, sebe
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trýznící, bičující i uzdravuiící' nám uchránily „všechno, co zde stojí
života schopno, v slunci a zdraví" (.l, 14).

Básníkův nadčlověk je kvintessencí jeho duchovního společenství.
Březinovo lidství, jehož nejbohatším květem je typ „tragický a vykupi
telský" ( . 210), je vždy pojímáno ve smyslu hromadně křesťanském.
Pokora před Bohem a služba jeho vůli určuje směr života i jednání
vyššího člověka. Neznámo se stává pro jeho duchovní úsilí, pro he
roismus oběti i činu, individualistickým pojmem, jenž sesílen extasí se
mění v pluralistní názor metafysický. Nesmrtelnost duše, palingenese
a spolupráce všedt bytostí na díle vesmírném jsou formou tohoto plu
ralismu. Podobně smutek i bolest, plynoucí z nenávratnosti „rozhod
ných okamžiků" i prokletí mystickou vlnou pramení z básníkova ve
směrného názoru. Vnitřní zrak, extase a nejvyšší spravedlnost vedou
k jeho přesnějšímu vyhranění. „Bratrství vyšších bytostí" (80), připra
vuje „v bolestedt množství zrození knížete nad dělníky, umělce, tvůrce,
mudrce, rádce králů, tajemníka nesčíslných" (St). Duchovní spole
čenství vůdčích představitelů země, Bendových clerců v původním
slova smyslu, pokračuje na stavbě díla, počatého v dt'ilkách věků a
usilujícího o nejvyšší život, v němž „radost jako světlo je rozhozena
na tisíce bratří, ale bolest z tisíců bratrských duší, převzata jedinou
silnou duší, která ji dovede přetvořil v požehnání" (65) Etický básní
kův příklad, jenž je základnou Hudby pramenů, dospívá pluralismem
svého vrcholu. Altrulsm víry a lásky náleží k podstatným znakům
člověka-tvůrce, jehož nejzřetelnější charakteristiku básník podal v es—
sayi Cíle: .Ale jeden jest člověk od pólu k pólu. se stejným kosmic
kým osudem a stejným tajemstvím, jedna mystická jednota v milionech,
kteří byli, jsou a budou. V jeho věčném varu, v zápasech, mlčenídí u
šílenstvích národů, v heroismu mudrců a vědců, v jasnozření umělců,
v uzdravující \'ůli světců. v bolestech & štěstí milenců, v duchovém
vzrůstu ženy, ve výkřicích extuse a smrti, v silách, které v nás dřímají
neprocitlé, z bytosti na bytost působí do důlky (\ ve všudypřítomné
světlo proměňují pohledy zasvěcených: ve všem pracuje nevidilelný
osvoboditel, člověkříšedudu, jediný v mllionedt, mistr sil asrdt'í, vněmž
ku !“ému vykoupení má dospěti veškeren ži\ot 'lemě' (97) Syntetm
etického podvědomí a mystické zkušenosti vytváří í\ůl'(0\li pokoru
I jeho berou ke šílenshí.

llřezlnův nudčlmčk není NietzStheův Člověkobůh ani Dostojev
ského Bohoclověk, ale typ bytosti naveskrz lidské, až bolestnělídskl,
která ve své duchovní aristokracii zahloubala se nad stržemi lloha,
kosmu i člověka a ve službě jim nalezla účel a smysl života i umění.
Merežkovský v předmluvě k rozboru díla i osobnosti Tolstého a Dos
tojevského píše: „Nadčlověk, tot poslední bod, nejostřejší vrchol ve
likého horského pásma evropské filosofie, s jejími věkovitými kořeny
vzbouřivší se, odlišné a neobyčejné osobnosti. Není kam jíti: histo
rickou drahou jsme již prošli; dále jest strž a propast, půd nebo let —
dráha nadhistoricka, náboženství" (M, 11). K tomuto „náboženství“
dospěl Březina. V jeho představě nového člověka nebylo ničeho z tj
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ttínského prometheismu ani z živelné-howikingovství. ale slovanský pro
blém mem'anismu, datující se již od sekt bogomilců. Ne pekelnicky
svůdná vzpoura Verlainovýdn,prokletých básníků". ale vědomí: práce
„pro čas a věčnost" (49). Práce, jež nám dává jistotu o nesmrtelnosti
a ve světle lásky uvádí k nám „hosty věčnosti pokryté září" (49). Práce.
jež „z věku do věku udržuje vzrůstající rod člověka ro jeho tajemné
cíle a stále hlouběji zasvěcuje ho v poznání země" 79). V jejím nej
vyšším paroxysmu .tichne bázlivě hudba snů i hra" (78) a ve vážnosti,
jež provází každé velké umění. je vyjádřena „spojitost umělecké práce
5 ostatní prací člověka na zemi". „Neboť i práce země. ta neihrubší a
nejpokorněiší, kde člověk a zvíře jdou vedle sebe v kotouči jednoho
horkého dechu, má svůj pathetický rys, svůj lesk bolestné slávy, extasi
sebezapomenutí, své opojení větru, mísícíhoduchový dech milionů a ve
spúncích hřměnígigantického pulsu. jako resonance kovadlin, na nidiž
se tříští &formují světy, svůj sen všemohoucnostl" (79). Obojí prace,
umělecká i íysická, mají jediný „cíl ve věčnosti" (70) a právě pro tuto
vlastnost nábožensko-etickýdi hodnot dopracovávú se Březina k bratr—
ství živých. mrtvých i nenarozených.

.leho vítězi, mučedníci a šílenci Vůle „poznali &v sebe pojali vše,
co rozmnožuje i co usmrcuje život" (40), aby „po úzké pěšině mezi
otevřenými propaslmi šílenství šli v_heroicke' pokoře na místa, kam
nikdo před nimi nevkročil" (.l, 3). Ukolem této básníkovy „strážné
inteligent-e" (I', 4). v niž věří a jejíž přídmd připravuje (srv. 05), je
zlomili „kletbu nepřátelství mezi dušemi" (lil), a „budovati naděje pro
miliony. nalezati vyššídi měr pro radost a bolest a vdůvěrnýdl sdělenídi
krásy odkrývati stale vroucnějl smysl věčnéhodramatu. jež se odehrává
v řadě za sebou následujícídi věků' (83) V Šaldově essayl „Vývoj a
integrace v poesii ()takara llřezln) " je učiněna paralela mezi básníkem
& II. v. Klelstem. Shodují—llse oba básníci ve svém vznešeném názoru
na umění, jemuž sloužili s nerozdílnou vášní, pokorou a nulvností „vě
řící a milující duše" ( . 2I4), rozcházejí se v zz'lvěreěném pojetí života.
Březina koncepcí nového člověka a apostroíou jeho činorodé prace,
obrozující život a směřující k uskutečnění říše lloží na zemi, je jedním
z řady slovanský 'Lahořelýdi filosofů, lampada sibl tradunt, jejichž ná
boženské vědomí je na míle vzdáleno německému tvůrci Penthesiley a
Roberta Qulscarda, a jejíž květ po básníkově smrti se.nejbohatěii rozvíjí
v díle |",mlluZeuudlowlcze. Jeho (ludi je „jako věž v ohni boje" (Z, 22),
nikdy nespoěine v klidu, ale stále touží „projevili se až k nejstrmějším
bolestným tajemstvím srdce a těla" (.l, 12), tvoře „ve stavu milosti, klo
kotném rašení víry" (.l, 2). Březlnův „bratrský člověk zítřka" rozme
tůvň „již dnes v našich snerh hranice říšía za svou nesmímou zahradu
bere zem" (P, 12). Básníkovi „tvůrčí dobyvatelé, velcí milující, mocní
pozorovatelé věcí viditelnýdi, milostí obdaření visionářl věcí nevidi
telnýdn" (J, 7), pracují „v hlubinádi, u (ludiovýd'i výhní' (J, 4) pro celé
lidstvo, ,necitelni k smrtícímu žáru šílenstvím své víry, klesajíce štěstím
&pokornou úzkostí své štědroty" (.l, 4). Jejich zodpovědnost za dílo,vvv
na nez cekají miliony jinýdi. ie ohromná. Zpronevěří—lise svému pos
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lání, .trýzní stane se iim síla ieiidtizraků, nesnesitelnou tíží, iako by
utrhnouti se ditěly od těla leiidi vlastni sesláblé ruce. Jako všudy,
každá nerovnováha mezi tím. co přiiali, měli dáti a nedali, trestána
bude mukami rozkladu, halucinacemi nicoty, hořkými plameny, které
vyšlehuii z květů věcí,v nehybuost zaklínaií kroky a vdým a vpopel pro
měňulí nádheru kosmu" (BS).Zářtragické slávy, iež spočívá na umělec
ké tvorbě, povznáší ii zároveň k vrd'lolu lidského snažení. Harmonické
spoieni radosti i bolesti tvůrčího zážitku odpovídá harmonii lvůrcovy
duše i těla, doložené v essayi Přítomnost poimem „tělo-dudl" (P. 7).
Tato harmonie „vidoucí dále než náš rozum" (P, 7), vytvořila po ex
tatickýdm visídi nového člověka a „nesmírným zdravím své bytosti,
bezděčnou velikostí každého i neiprostšího projevu" (P, 9) neilépe
naplnila zákon básníkova pozemského života.

(;randseigneur myšlenkya slova, mluvěs Durychem, zároveň grand
seigueur askese, tak se ievil Březina v celém básnickém díle i v obco—
vání s lidmi. Jeho královská duše. povýšená do nelvzuešeněišího rodu
básníků, žila v neitěžším vyhnanství ze všedi, „v samotádi uprostřed
davu" (Z, 20), aby tu snila o umění, lež rozněcule v zúčastněných
duěídi „touhu po spravedlivém rytířování" (S, 150). K ielímu vrdiolu,
k novému vyššímu rodu lidí směřoval celý Březinův ideově umělecký
život. Vnitřním zrakem dopracoval se básník extatickýd'i visí, z llldiž
Nelvyšší spravedlnost ueivíce odpovídala leho stále se vyvíleiícímu
názoru na Boha. Od strmé představy Boží přítomností, lež v sobě stel
ným dílem spoiila bolest i lásku, vrátil se ke kráse světa a k lidskému
srdci, aby dle svého uměleckého ideálu vytvořil 1.něho typ nového
bratrsky cítícího a věřícího člověka. llásníkův umělecký, lidský i ná
rodní význam, neiosobitěii rozvedený v essayídi, le dán touto výlučně
aristokratickou drahou, ieiíž ardu'tektonická výstavba ie v úplně shodě
s ideologicky vzestupným gestem básníka-lilosoía.

Ardiitektoulky liřezinova essaye se dotkl Jan Zrzavý. když napsal
v llozpravádi Aventina k svému obrazovélnu doprovodu lludby pru
menů: „Básně Hudby pramenů působí ve tři oblasti vnímání (\ cítění:
v zrakovou, v sluchovou a citovou . . . V zrakovou, nebot při této
četbě vynořulí se tvary něžné, iuko nadýrhuuté. luzné, luko orosené
květy, lako nelčistší úsměvy, krouží, vznášeli se &pluií až v nesmírný
las nekonečnosti &rozplývalí se v nedostižilelném - úsměvu boží tváře.
V slmhovou, nebot tyto věty a slova dmou se a stoupají a klesalí, řadí
se v sdivacuiícídi rytmedi, duní iako podzemské divění a tiší se jako
vnitřní vánek. Je to hřmění nesčísluýdi neznámýdi hudebnídi nástrolů
i zpěv andělský, hudba věčnosti. V citovou, nebot zusahuií tak hluboce
v srdce, že člověk okouzlen íeiith hudbou a obrazy chvčie se novou,
neznámou dosud blaženosti, umdlévá přemírou štěstí a slábne zavratí
z těchto výsostí, a až trne bázní, neposkvrnlti svým příliš lidským de
diem a dlouhým setrváváním tuto přečistou atmosíéru . . ." (RA, IV, 1),
Rozdělení básníkova essaye na tři složky vnímání le sice důmyslné
i osobité, monumentalita jeho le však iím značně redukována a pros
torový doiem stěsnán do plošných perspektiv. Nebot Březinovodílo
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zůstává i v essayi výtvarným dramatem úzkostí nahlodtmé a konečně
u zdroje důvěry spočinuté duše. Vlastní architektonické rozpětí Bře
zinovy tvorby sledoval M. Dvořák, založiv svůj postup na ,nchnuté
pevnosti' &„zázračné prostupností" (Dv, 7). Básník sám potvrzuje v os
sayi Rozhodné okamžiky tuto klasickou dvojitost: „V mlčení, spojují
cím věty,tušíme ukrytou souvislost pravd. iasnýdi &hlubokýdi jako vody
sevzdušněle'odrazem blankytů, nehnute'&přece v nekonečno zdvižené
jiskřením slunce, jehož sen sestoupil do jejich hlubin" (29). Zrzavého
pojetí Březinova díla je dle tohoto měřítka vedeno pouze podivuhod
nou „prostupností', jež se snaží vyvolati v lyrice snu síérickou hudbu
andělských diórů, zatím co plastický dojem „pevnosti" jeho duchově
zanícené představě unikú. Stejně jako není možno odbýti ideologický
vývoj básníkův jedinou formulí, není ani ardiitektonika jeho essaye
jednotná, ale vždy zůstává koncipována dramaticky a přece ve své
mnohosti nerozdílně u zákonitě.

Ard'iitektonicky přípravné období básníkova díla, doplňující vnitřním
skladem rytmickýdi i melodickýd1 sil jeho tvůrčí zápas, podobný „ze
hlubin vzhůru se vnlícímu vlnění pramene" (77), je vyznačeno pře
mírou hudebně-barevné složky. Hrnnice prostoru i času jsou přervány
&ze vzniklého (haosu, k němuž neméně přispěla extatické forma snu,
rodí se příští vědomí zákonitosti. V „dudiovnídi vidiřicíth" (J, 3) srážejí
se ba'isníkovypředstavy, aby v „prudkém tahu větrů z nekonečnosti"
(40) prostoupily všechny věci o „připodobnily je svým vyššímzákonům
svobody " (.jl). „Mnuický vnr přorodů" (.l, 4) proniki'l kosmem n skryté
síly země čekají nn „vidiřlčný pluh vůle" (102) „Proud téhož pohybu,
jímž vířílul předu všechny životy a světy" (37), strhujc n unáší s sebou
všethny myšlenky, slova i gesta. |)t-(h duše, „podobný žhavému větru,
táhne se osudný ke všem sethúm" (4 t ), aby konečně spočinul ,v světel
ném větru nejčistšíth n poslednídi ntmosíér" (QI) v Nejvyšší sprnvcdl
nosti. 'I'nklo posílen vrací se llřezinn k umělecky zákonité. nrdiilektuře.

V (hnotlckém víru tušení posílil se jeho vnitřní zrnk n proces extn
tit'kého tílmutí k nejvyšším normám životu vyvolnl v jeho vědomí dojem
gotického řádu. (iotlka, jež iílme k Ilohu, překládá Íormy pozemského
života do vyšších síér uměleckého cítění a mystický založené víry.
Odpoutnní od země a vnoření se do hlubin kosmického prostoru je
v gotice zdůruzněno perspektivou do výšky. .Iejí touha po prosvětlo
vání hmoty uvádí život k světelnému viru exinsen vzniklé zdudiovnční
hmoty, nejsouc ničím ohraničeno, touží po klidném spočíuutí v ílohu.

lovčk si uvědomuje svou lásku a doprncovnvá se jí nejvyššího blaha,
vesmímč spravedlnosti, jež jejakoby svatozáří tohoto básníkova gotic—
kého úsilí. Tělo, bičovnné nskesí, nemocí i samotou, úplně mizí pod
jejím vznešeným pohledem nduše nndiází odměnu za svou namnhavou
pout pohledem v hlubiny Věčna.

Iiřezinovo dílo neobjímá však svou visí jedině gotiku, nýbrž i re
naissanci a barak, aby konečně spočinulo v bratrském sloučení celé
arthitektury, sloužíc tak člověku a jeho práci. Bolest a lásku přivedla
básníka s gotických výší k zemi, k reálné kráse světa. Návrat od extnse
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snu a kolektivní soudržnosti gotické architektury znamená v renais
sanci posílení umělecké individuality a příklon k pozemským radostem
a štěstí. Koncentrace, icž se dříve děla perspektivou do výšky, sráží
nyní všediny myšlenky k životu člověka, čímž vytváří ieho básnickou
oblektivaci. Život však nezůstává spokolen se svou současnou formou,
nýbrž obohacen vědou i uměním opouští znovu přízemní skutečnost
a vytváří si nový bohatší útvar. Malířský dolem nabývá barokovélio
vzkypění až rembrandtovsky rozvrženého: „Po zemi šarlatově staletý
mi boli blíží se k nám z věků světelné postavy svatýd1 šílenců, kteří
i skrze dým nad spálenými městy dovedli viděti linou. slavnělší zemi a
hlásali k leiímu dobytí křížovou výpravu lásky' (63). V tomto diarak
teristlckém obraze 1 essaye Zástupové le shrnuta celá polyfonie Bře
zinova výtvarného dolmu. Gotická individualita „šílenců' navazuje na
malebný dolem baroku. lehož perspektiva se znovu odráží od země
&hlásá „křížovou výpravu lásky'.

V spolení všech slohů spočívá ardiitektonické kouzlo Březínovy
metafory, lelíž harmonii způsobule lak prvek dramaticko-výtvarný,
tak lyricku-malebný.Bylo by nutno uvésti množství citátů, aby vyvstala
úchvatná škála obou složek Březinová uměleckého prolevu. 7.a všedi
ny lenom onen, kdy básník mluvě o moci llozhodnýdi okamžiků píše:
„Tisíce mrtvol nakupily se v proudu času, když se řítil do tmy. zasta
vily ho hrází zsinalýdi těl a změnily lebo tok' (33) Tato představa
satanské zhouby dynamicky rozvířena barokním temnosvltem a dra
matickým nakupeuím množství Ic na "něm místě opět vyvážena epický
klidným gestem žcnců-geniů, leiid-iž„věčným sluncem do zlata ožehlé
ruce musely býti utužcny prací, aby měly sílu požínatl vždy celý kruh
obzoru ledním rozmathem kosy a ovládnouti čas jako vůz zachycený
za loukoič a držcný na tak dlouho, až budou bratří liotovl s naložením
snopů" (78) Slunná pohoda této komposlce může býti symbolickou
zkratkou celého llřezlnova názoru na umění, lež le stále v rytmu se
životem. Dřívělšíbarokní mohutnost le překonána velebným a vážným
pathosem práce, směřulícím místy k verhaerenovské visi sociální re
volty, místy k Zamlatinovč představě budoucího světa, kdy ve snedi
básníkovýdi „arthltcktů-tvt'iru'l zdvíhaií se celá města, tvořená v lcdl
ném gestu tvůrčím, v jediném vržcuí íorcm gigantické krystnllsnre
dle lednolio zákona čísla. květ luuoty dle lednohn zákona růstu' (P, I B)

Bl'ezlnův prvek lyricko-malebný zulirnule v sobě především bás
níkův názor na přírodu. () lelím významu v básníkově díle napsal ve
IV. . lépčiídi Jakub Deml: „Rostlinu u každá líná bytost a věc této
země bude básníkovi uclprve len přirovnáním,obrazem, podobenstvím,
násirolem a dělníkem lebo myšlenky, pozděii však, iako b_vduše jeho
zesílena časem, prací a výboli, do bílého žáru rozžhavená ve své (ris
totč, pozemsky vřelé láskou, kosmicky (bludné poznáním, zmohutnělá
ve své vůli, oproštěná ve své svobodě: cele vstoupila v tyto bytosti,
které se stanou lelím knížecím routhem, tělem a bratrským světem |cíl—
ho vladařství, daie iim svůl zákon a řád, podnikne ilmi a s nimi výpravu
k hvězdám, nebot taková lest jeho touha: přeletěti mořeprostoru a
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času a naiíti královnu-odpověď pro stvoření" (Šl, IV. 5). Básníkova
zákonitá dráha od nervní impresse Taiemnýth dálek, ielidiž obrazy jsou
zasazeny do skutečného relieíu Českomoravské vysočiny, přecházítak
v bratrství přírody živé i neživé. Jeií představa ie s počátku hmata—
telně přízemní, zůstávalíc „v d'ludýd'l a diladnýdi zeměpáscd't našeho
času" (43) .s leho d1udou tainosnubnou vegetací, s ieho lišeiníkovým
n med-novýmlarem" (47). Pozděii však opouští prvek čistě empirické
ledinečnosti a v souvislosti s vnitřním ideovým vývoiem povznáší se
k typické výši. K této přeměně empirie v typ cituli A. Nováka, lenž
rozebírale kraiinářský živel v básníkově poesii napsal: „Otokar Bře
zina naučil se zhuštovati typy a barvy tisícerýd'i kraiin vieden obraz sytý
a živoucí až k přepětí, v morfologickou zkratku, shrnuiící nepřehledné
množství intensivně prožitých lednotlivin, v typickou abstrakcí, která
se přímo láme a puká srostitými svými podmínkami. získanými stejně
výbolnon imaginaci lako prolínavou pozorností smyslovou" (N. P. 232 .
Tento postup básníkovy představy ie zřetelný i v essayi, v němž „před
našimizraky lako mystická vegetace vyšlehulekrása věcí" (70), „Hudba
zralícíth hvězdných olí" (75) zahání „létalící hmyz a zvědavě k ohňům
plížící se zmlle" (40 . Květy, vůně, šťávy země isou nahrazeny květem
nelvyšší spravedlnosti a celým stvořením proudí týž dedi, „Ienž ro
zed'ivíval ztracené vegetace třetihorní, probouzel nesčíslné rody zvířat
a vysílal le iako předvol dudia ?.horkýdi pralesů pravěkého iura" (P, 2).
Dříve nehyhnou hmotou proniká „dythtlvý život" (|), '2) a „shromaž
(řtH'l'lt'lvášeň" (|)v, 50) dovádí k bratrství přírody i člověka.

llásníkovo gesto „v mlčellvé oddanosti následnle květ i zvíře; rody
odvážnýth a krutýdi hmyzů, seřaděnýth iako vojska, vítězní ptáci
i heroické šelmy, červ, přetatý ve dví rýčem sadařovým, kleč, vpeřená
úzkostnými kořeny do rozsedllny skalní i Íosforeskn|ící flora podzem—
nídi slnlí" (I), to). Jeho tvůrčí pohled prolidštnle celou přírodu a na
dává || „stylovou významnosti" ( , 224). ()hrazy se navzálein prolínalí
a přemírou dynamit-kého šílenství sumy na sobě se znžchulí „ v novou
a novou výhušnost vitálnou" (Š, 223). llledt'nne—limalířskou obdobu
k této dynamické poesii, nad'iázímc li iediné v grafice a plůtneth M.
Švabinského, lehož pohansky smyslné opolení ze slávy hmoty je však
u llřeziny nahrazeno rysem dudiovní extase a zanícenýdi pohledů do
hlubin talemství, lež le steině dravc' a neprohadané iako leerické vidiny
malířovýd'i tropickýth vegetací: „Celá země, viditelná i neviditelná,
žile talně v člověku; oheň Ielíth hlubin, bratrský ohni slunečnímu,
var pramenů, hudba řek, královský neklid moří a větrů, neviditelná
záření světelná, němý život nerostů, vegetací, zvířat i nepřetržité pů
sobení hvězdných světů" (Z, 0). Přímo whitinanovské rozsálání kosmu
hýří v Březinové vesměrném bratrství, icž mu umožnilo pohled na
krásu života, lelíž brány „jsou střeženy a neotvíralí se nikdy len ledi
nému přidiázelícímu' (49) „Stromy, květy. prameny i obzory vraceli
nám ve svém lesku zář naší duše, svítící tím ohnivěii. čím blíže při
chází k svému cili. Ptáci pozdravulí nás iako bratří, naznačuiíce svým
letem sladkost a lehkost našeho letu' (71). Radost milionů závisí na
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tomto básníkově společenství, lež zesiluie jeho vnitřní zrak &strmou
dráhu k duchovním výšinám kosmu. Ve spolení bratrských duší, ne
známýd'i geniů srdce i dudia rytmuií se nová talemství, odhaluií se
štavnatěiší pevniny země &zástupy .neviditelnýd1 bratří, kteří šli před
námi a připravovali zemi', v stejné touze i bolu ,rozpaluií naše tváře
slávou' (60). eky, skály, moře, propasti, zvířata, květy i hvězdy ho
voří k nám o ieiich vznešeném cíli, vykupovaném horečkou tvůrčího
vidění.

V bratrském spoiení celého vesmíru spočívá i Březinův etický po
žadavek lásky k národu. Jeho národ „ie společenství živých, mrtvých
i nenarozenýd'i; v hlubinád'i leho leží dědictví staletýd1 úsměvů, po—
libků, vroucností, neznámých heroismů, sepětí rukou, odkaz kletby a
krve" (Os). A. Novák ve své knize „Z času za živa pohřbených" pěkně
ukázal na básníkův národní význam neien v této až přílišbřezinovské
větě, ale v celém díle, lež směřule k onomu životu, který se bude
„skládat z radostí, které isou nám slabým ieště bolestmi a z bolestí,
které isou nám nedokonalým leště radostmi" (Os). Představa vyššího
typu světa i člověka ie závěrečnou Íásí i architektonického rozboru
básníkova díla, harmonicky složeného ze složky dramaticky výtvarné
i lyricky malebné, sesílené národním vědomím.

Ard'iitektonická výstavba Březinovy myšlenky le realisovana slovem.
Slovo má u básníka čarný opar taiemství, vyzdviženého ze hlubin
věčna pro posílení zraků pracniícídi. Horečka šílenství, za níž se ve
výhni uměleckých visí zrodilo, doprovází ieho fascinulící moc &zko—
lébává v blažený stav snění. Vzpomínka na hlubiny podvědomí roz
píná se iako iemná patina na ardiitektonické klenbě myšlenek.
Noc, krev, temno, únava, příznačné prvky dekadence, isou zde hoim'
zastoupeny. Legenda mystické viny přímo souvisí s tímto dekadent—
ním vlivem, k němuž se Březina sám přiznal slovy: „Jsem básníkem
světel, tónů a talelnnóho života, ienž dýdu't z věcí. A stínů smrtí . . .'
(XXXIX, 191). Jeho poměr k lin de siecle le dán oněmi slovními obrazy,
kdy „marně hledáme. abychom se potkali se Zúl'íl'í přítomností duše
v tajemstvídl krve a v dobrodružstvích smyslů" (34) Vůle chvěíe se uná
šena „vířením krve a lako sloup dýmu" (48) uvědomuie si „sen () příš
líth staletích" ((i-í)- „Mlčení smutku a důvěry" (67) spočívá na práci
tvůrců, lež „zsinalá horkost dne" (102) zavedla „v bažinatá místa
rozkladu" (72), aby iim zjevila. „s iukými démony a larvami půlnoci.
s iakým světem hrůzy bolovalo se v podvědomí" (87) “to mystičtí
poslové života „unavení životem" (36) marně hledali „ve všed1 šílen
stvích smyslů a ve všech lededi zapomenutí" (104) „černé ohnivé víno
inspirace, lež zrálo na talemných vinicích" (J, 3). „Mlhy otrávené"
], Ii) sestoupily na „temné vření zástupů' (21) a ruce bratří, „které

rozsc'valy bolest lak očarované zrní, lehož neubývá z dlaní, tonuly
v bratrské krvi, třásly se do běla vysmahlé rozkošemi a umdlením,
kletbou odsouzené odvrhnouti vše, čeho dosáhly a rozvírati se dychtivě
po nepoiatelném, bez odpočinutí, po celé věky, vysilované všechny
společnou prací v iedinýdi lomedn, až k poslednímu strnutí v agonii:
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a ještě tu zdály se hledati a rozple'tati jemná, ostrá, do krve se zaře
závající vlákna smrtících tenat, viichž oka se zachytily' (61).Deka
clentní poznamenání tajemnou vinou, jež lpí na básníkových slovech,
je ale jen pouhou částí jeho bohatě odstíněného výrazu, vždy usilu
jic—íhoo rozlet, založený na vnitřním napětí a doprovázející výsostné
duchovní gesto.

Hudebně dramatické rozpětí nitra, dualismus touhy a snu, skuteč
nosti a ideálu, něhy a bolesti z nevyslovitelnostt jevů, to vše se zračí
v Březinově slově, jež je tak pravým symbolem pro vise básníkových
předtud'l, „lásky a nejistoty za soumraků plných nebezpečenství, ale
i plných hvězd a největší neiistoty: zraků, roztržítýdi přílišnýmsáláním
vnitřníhosvětla" (to). aldův st) lovy absolutismus platí i tu za pos
lední nejvyšší postulát lormový, jenž v sepětí „dudlovýdi rodů a typů'
(. . 229), dovedl rozezpívat kosmy a z úzkostné bolesti samotáře vy
tlačili ohnivé „víno ailnýd1", uzrálé na radostnýdi vinicích budoucich
věků. „Skryté dějiny rodu v tlsíciletíd'i' (.l, 7) určily typ jeho jazyka
a jeho „hlubší moudrost" (.l, 7), pomohla básníkovi nalézti ono „slovo
bratrské, nevyvratitelné, silné a něžné, do jehož žáru vane chladivý
dech vyšších inteligencí“ (P, 8), aby jeho „rozžhavený kov, krvavě
řeřavící v složeném vzduchu země, zdvižen do čistých, kyslíkových,
život a plamen udržujících atmosfér věčnosti“ zahořel „v liliové nád
heře jak slunc'e“ (SS). Vlnsnticový let llřezinovn výrnzn rozšlehl tak
v magických trsoch úzkosti n bratrské útěchy oslnivou nádheru celého
básnického díla. Pro jeho zákonitý vývoj Ideologické i architektonické
stavby, pro mystické vědomí lloha a radostné společenství člověka
přijal llřezlna kříž umělec—kétvorby, aby dospěv s ním na (Jolgathu
posvátného utrpení i oběti, vydal svědectví o heroismu duše opravdu
básnické. .leho essnyistické dílo, jež je nejživěji spojeno s lidskou —a
to jiného je nejvznešenější nmční —stránkou jeho bytosti. jsouc: tvo
řeno sub spec—ieneternltatis et homlnls. znamená nejen velkolepý rozlet
alovnnsky mhořclé myšlenky, ale I po svém díkuvzdání Nejvyššímu,
jež si básník odnáší jako pozemský dar do svého věčného příbytku.
.lelio gesto snmotářskélio života bylo naplněno, zatím co dílo stále se
rozvíjí k nečekaným krásám, nejlépe tak SVědčlCo nesmrtelnosti duše
ryze básnické. Slovem XXIV. žalmu končím tuto stat () básníkově
cssayi. již pokládám za subjektivní pokus rozboru ideologického a
nrchttektonickélm: llespice ln me, et miserere mel, quia unicns et
pnnper sum ego.

Ll'l'EllATUR A:

lláanlc'ké spisy Otokara Březiny, l—\', 5. vyd. SVUM. Praha 1929.
Otokar llřc-zlnn, Hudba pramenů, 4. vyd. SVUM, Praha 1927 (cit. jen

čislem).
Otokar Březina, Zrcadleni v hloubce, Dobrá edice, sv. tó., Praha 1929.(clt.

'! a čís. strany).
()tokar Březina, Přítomnost, Dobrá edice, sv. 7., Praha 1927(cit. P.).
Otokar Březina, Jediné dílo, Dobrá edice, av. 13., Praha 1928(cit. J.).
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Dopisy Otokara Březiny l. Fr. Bauerovi, vydal M. Hynek; nakl. lll. tř.Čes.
akademie věd a umění a Fr. Borový, Praha 1930 (cit. čís. dop. a str.).

Z díla Otokara Březiny, smtavil E. Lešehrad, Srdce, Praha 1927. (uvádí
přísl. literaturu: 113 —118; hlavně F. X. Šalda, Duše a dílo, 2. oprav. vyd.,
Praha 1918(cit. š).

Arne Novák. Nosičl pochodní (Krallnařský živel v poesii Otokara Březiny
226—236,cit. NP), Lit. odbor Um. besedy, Praha 1928.

Zdeněk Záhoř, Otokar Březina, easaye, Srdce, Praha 1918.
Emil Saudek, Pod oblohou Otokara Březiny,Melantrich, Praha 1928(cit. S).
Miloš Dvořák. Tradice díla Otokara Březiny.Tvar 1928(cit. Dv).

*

FRANTIŠEK HANZELKA

NOCTURNO

Noc. Vítr a sníh a beznaděle rána.
To dítě přišlo a uaměvavým zrakem
lak nekonečných nebes Ias,
lak princezna kdys uvězněná drakem
a v očích tisíc rúle kras.

Do tale vešli lidé cizí,
zůstal lsem sam.
Hvězdy a chrysantémy mizí
lak šedý šilhaiící klam.

Je pozdě.
Plot lenom vydal plody:
tm zelenavé kdonle.
le hrůza dne a přetrpěné noci,
když bez pomoci
|sem s klidem překročil
obratník ližní polokoule.

Cesta.
.len točen sníh a chlad.
A nelze myslit na návrat.
.len lednu cesta
a ta
je cestou pohřební.
At srdce rozerve
ten mnrcia funcbre —
at zůstane na ní.

Chlad a hrůza a chlad,
ale la nemyslím na návrat.
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WILLIAM BLAKE - přel. OTTO F. BABLER

KNIHA THEL

Což orel ví, co v dířc'je,
čipůjdeš :: krtka ptát?

Lze moudrost v stříbrnou tyč, a lásku
na zlatou mísu dďt

Svá slunná stáda dcery Seraflma vodily 
všechny, krom nejmladší : ta bledá hledala, lak talnč
by unikla lak ranní krása vražednému dni.
U řeky Adonovy slyšet ielí sladký hlas,
a takto ieií lkání padá jako ranní rosa:
„ , žití .lara našeho, proč vadne vodní lotos?
Proč děti Jara, k úsměvu a pádu zrozené?
Ada, Thel le iako kolo na vodě, lak bludný oblak,
lak odlesk na skle, iako stíny na hladině vody,
lak snění kolenců, lak úsměv na tvářičce děcka,
lak vrkot holubic, den míilvý, či hudby nápěv.
Ad1, kéž tak zbožně ulehnu, kéž zbožně hlavu složím,
kéž zbožně prospím spánek smrti, zbožně slyším hlas,
hlas Toho, který sadem kráčí ve večerní doběl“

'l'u Konvalinka, dýdmlící v trávě pokorné,
líbezné dívce odvětila: „Jsem len vodní býlí,
lisem malinká a ráda žili v mírném údolí;
tak slabá |sem, že motýl zřídka na hlavu mi sedne.
Však mívám s nebes návštěvy; a On, lenž usmívá
se na vše, údolím ida zrána, žehná ml a pravi:
»Rudui se, trávu skromná, i ty, mladá konvalinka,
ty sličná dčvo tidlýd'n dolin, drobnýdm potůčků:
oděna budeš světlem, iltřní mannou živena,
až letní parno vysuší tě u szeI a zdrolů,
bys kvetla v dolech věčných.Proč by Thel pak naříkala:
Proč paní dolin Harovýdl by měla vzdydmatiř'“

V slzáth se usmála, pak klesla do stříbrné sthránky.
Thel odvětila: „Drobná panno z dolu mírného,
lež dar lsi těm, iiž nežadoní, němým, znaveným:
mímého beránka tvůl dedi. tvé mléčné roudm živí,
pase se na tvých květed1, a ty naň se usmíváš,
chráníc mu mlmá, sladká ústa před vší nákazou.
Tvé víno čistí zlatý med; tvá vůně, kterou liieš
po každém malém stéblu trávy, tež tu vyrůstá,
oživí dolnou krávu, zkrotí ol'e ohnivého.
Však Thel tak obláček Ie v slunci litra hořící:
svůl perlový trůn opouštim, a kdo mě místo najde ?“
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:“
„Královna údoli, děl květ, „len mráčku vzdušného
se taž, a poví ti, proč na ranním se nebi skvěle
a proč svou skvostnou krásu vlažným vzdud'iem rozlévá.
ó seidi, obláčku a ziev se očím Theliným.“

Obláček sešel, &tu květ svou skromou hlavu sdiýlil
&konat šel svá četná díla v trávě zelené.

„ó mráčku,“ panna děla, „ukládám ti, bys mi řekl,
proč neběduieš, když tak mizíš v jedné hodině?
Pak mnrně budem hledat tě. Adi, Thel le lako ty:
liynu, však běduil &nikdo neslyší můl hlas.“

Tu mraček zlatohlavý zlevil iasné tvary své,
třpytě &vznášeie se vzdudiem před Thelinou tváří.

„Nevíš, že naše oře napájí se v zlatýdi zdrolíd'i,
v nid'iž Luvah omlazule koně své? Když zříš mé mládí,
ty bolíš se, až zmizím„až mne neuvidíš už,
že pak nic nezbude? () dívko, říkám ti: až zmizím,
tu veldu v život sterý, v lásku, mír a svatou slávu,
neviděn seidu, spouštím lehká křídla v květy sladké
a sličné rose dvořím se, by k sobě vzala mne:
před vyšlým sluncem divčiící se panna klečí, pláče,
až vstunem, zlatým poutem spiaty, ale neodeidem,
však spolu spělcm pokrm přinést něžným květům všem."

„'l'ak ledntíš, Ohlúčku? Mám stradi, že neiscm inko ty:
idu po údolídi llarovýdi a umím k sladkým květům,
však kvítků neživím. A slyším švitořící ptáčky,
však ptáčků neživím: ti letí, pokrm hledulíce.
'l'liel však už nemá radost z nidi, neb zahynu, a všichni
puk řeknou si: »Ta krásná žena žila bez užitku,
či žila len, by červům pokrm byla po smrtl?c"

()blt'iček na svém vzdušném trůně sklonil se a děl:

„Budeš-li červů pokrmem, () dívko nebeská,
lak velký zisk ie 7.tebe, požehnané, nebot nic
len pro sebe tu nežiie. Strach neměl, zavolám ti
slabého červa z lože nízkého, a vyslyš ici.

vyldi, červe z tidié doliny, k své snivé paní."

Červ bezmocný se zvedl, used' na list konvnlinky,
&lasný Obláček plul dal k své družce do údolí.

Thel v údivu zříČerva na zroseném ieho loži.
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„.lsi Červ, ty podobenství slabosti, let pouze Červ?
Zřím tě lak děcko zabalena v Konvalinky list.
Ach. nelkei, hlásku; mluvit neumíš. však umíš lkút.
.le erv to, co tu bezmocné a nahé v pláči leží?
Nikdo s ním nemluví, naň mateřský se neusměle.“

Hlas Červův slyšíc, Hrouda zvedla soucitnou svou hlavu.
K dítěti plačícímu sklonilu se, zavoněla
sladkostí mléčnou a pak skromně na Thel pohlédla.

„Ú lásko dolin Harovýd1, my nežilem len sobě.
Zříš ve mně tvora nelnlžšího, (\ |í|u věru |sem:
Hruď mole sama chladná ie a temná; avšak On,
lenž miluje i nízké, skráň mi olelem svým kropl
a líbá mne a prsa ovílí mi snubním poutem
&dí: »Ty matko dětí mých, lá miloval |sem tebe
a dal |sem tobě korunu, iíž nikdo neodelme.:
Však nevím, dívko, číln to le, a vědět nemohu;
myslím, ač myslet neumím - l žili, mllnll."

Soncltné slzy dcera krásy stírá bílým šátkem
a (H:„Adí toho nevětlčla |sem a proto lkala.
Já věděla, že llůh i ervn lnllnlc a trestá
zlou nohn, lež naň šlápne svévolně; ne však, že mléka
a oleje lnu nšičtlří, (\ proto len lsem lkala.
V toln vlahčm vztlmhu hčdovala |sem, že hynu,
v tvé (hladné lože Iehám, oponšiím svůl úděl |asný.“

„Krúlovno (lolin," matka llronda (ll, „lá vzdedly tvé
a lkání zaslethla iseln nnd svou střechou vlát (\ dolů
|sem svolala ie. (h(cš II v dům můl vellt? Vstup i núvrut
le tobě přán: strmh neměl, veldl nohou panenskou“

Bran věčných hrozný vrátný severní vchod otevřel.
Thel vešlo tam a zřelu taie země neznámé.
Spatřiln lože mrtvých s místy, do nichž žhavý kořen
každého srdce do hlubin své vlákna zahořule:
to země slz &strasti le, kde úsměv nebyl vídán.

Šln zemí mraků, (lolý tmavými a poslouchala
bolest a nářek; často mlčky nad zroseným hrobem
stala a naslouchala oněm hlasům v hlubinách,
až přišla k hrobu svému vlastnímu, tam usedla
a z prázdné iámy zaslyšela tato slova žalu:

„Proč nelze Ucho před záhubou ieho vlastní zavřít?
A před úsměvem ledovatým Oko třpytivé?
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r. a DĚBDA

Proč oční Víčka samé šípy mají nachystány,
kde tisíc válečníků krutých číhá v zákeří,
či čtědré, milé Oko ovocem a zlatem hýří?
Proč Jazyk není v každém větru medem prosycen?
Proč Ucho prudkým vírem je, jenž pohlcuje tvorbu?
Proč Chřípí chvějící se hrůzu zšira vdechuje?
Proč uzda měkká svírá chlapce, mládím hořícího?
Proč clonou těla zakryto je lože naší touhy?“

Tu panna s výkřikem se vzchopila a bez překážky
prchajíc, vrátila se do údolí Harových.

*

NOTTURNO

Až zvečera
oknem otevřeným
v pokoj zavane nám
vůně plodů,
šelest stromů,
stesk a (hlad,
to jeseň, věz,
blíží se již do zahrad.

Západ až v ohledu
zažehne nám
purpur čarovuý &lllld'l,
touha naše
větší bude ucžll moře,
srdce unese nám
na vlnádí.

A noc v očíd1 'l'výd:
až ztemuí &zešedlví,
ze všeho zbude ml
jen Tvůj hlas,
tichý & přívětivý,
jenž zatím,
co půlnoc nn violu bude hrát,
jak kolébka měkká
smutek můj
bude tlše kolébnt.



FRANTIŠEK DIiKAl..

KVADRATURA NA CESTĚ

[ AKAŠLALdo noci. Noc ie zvláštní věc, nic nepovídá, vše bere, vše
i(—skryto v ní.

Snad ho napadlo,že noc ie tulák. ze ieií tidio má uhrančivé očia tam
ten potok, co se leskne takovým podivným přísvitem, že je kus tašky
propadlé vyceněnými zuby bílé lebky měsíční.Pak zahvízdl, vsunul ruce
do kapes. Noc le zvláštní věc, a leště podivněiší ie hledatl v děravýdi
kupsádi peníze. A to on činil. Jeho tvář levila rozčilení, avšak toliko
s počátku, lakmile marně prohledal všedmy iízvy v obleku. do kterýdn
ao kladou různé důležité věci. peněženka, hodinky, uklidnil se a roz—
hlížel se kolem.

Situace byla tato:
Po leho pravé ruce asi půl hodiny cesty rýsovala se silueta města

nukloněného a prudce sesmyknuvšího se do doliny,předníž trčel kopec.
To dávalo tušit světla navléknutá lako korály na niti noci. Před ním

asi tak 10kroků vyrůstala mez, vroubená šípkovými keři.Jinak, pro nčl
to muselo býti dosti trapné, lízaly tmu kaluže vody a vysoká stráň holá,
s posledními trsy trav, vysmekla se laku notes se smutným letopočtem
ze záňndří rozbitého Birdmíku oblohy

llylo to ku podlvu. extrémy se stýkaly. Noc stydla, měsíc rozevřel
prudce (hřtán, puk přelétlo přes něi mračno lako černý lazyk, tma za
zývla, plot po leho levé rmre opěrem větru zavrřel lako pes hlídalící
ztracené dveře. Bylo rozumné odejít.

A v tom okamžiku, kdy bylo skoro listě, že tu líného člověka není,
prošly satnotou kroky. 'Ilmu, pokud to bylo možno zříil,rozrážel šedivý

svrčhník a podivně dlouhé nohy tako dvě kyvadla dohánělící zázrak.,asl
Nad límcem, vraženým do zátylí, pádiln do předu hluva, obrněná

dvěma snlvýma modrýma očima. Deth, deroucí se nad barevným, měk—
kým límcem, z pootevřenýdi úst se krátil a zavadil skoro 0 ramena mu
žova. Nebylo iiž podiyby. Do této noci se propadla druhá bytost. Ten
leden muž zde liž byl. Avšak druhý? U všech všudy, co ten zde měl
člniti? Kam toho zařaditl? Rozhodně bylo bláhové sem do téhle tmy se
drát. Samotč zaryl se do týla už ten první. Druhý však spěchal. Honll
čas. Jeden z nldi musel ustonplti. Prvý muž opět zakašlal, a nepohléd
nův na vetřelte. pravil pro sebe: „Kvadratura kruhu.'

„Ne, pane. Jste na omylu, domnívr'lte-li se, že mi ide o kvadraturu
kruhu. A přece nk menšího mne sem nevede Či byste myslil'r"

Pausa.
Vítr diytil pod paže prostor; mračna, hladinu na vodě hodil kolem

krku lako cernou šálu a lako apač stříleldo vyhřezlýd:vrb u vody,pak
učinil kotrmelec, rozrazil opět mračna a pištivou píseň svého aristonu
zmesil na starý plot.

„Snad byste nemyslil,'ze bydn vás dltěl oloupit?'
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„Já jsem tu byl dřív."
,Prorážíte tmu. Avšak řeknu vám, proč sem přidiázím. Zaběhl se mi

pes. Bílý íoxterier. Fena. O šesti hodinád1 |sem na to přišel. Nikdy se
mi leště nezaběhla."

„Hm, ovšem byl lsem tu dříve před vámi. Je to strašně, pomyslíme-ll
si, že teď nevidíme mléčné dráhy. Pane, považte, až tři tisíce let po
třebuie cesty světelný paprsek z té mlhoviny.'

,lláčíte se zaiímat 0 hvězdy? Či dokonce ráčíte být hvězdář-cm?"
,Pah. Edu. Hm. Hm. Vy však ted honíte svého psa. Je takové divné.

Říkáte lena. Hledte. Pst.'
Tma vyhodila psí tělo. Živé. Krk do předu vytrčelý jakoby přitahován

kusem magnetu do nesmírného iícnu, do vertikální propasti. Zmizel za
křovím, avšak hned se ieho kropenaté tělo zatřáslo na měsíční šnůře,
která se pnula přes propast tmy až k rozviklanému plotu. A před tím
plotem stanul pes. ()čudmallat. Pak se prudce vzeplal, zavrčel.

Tidlo, dlouhá pausa. K nebesům zařlnčelo táhlé zavytí. A zase nic.
Tidlo se houpalo lako oběšenec na šibenici.

.llledte."
„Nic nevldím.'
,Natáhněte krk a stoupněte na špičky. Ani ted ll nevidíteP"
„Pes le tam. Máte pravdu, ten co tudy ted běžek"
.Ale |! mrtvou, ne? Čl ano?"
„Jděte tam."
llOll)ěhl se a za divíll se vrátil.
„Je tam, vidte? Ležela tam iiž včera."
„Zdedila Je to má Íena. Určitě. 'l'en pes stolí nad ní. Slyšte, lak žu

lostnč vyle. Měl lsem Ii hrozně rád. Ukrutně, lak ten člověk může mít
rád zvíře. A pane, lá isem il nnl neviděl, lak pošlu. Nestál jsem při |e|l
smrti. Ilr. le to hrozné přllít tak poždě na smrt."

„Snad neplt'lčcte?"
„Jsem pitoma. Ale když už [sem měl len to zvíře na světě. Dovedete

si představit, Ink le to zvláštní, ldete-ll se svým psem večer kolem řeky,
l'louštlny, vrby a trávu s takovým černým bufetem tmy, a vše usíná.
Všedmo ie už uřvané životem i tu voda, udýdmná dnem, teče laksl
pomalell, a vy stolíte se svým psem a hledíte na tu hladinu, a břeh se
vám vlne kolem tčln tako smyčka na smrt odsouzenému, a před očima
vám hoří kruhy hluboké, těžké, a hlavu laku vykynutó. těsto se cloumá
dolů 5 krku, a bradou se dotýkáte zpocené košile a cítíte pad1 svého
vlastního těla, a ruce lako dvě kotvy (htčl byste prudkým ro7mad1em
vyhodit až na měsíc, a vy v této d'H'lll ucítíte nn lýtkádl tlak bllícího
srdce, žlvýdi pllc, zvířecího čumáku. A tak si myslím: Kdyby mně tak
prudce vstoupil celý ten život do hlavy, a od něho kdyby se mldo ře
řava lebka rozehřúla a ruce |ako dva krahuici by se mi zaryly do skránl
a zešedivěl ml vlas a oči se mi propadávaly lako dva groše vdoviny
v rukou lldivářovýd't, a lá dlopil se límce a kravaty &kabát odhodll a
noc mě v němém šílenství přepadla lako špatně položená výhybka
k východu řítící se vlak, že by aspoň ta fena u toho byla.'
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„Deite pozor, kaluž."
Pausa. Pes přestal výti. Užbyli dosti daleko za ním. Zdedilina zůstala

opuštěna. l psa to omi-zelooplakávati smrt. Stáhl ocas mezi nohy a teho
černě žíhané tělo sevřely kleště dálky. Měsíc stáhl svůl iazyk, mračna
přešla přes něj iako zestydlá krev.

„Miloval |ste někdy?"
„Myslíte to vážně?'
„Ano. Nedobírúm si vás."
„Tedy ne. Je to něco zvláštního?
„ e.
,l'očkeite, roztálinu deštník. Zatracená věc, Ie v něm díra."
.To se stává."
„Myslíte, že ten pes zaběhl k plotu ien tak?"
„Podle toho, iak se to vezme. Ale pamatuite si, že pes obyčelně ne

lítá len tak pro nic a za nic. Čul. Zdálky. Vítr zanesl stopy smrti k němu.'
„A že pes tak dobře čuie smrt!"
„Hm, smrt. My lidé li tolik nevětříme. Je taky zbytečné."
.,Pnue, ta díra v mém deštníku le iako stodola. .le zrovna vedle hůlky.

l'oliletlte, lít Ii tlupu."
Sundal klobouk s hlavy a vztýčil |e| ua deštník.
„l.ekl by se nás někdo?"
„Snud kdybyste šel po náměstí zn bílého due, tropili by si z vás šaška.

Ale důvěrně řečeno, tudy kdyby vt'is potkala s tím nabodnutým klo
boukem smrt, nesmála by se."

„Jste o tom přesvědčení"
„llozlmdně. "
„Zuvylu by nuuelvýšc."
„Myslitn?"
„()všem, len se podívelte, tum je kopec. Po městě ani pamatky, za

námi ie starý plot, tnmllle máte vrby ti tam, stoupněte na špičky, vodu.
No vidite. Atak to tady všedlno leží, Inkuby to nemělo významu. Všechno
je tudy nn nárumném ústupu. A obzor, hledíc, lak prdiá. Všethuo je tu
strašidelné vertikální. Tu by přišla smrt len do svého živlu. A smrt ml
luie vertikálu. Ne, nedopřele vám, abyste se rozletěl. Ale přímo do
propasti, dolů. Srazí vús.Milule šíleně nádherné kolmice. Člověk umírá
vertikálně. Myslíte-li, že horizont lest jeho polem, Isle na omylu."

Slunuli před dřevěnou boudou. 'l'ři kroky odtud byla voda. Dalo se
do prudkého lllt'lku.Prostor prdil. ,as stavěl železobetonovou stavbu
věčnosti. 'l'mu houkala v opuštěné věži této strašidelné stavby stvoření.
(Žlmlupa se přitiskla k mužům lako zemřelý akord, v němž mrtvá ústa
hledali píseň. ()tevřeli dveře. Zaskřipaly iako měsíční paprsek zablou—
divší okenicemi na mrtvou klaviaturu, nad níž visí ztuhlá ruka. Déšť
bubnoval do dřevěných latí. Věčnost se zmítala v porodníd'i bolestech.
Ani nikdo ii nepřid'iázel na pomoc. Deštěm uštvana polní cesta padala
do vertikální hrůzy |ako urvané kormidlo. A voda pod vrbami a iívamí
se vzdouvala vysokou hladinou iako šedivá bandáž odprýsknuvší od
rány. Hlubiny zvonily na poplada. Palad: se třásl lako ústa vymletú
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modlitbou. Hromnička zhasla. Žáby zavřely ústa jako hrobníci, kteří
sami zemřeli.

Nedlali dveře boudy otevřeny. Deštník položili do kouta.
„Kvadratura kruhu lest věcí zhola nemožnou.' počal prvý hovořili

do syrové trny, zavěsivší se iako černý netopýr na zputbřelý dřevěný
strop.

„Ano. posloud'iám vás."
„Vidíte tedy sám. Dospěl Isle k názoru, že pes větří dobře smrt.

Lépe než člověk.'
.Ano.'
.A teď se dívelte. Hodně dlouho. Vidíte něco?"
„Tmu.'
„Nic jiného."
„Vodu, kruhy na vodě."
„Hluboké a veliké, viďteP'
„Ano.
„Deštník, který stoií tam v rohu, nevidíte."
» e-.
„A proč? Viďte. protože le tma."
„ no.
„Vidíte, učiniti kruh ze čtverce a naopak lest nemožno. Kolik pak

lest asi hodin? Všldmi už idou spát. My však nespíme. Aho. Tady le
lavice, sedneme si. Tak, tak, ono prší. A zítra asi bude pršet zas. Když
|sem byl včera v městě, barometr klesal. A pozítří bude zase lít. A co
děláte vůbec? Jsem pitoma, praculete ovšem. Přítelíčku, víte, že ta kva
dratura má háček, ohromný. My přece můžeme udělat čtverec a ztoho
čtverce kruh tak,aby se obsah obou sobě rovnal. Vidíte, my lamepřece
na to vyzrúli. Jakubíčku, nebo lak se imenuiete, spíte? Vždyť |sem se
vám ani nepředstavil. U všedi všudy, polďte pomalu, půjdeme. Hel,
lářku, co le s vámi?"

l'ausa. Not: sténala, tma bolela, vrby se tiskly lako opilí tuláci na
stohy černých břehů.

„l život svou hodnotou může vyvážit smrt. Adult, kvadratura smrti.
Nemáte zápalek? Prosím, poslužte si cigaretami. (Ío |se|n vám udělal,
že neduteteP'

Vsunul opět cigaretové pouzdro měl do kapsy od vesty.
„Vám zdethla lena. Vy nekouříte usi vůbec. llaló, spíte. K čertu,

mluvte, dělelte něcol Polďte, odeldeme. Taková bouda le dobrá věc.
Vy, zlý,nevěřící, neodpovídnlící! Což netušíte, že bude půlnoc a kruhy
že se uzav-rou? Tak si tu sedle. Já ldu. Poslyšte, za lakým účelem |ste
vůbec sem přišel? Vy |ste mě do určité míry přepadl. ibydí vám ubli
žoval? Ano, snad. Určitě vám působím tím bolest. Vy iste neměl lásky.
Nikdy žádnou holku, milenku, ženu. Jste hodný, odvolávám. Rozhodně
lete mne nepřepadl. Ale proč lste se za mnou plížil? Či mám věřlt tomu
vašemu povídání o ztraceném psu? Pitomost, nedatěl iste mne přepad
nout. Vždyt nemám ani koruny na svůl vlastní pohřeb. Proč ta voda,
podívelte se jen tou štěrbinou dveří, v řece neopadává? Což, nena
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