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MODLITBA
K BOHU OTCI

Můj požehnaný Bože, věřím srdcem a vyznávám ústy 
vše, co Církev svátá o tobě věří a drží, a co dobrý katolík 
o tobě má cítit a věřit, a prohlašuji zde před tvou tváří, 
že budu žiti i zemru v této víře a že v ní setrvám po celý 
svůj život.

Poznávám v tobe, můj Bože, Otce, Tvůrce a Spasitele 
celého světa; a já, tvůj poddaný a poslušný tvor nebohý, 
vzdávám ti víru a úctu těla i duše, které mám od tebe, 
svého Pána všemohoucího, stejně jako všechna tělesná, 
duchovní a dočasná dobra, která jsem už měl a která 
ještě očekávám na tomto světě i na onom: a celým srdcem 
tě za ně velebím a chválím.

Ä na znamení vděčnosti splácím ti zrána i zvečera 
tuto malou daň: že ti srdcem i ústy ve víře, naději i lásce 
zasvěcuji tuto drobnou modlitbičku, která náleží jedině 
tvému požehnanému majestátu, tvému panství a božství.

Ä prosím tě o tři věci:
První je odpuštění tolika zla a ošklivých hříchů, jež 

jsem v minulosti učinil a spáchal proti tvé vůli.



Druhá je, abys mi ráčil popřáti té milosti, abych 
ti mohl sloužit a plniti tvá přikázání, aniž bych přišel 
a upadl do hříchu smrtelného.

Třetí pak je, bys mi v smrti a v mé velké nouzi pomohl 
a popřál té milosti, abych si vzpomnél na tvé požehnané 
utrpení a kál se ze svých hříchů, abych zemřel ve tvé 
svaté víře a konečné se mi dostalo věčné slávy se všemi 
svátými a světicemi ráje. Amen.

Z knihy Hodinek »Ad usum Parisiensem«, 
kterou 149lvytisklPh.Pigouchet v Paříži.

Přeložil Otto F. Babler.



ŘEČ SVATÉHO 

VINCENCE FERRERSKÉHO

O OBECNÉM 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ.

Vzkřísím ho o den nejposlednější.V oto slovo jest psáno 
u Jana 6. Látkou naší řeči bude obecné zmrtvýchvstání v den 
posledního soudu všech, jak dobrých tak zlých, spravedli
vých i nespravedlivých. Látka bude užitečná k dobrému sebe 
řízení. Ale nejprve buď pozdravena Panna Maria atd. Vzkří
sím ho v den nejposlednější. Mezi články víry jest jeden 
o obecném zmrtvýchvstání, totiž poslední: Těla vzkříšení 
atd. A o tom vám povím dvé. Předně příčinu a za druhé 
autoritu, protože rozum dobrého národa dává vědění a auto
rita potvrzuje víru. Nuže příčinou tohoto vzkříšení jest bož
ská spravedlnost, protože Kristus jako spravedlivý soudce 
chce dobré odměnit! nebo zlé trestati podle dobrých nebo 
zlých skutků. Hledí tudíž nejen k spravedlnosti a rovnosti, 
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ale též k urovnání. O čemž autorita David, žalm 61: Jed* 
nou mluvil Bůh, toto dvé jsem slyšel, že moc Boží jest a 
při tobě, Pane, milosrdenství, neb ty odplatíš jednomu 
každému podle skutků jeho, praví David, když byl slyšel 
jednou v konsistoři svaté Trojice dvé závěrů. První, že Bůh 
mocen jest k trestání zlých, druhý že i milosrden jest k od
měňování dobrých nejen podle skutků, ale í na víc. Neboť 
„podle" vyjadřuje způsob a shodu, protože podle skutku 
dobrého neb zlého budeš první nebo poslední, podle toho 
bude člověk odměněn neb trestán. Nyní třeba pohleděti, jak 
se konají skutkové dobří neb zlí: protože je koná předně 
duše myšlením, uvažováním, pořádáním, chováním a touže
ním. Tak při dobrých skutcích duše nejprve myslí obrátiti 
se k Bohu, zamýšlí se vyznati atd. Tak a tak učiním. Toto 
všecko koná duše, prve než bylo užito k vykonání toho těla, 
neb než to koná tělem. Mt. 26: Duch zajisté hotov jest, ale 
tělo slabo. Pročež duše dříve získává zásluhu. Ale při vy
konávání skutku tělo pracuje, jakž viděti, modlitbou, padá 
na kolena při vyznávání, trýzní se pokáním atd. Pročež duše 
dobrých mají dříve slávu než těla, poněvadž první konají 
dobrý skutek. Kde jsou duše patriarchů, proroků, apoštolů, 
vyznavačů, učitelů, mučedníků, panen, kajícníků, nevinných? 
V ráji. A přece těla jsou v zemi zetlelá a nemají dosud své 
odplaty, protože později konávala dobrý skutek. Pročež 
spravedlnost Boží žádá, aby byla také přidružena duším ve 
slávě. A proto bude vzkříšení. Viz blaženého Tomáše v 3. čá
sti, otázka 59, článek5.ave 4.Sent, distinkce43.,článek 1.,
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otázka íaby totiž tělo spolu s duší mělo slávu. Totéž třeba 
říci o zlých skutcích. Nejprve je páše duše myšlením, žádost
mi atd., jakž zřejmě vidětí na mstě. Ach, praví duše, kdybych 
ho mohla najít atd. A tělem se dosud skutek nekoná, ale 
když se ho užije k vykonání, tehdy se tělo přidružuje k duši 
konáním skutku msty. Oh, smrt, smrt atd., bitím atd. Totéž 
o pýše, přepychu, lakotě, prostopášnosti s nějakou hezkou 
ženou atd. Pročež spravedlnost Boží žádá, aby nejprve duše 
byly trestány, protože první se hříchu dopouštěly, jakž zjev
ně viděti. Kde jest duše Jidášova, Pilátova a jiných zatra- 
cencu? Už jsou v pekle a přece těla jsou dosud v zemi shnilá. 
Ale že těla byla účastna s duší na vině vykonáváním, proto 
vstanou při soudě, aby s ní byla účastna trestu. Chcete auto
ritu, která praví všecko nahoře řečené: II. Kor. 5. Všichni 
my ukázati se musíme před soudnou stolicí Kristovou, aby 
přijal jedenkaždý na vlastním těle, jakž činil, buďto dobré 
nebo zlé. Hleď, na vlastním těle, nepraví na duši, protože 
duše už mají slávu nebo trest. Jest tedy zjevno z příčiny a 
autority, proč bude zmrtvýchvstání. Proto dí Kristus v the- 
matu: Vzkřísím je, totiž lidské pokolení, v den nejposledněj
ší. Chcete vědětí, jak se to stane? Kristus nám to vyjádřil 
v téže autoritě Jan 5, řka: Nedivte se tomu, nebot' přichá? 
zí hodina, v kterouž všickni, kteříž v hrobích jsou, uslyší 
hlas Syna Božího i půjdou, kteříž dobře činili, na vzkříšení 
života, kteříž pak zle činili, na vzkříšení soudu. \ čemž 
třeba nyní vyložiti tři body:

Předně odklízí pochybnost o zmrtvýchvstání samém.
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Za druhé ukazuje čas, který přijde působením Božím.
Za třetí vykládá konec v odplatě dobrých a zlých.
Nejprve tedy praví Kristus: Nedivte se tomu, což říká 

o obecném zmrtvýchvstání, protože mnozí nezkušení a ne
vzdělaní se diví řkouce: Kterakž mohou vstáti v popel ob
rácení a spálení, nebo sežraní od šelem, ryb atd. Proto dí 
Kristus: Nedivte se tomu, že Stvořitel zpět přivede a plně 
obnoví, co bylo. Není to nic divného, zdaž pak zlatník ne
tvoří ze stříbrného nebo zlatého prachu kalich neb misku 
a přece, můželiž to učiniti bez látky? Což tedy divného, 
může-li obnoviti Buh to, co bylo, když všechno z ničeho 
byl stvořil? Bylo by to divné, kdyby takové zmrtvýchvstání 
dělala příroda. Co tedy Buh činí, není divné. Nebude se di
viti J ob, jenž velmi jasně mluvil o vzkříšení, praví Jeroným 
k Paulínovi o všech knihách božské historie, hl. 7. Vždyť 
Job sám praví v hl. 19: Vím, že Vykupitel můj živ jest a že 
v poslední den ze země ostanu a zase oblečen budu o kůži 
svou a v těle svém uzřím Boba Spasitele svého. Kteréhož 
uzřím, jak jsem a ne jiný. Složena jest ta naděje má v lůnu 
mém. Job žil před vtělením Kristovým více než tisíc pět set 
let a říkal: Vím, že Spasitel můj živ jest. Není živ jako člo
věk, tedy jako Bůh, nezvratný důkaz proti Židům. A v po
slední den atd. nepraví, že bude jiný, než jest; ale jak jest, 
protože všickni údové vstanou atd. Také ona svátá žena 
Marta se nedivila, když Kristus jí řekl, Jan 11: Vstane zase 
bratr tvůj. Odvětila: Vím, že vstane při vzkříšení v den 
nejposlednější. Řekni, jak všecka lidská těla kromě privile
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govaných budou spálena na popel před koncem světa pla
menem ohně, jakž ukazuje blažený Tomáš ve 4. Sent., dist. 44. 
čl., 4. ot. 2. Všecko to pak se stane mocí božskou, nedivte 
se tomu tudíž atd.

Za druhé praví Kristus, že přichází hodina. Nepraví: při
chází rok, přichází měsíc, přichází týden nebo den, ale při
chází hodina, v kteroužto všichni, kteříž v hrobích jsou, 
uslyší hlas Syna Božího. Kdež si nejprve všimni, že to vzkří
šení se udá v hodinu, ba v okamžení, jež jest čtyřicátou částí 
hodiny. Dí Apoštol v I. Kor. 15: Äj tajemství vám pravím, 
všichni zajisté vstaneme z mrtvých, ale ne všichni budeme 
proměněni, hned pojednou,v okamžení,k poslednímu za» 
troubení. Kristus praví hodina a Pavel okamžení. Shodne 
se to tak, že Kristus mluví nevzdělaným židlím, proto mluvil 
podle obecného způsobu mluvení, protože, stane-li se něco 
náhle, říká se: V tu hodinu, ihned se to stalo. Pavel však 
mluvě jemným filosofům, mluvil víc přesně. Nu a při tom 
zmrtvýchvstání v okamžení, to jest v čtyřicátou část hodiny, 
budou shromážděna těla i údové. A v tom okamžení oživí 
duše těla jako potence předmět, protože hned pojednou, 
v okamžení budou shromážděni údové a oživí duše posta
vu těla. Znamenej, k poslednímu zatroubení. Nemyslete, že 
bude z nějaké látky, ale ten hlas: Vstaňte mrtví, pojďte k sou
du, se nazývá troubou pro strašlivost svého zvuku, a zve 
se hlasem Syna Božího pro rozkaz a nejvyšší moc, a Mi
chaelovým pro vykonání, k němuž ho bude použito jako 
nástroje. Blažený Tomáš ve 4. Sent. dist. 43, čl. 3. ot. 3.
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praví, že to bude hlas Kristův nebo jeho zjevení. Proto praví 
Apoštol I. Soluň.: Toto pak vám pravíme slovem Páně, 
že my, kteří živijsme, kteří ostavenijsme do příchodu Páně, 
nepředejdeme těch, jež zesnuli, to jest nebudeme spíše vzkří- 
šeni než ti, kteří jsou již zesnulí. Neboť sám Pán s rozkaz
zem a s hlasem archanděla a s troubou Boží sestoupí s nebe 
a mrtví, kteříž jsou v Kristu, vstanou první, to jest přednější 
a hodnější. Morálně uvažujte, jak se třeba báti toho dne sou
du. Jeroným praví o sobě v Matoušovi: Ať jím, ať piji, ať co
koliv jiného činím, stále se mi zdá, jako by zněla v mých uších 
ona strašlivá trouba: Vstaňte mrtví, pojďte k soudu atd. Řek
ni prakticky: Hle, nač myslili lidé svati a čeho se báli, a vy 
nač myslíte: na hospodu, na kuchařku, na pelech, na pod
vody, na msty? Správně putujeme do pekla jako kozy do 
masných krámů. Když už Adam řekl, Genese 3: Hlas tvůj, 
Hospodine, jsem slyšel a bál jsem se, protože jsem nahý, 
to jest bez dobrých skutků, a přece se nedopustil leč jed
noho hříchu, žraní, oč více tobě se třeba báti, kterýž jsi tolik 
hříchu napáchal atd.

Za třetí Kristus praví: I půjdou, kteříž dobře činili atd. 
Řekni, jak všichni vstaneme ve věku 33 let jako Kristus. Také 
Adam, který byl živ 930 let, vstane z mrtvých u věku 30 let. 
Rovněž dítě živé jednu hodinu atd. Pověz o všech. Chcete 
autoritu, Apoštol píše Efezským 4: Sejdeme se všichni v jed
notu víry a poznání Syna Božího, v dokonalého muže, 
v míru plnosti věku Kristova. Také pacholata v životě ze
mřelá. Dobří však povstanou bez všelikého nešvaru, a to 
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tak, že kdyby nyní bylo možno uvíděti nějaké oslavené tělo, 
ani byste nejedlí, hleďte atd. A toho žádá božská spravedl
nost, za to, že uměli tělo své dobře spravovati v čistotě atd., 
jest rozumno, aby povstalo slavné. Řekni, jak každý chce 
míti svého koně nebo osla čistého, ale ne sebe. A ti oslaven' 
budou zpívati píseň psanou v Isaiášovi 61. Raduje rado? 
váti se budu v Hospodinu a plesati bude duše má v Bohu 
mém, nebo oblékl mne v roucho spasení a odévem spra- 
vedlnosti priodél mne jako ženicha okrášleného korunou 
a jako neuéstu ozdobenou záponami svými. Na způsob 
vznešené nevěsty, když si obléká drahocenné šaty ozdobe
né drahým kamením, když přijímá korunu, kterou jí ženich po
slal, a se všech stran se prohlíží. O toho krásného šatu atd. 
A povždy budou státi v té slávě a věku bez bolesti atd. 
Kolik tedy třeba pracovati pro tak velikou slávu, když vo
jínové královi tolik pracují za nepatrný žold a vydávají se 
na smrt! Avšak pří tom slavném zmrtvýchvstání neobstojí 
bezbožní u soudu, jakž praví David, nýbrž černí, ohavní, plní 
bolesti od hlavy až do paty, tak vezmou těla svá. Pročež 
kdyby zde bylo tělo nějakého zatracence, byl by takový zá
pach, že by jej bylocítiti až do ráje. O jak páchne! Zajisté, jak 
praví Kristus o Jidášovi -.Dobré by bylo jemu, kdyby se ne
narodil clovék ten. Mat. 26.Tehdy řekne zatracená duševo- 
lajíc, když bude třeba vejiti do toho těla přeohavného, všecka 
hořícího a hrozného: O mne nešťastné, kdož mne vysvo*  
bodíz téla smrti této ? Řím. 7. A toho žádá Boží spravedl
nost, ježto se špatně spravovali v tomto životě s chlípností, 
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obžerstvím, rouháním atd. Rozumné jest, aby oblékli tělo 
smrduté, ohavné atd. Proto Apoštol Galatským 6: Kdo roz
sívá v těle svém, z těla i žití bude porušení atd. Radím tedy, 
abyste dobře spravovali těla svá v střídmosti, čistotě atd., 
protože tehdy vás Kristus vzkřísí ve slávě, jakž sám povstal 
atd. Amen.



LISZT O CÍRKEVNÍ HUDBĚ

(Dopis uveřejněný Julienem Tiersoteni 
vc franc, žurnálu Le Temps, 28 a o ú t 192 6)

Naši čtenářové budou se zájmem čisti, co psal Liszt 
z Ríma dnes zapomenutému hudebnímu skladateliXa- 
vieru Boisselotovi, zeti Lesueurovu, o svých dojmech 
z Věčného Města, o mladých francouzských sklada
telích a o hudbě vůbec:

•.. Co se týče hudby v Římě, právě hudba Sixtin
ské kapely poutá všechnu mou pozornost. Jest v ní 
vše ve velkém, jest sama velebnost, a v těchto výších 
se stále udržuje — zkrátka, ve svém celku a záření jest 
vznešená. Neděli jak neděli poslouchám tyto zpěvy, 
jako se má čisti breviář.

Přes to však, ba spíše právě proto, nesdílím nijak



potřeby, sleduje mnohé postupy stylové a řád inspi
race mé mše Ostřihomské a některých žalmů, zpra
covaných v Německu.

Pro tuto chvíli jsem plně zabrán Svatou Alžbě
tou, a dokud toto oratorium nebude dokončeno (což 
mi zabere dobře ještě tři nebo čtyři měsíce), nemohu 
pomýšleti na něco jiného.

Hudební cenou Akademie Francouzské byli vyzna
menáni pp. Guiraud a Paladilhe. Málo jsem se s nimi 
ještě setkal a nemohl jsem vyzkoušeti piano (už prý 
hezky otřelé),darované Akademií; do toho se opravdu 
nikdy neženu, abych se pochlubil svým jakýmž takýmž 
talentem (schopností), jenž se mi stává častokrát vel
mi nepříjemným břemenem, když vidím, jak mnozí 
lidé mlčky nebo slovem toho požadují, a zdá se jim, že 
mají na to plné právo ukládati mi, abych je po vyrážel, 
ať mi to vhod nebo nevhod. Nuže, v mém věku a při 
mých sklonnostech ducha není to vždy věc zábavná- 
a nevidím ostatně, jaká výhoda pro koho by z toho 
plynula, kdyby se dělalo z hudby příliš povolné dě v- 
čisko. Aťsi o tom myslí lidé jakkoliv, umění jest aris
tokracie, s níž se neobcuje tak snadně ...



NA MOŘE

Slyš, přístav hřmí a hlučí davy 
loď bokem kývá v třesku vln, 
jdou vzhůru kotvy, čas je pln 
a v dálku na moře kouř táhne plavý.

Lká siréna, shluk vln se pění, 
v břeh starý pozdrav zalátá.
Nuž vzhůru, plavci, bez prodlení 
již vyplujeme do sveta!

Nás čeká moře, snům se vzdáme, 
už dmou se plachty větrům o plen, 
ó, hybné síly, dujte jen, 
my neztroskotáme !

i



POUTNÍK

Zastavil se.
Poklid kraje duši 
zašlým zabydlil snem; 
rukou v zamyšlení 
lehko celem prejde.
Ve skal bledých stínu 
pozdní večer schvívá 
v hloubi dolu.
Zežulka z tmy lesa 
teskné kuká — kuká 
smutné, nevýslovné
Hynku! Hynku!! — Hynku —

2



ZE ZAVŘENÉHO DENÍKU

Vyletěl třepotný ptáček 
z hor modrých od Sázavy reky, 
na mé si rameno used’ 
a sladkým zazpíual hlasem.

Kde že teď písnička tvoje ?
Zoban jen dosléchám hrubý.
Jaký že jsi to ty ptáček?
Do krve zatnou tvé drápky.

V dalekém obzoru zrak starou cestu kříží, 
kde tvůj i její stín se mih’.
Zapadlý sen se z modra k tobě blíží: 
jak podobna ti, zcela rysů tvých!
Leč hoře neznám již a dál jdu tich.
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NÁVRAT

Z Borové sám jsem šel
a stesk mi padal v cestu.
Hor vlnil se dlouhý žel, 
zřím sedmikrásy kvést tu, 
jak noční mráz je zážeh’ do krvava, 
jak na rozloučenou pták křídly mává, 
už zpustlo hnízdo, holá ratolest.
Tak těžko náhle všecko v sobě nést, 
kdo všecko měl, ten všecko nyní vzdává, 
neb slunce zapadá za vrchů zlatý lem 
a všecka krajina je pustým exilem.
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ZÄ MĚSTEM

Tu mesto končí. Dál silnice 
jak žlutě vybledlá pentlice 
vine a tratí se v kraji.
Pod plachtou vozy praštící, 
lidé jak osudní poutníci, 
ví Bůh, kam se ubírají.

O, touha je to odvážná, 
která se v pohledu rodí, 
jak viděl bys na moře daleká 
plachetní vyjíždět lodi.

Překážek nezná touha tvá, 
která tě na cestu žene.
Veci tak nově stále zřít, 
vše, co tě drží, tísní, mít 
za sebou zavržené.
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MOZART

Úd každý rozkýval se ke hravému reji 
fé sladké melodie taneční 
hned váhá, hned se line, 
hned spéchá v rytmy jiné 
a zlatým smíchem zní, 
co na houslích se smrti tenké prsty chvéjí 
Non piů andrai. . . sní, touží, jásá, 
až rozezvučí ohlas — requiem.
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ZA ŠERA

Snad spíš, jsi mrtev už?
Co nevzbudí tě hlubokého ze sna 
ta vonná dálka luk a píseň plesná, 
ni vlna, která v príboj vzkypí děsná, 
ni bez hnutí a konce more hluš, 
nic v tobě láskou nezahoří už?

*

Kde rosa, bys ji ssál,
zkad liljí snést mám plodoslibný pel, 
zkad v plamen pohaslý bych větry svál ? 
Hrot váhy nejistot mám chvíti dál, 
že, hladem syt, jsi pro vždy oněměl, 
či cizích dítě luk jsi na mých pěl ?

Lanttey-Norfolk
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V TIŠINĚ

Mé myšlenky jak mračno větrem letí, 
hned pomalu se těžce vlekou zdlouha. 
Na duši klepám: Pověz jen, co je ti ?
Tam ticho. — Dálka zas ji vyvábila pouhá.

MĚSÍC

V tvém světle jihne mrazné noci dálka, 
ty v lázeň teplou stříbříš kalný proud 
a v severáku zvlahlém poslechnout 
dáš slavíka, jak v holém křoví zalká.

ALBERT VYSKOČIL



K. BALMONT

POESIE

OSKARA WILDA



Před sedmi lety, když jsem po prvé byl v Paříži, v obvyk
lou dobu procházek šel jsem jedenkráte směrem k chrámu 
sv. Magdaleny po jednom z největších boulevardu. Den byl 
jasný a obloha na západě, plná zářivých a něžných barev, 
byla neobyčejně krásná. Na boulevardech byl obvyklý 
proud postav a tváří, řeka nálad i nervových růzností, mži
ková setkání očí s očima, smích, krása, smutek, ošklivost, 
chvilková opojení, kouzlo životem kypící ulice, které úplně 
možno pochopiti jen v Paříži.

Ušel jsem již značnou vzdálenost, mnoho tváří pojal jsem 
ve své zřítelnice, byl jsem již nasycen oním vzdušným ho- 
dokvasem, když náhle, z dálky již, překvapila mne jakási 
tvář, jakási postava. Kdosi všecek v sebe uzavřený, podob
ný jakoby soše, jíž dovoleno bylo sestoupiti s podstavce 
a pohybovati se, velikých očí, mohutných, výrazných rysů 
obličeje, unaveným krokem kráčel sám, zdánlivě nikoho si 
nevšímaje. Hleděl poněkud výše, nad mimojdoucí lidi — 
ne na nebe, nikoli — nýbrž do dálky, přímo před sebe a 
poněkud nad lidí. Tak mohl by se dívati odsouzenec, který 
klidně kráčí do neznáma. Tak mohl by se dívati, chladně 
a odříkavě, člověk, který nemá již co čekati od života, který 
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však v sobě nese svůj svět, plný krásy, hloubky i němého 
utrpení.

Jaká podivná tvář, pomyslil jsem si tehdy. Jaká anglická 
tvář ve svém tajemném výrazu.

Byl to Oskar Wilde. Dověděl jsem se toho náhodou. 
V oněch dnech jsem na čas zapomněl onoho dojmu, jako 
mnoha jiných, nyní však opět vidím tak jasně západní oblo
hu, oživenou ulici i osamělého člověka, — věnce zbaveného 
genia, ověnčeného vnitřní slávou, miláčka osudu, jenž vytr
pěl galeje spisovatele, který nechce již psáti, boháče, který 
má celý důl slov, který však nemluví již ani slova.

Připomínám si ještě jeden obrázek z minulosti.
Byl jsem v Oxfordě a seděl jsem v saloně vynikajícího 

anglického učence. Kolem byla vybraná společnost, aristo
kracie krve i vzdělání, krásné ženy i učení mužové. Mluvil 
jsem o něčem s gentlemanem, který ovšem spolkl ne jedno 
sto knih, a otázal jsem se ho: „Líbí se vám díla Oskara 
Wilda?" Muj společník se poněkud odmlčel a otázal se 
mne zdvořile: „Líbí se vám zde, v Oxfordě?" Byl jsem po 
prvé v Anglii a nevěděl jsem o Angličanech mnohého, co 
vím nyní. Zadržev svůj naivní úžas, odvětil jsem: „Děkuji, 
Oxford se mi velice líbí. Ale vy jste mi patrně neporozuměl. 
Pravím, že mám velmi rád některé věci Oskara Wilda. Líbí 
se vám jeho díla?" Korektní gentleman obrátil na vteřinu 
svůj zrak ke stropu, pohnul se trošičku ve svém křesle a řekl 
poněkud chladně: „U nás v Anglii jest mnoho spisovatelů." 
Při vší své naivnosti pochopil jsem, že kdybych po třetí 
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opakoval svou otázku, můj společník tvářil by se hluchým 
nebo by vstal a odešel na druhý konec komnaty.

Chlad a hrůzu působí mi tento rys anglické povahy, ale 
ani trochu neodsuzuji tohoto ctnostného profesora. Sel svojí 
cestou, jako jí šel i Wilde. Proč také jakýsi cizozemec do
tírá naň rozmluvami o spisovateli, obklopeném skandální 
atmosférou, která tolik uráží dobře vychovaného gentlema
na! Britská licomérnost není vždy licoměrností, druhdy to 
bývá jen určitá forma delikátnosti. Při tom jistě svědomitě 
přečti spisy Oskara Wilda, a nelíbí se mu již. Přes to však 
je přečti, jako člověk kulturní a nepodobá se těm, kteří od
suzují spisovatele, aniž jeho spisy čtli. Anglický gentleman 
byl neúprosný k Oskaru Wildovi, mám však obavu, že byl 
se svého hlediska úplně v právu.

Obsáhlost denního života se svými nedotknutelnými zá
kony a předpisy, se svými všednostmi, se svými lidičkami 
i jejich velikými starostmi o nicotné záležitosti, jest právě 
tak nevyhnutelná jako svátek, pošetilost a výlučnost bá
sníkova. A jest opravdu v poesii jen poesie ? Jest opravdu 
v dokonalosti jednotlivců smysl života? Nemyslím. Dlužno 
přijmoutí veškeru plnost života, anebo život opustiti. Kdo 
maje vášnivý temperament, usedne za karetní stolek, musí 
si býti vědom, že černé a červené vzory a značky na kar
tách mohou svésti k němu hromady zlatých peněz i zvědavé 
zraky přítomných, ale mohou ho též učíníti terčem posmě
chu přítomných a vyhoditi ho na ulici s prázdnými kapsami, 
s bledým obličejem a se vztekem v srdci. Kdo, chtěje se po- 
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bavíti a zálibu budítí, vejde do zástupu, kdež je tolik lidí 
a tolik ekypáží, musí si býtí vědom, že jeho úloha v onom 
zástupu je ohraničena a omezena ve své kráse, a půjde-lí, 
cítě živé lidí kolem sebe, příliš rychle vpřed, byť byl sebe
silnější a byť byl sebekrásnější, bude nevyhnutelně sražen 
a rozdrcen.

A bude-Ií smělec ve své sebezamílovanosti tak zaslepen, 
že bude skutečně rozdrcen, bude v tom větší krása a více 
poesie, než kdyby přemohl množství a proměnil je v stádo. 
Takové vítězství učinilo by život hříčkou a hru změnilo by 
v podvodnou hru u zdí. Překvapení po klamném úspěchu 
pojednou dodá hlubokého symbolického významu nechut
nému divadlu klamného lesku, mluví o jsoucností hrůzy a 
nejistoty, působí v duši děs a na tisících tvářích vyvolává 
bledost. A život znovu a znovu jest ospravedlněn a v sa
dech jeho nemilosrdností znovu rozkvétá býlí a květy ost
rých barev.

Takové bylo i životní drama Oskara Wilda, a on dobře 
řekl ve své poetické předtuše vlastního osudu, že život vždy 
drží ve svých rukou rudé květy máku.

Jest třeba mluvíti o Oskaru Wildovi podrobně, jest ne- 
vyhnutelno objasnití veškeren význam jeho spisovatelské 
činností, jako teoretika přirozenosti i jako jemného anglic
kého prosaika i básníka. Já však nyní mluvím toliko o poesii 
jeho osobnosti, o poesii jeho osudu.

Jest v ní tragika, jest v ní rudý květ máku, napojený jeho 
vlastní krví, jest v ní opojné zapomenutí, jest v ní nadšení 
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i zapomenutí plnozvučných veršů i barvitých smyšlenek, 
vzrušující měnivost barevného tkaniva, moc nad lidmi, lesk 
noční slavností, šílená sláva i překrásná ve své plností hanba.

Oskar Wilde miloval Krásu a jen Krásu, viděl ji v umění, 
v rozkoších i v mladosti. Byl geniálně nadaným básníkem, 
byl krásný tělesně a vládl oslnivým rozumem, znal štěstí 
postupného mohutnění své osobnosti, rozšíření vědění, 
rozmnožení poddaných, rozvití plátku své duše, zevnější 
přepych, uskutečnil do nesmírné rozmarností všechna svá 
„Chci!“ — ale jako všichni praví hráči v rozhodné chvíli 
se přepočítal a přesvědčil se osobně, že všem hazardním 
hrám předsedá Ďábel.

Nespoutaný genius pozapomněl na nepříznivou kartu: 
měl v prsou srdce, slabé lidské srdce.

Mezi překrásnými pohádkami Oskara Wilda, okouzlu
jícími jako hudba, zářivými jako křídla Ptáka-Ohniváka, 
i jemnými jako nádech ruměnce na tvářích zamilovaného 
anděla, jest skvostná, zároveň však chlad hrůzy přivívající 
pohádka Rybář a jeho duše. Zde její stručný obsah.

Mladý rybář, jenž každého večera vrhal do moře své sítě, 
ulovil jednou kořist neobyčejnou: Sirénu, dceru Mořského 
krále. Pustil ji na svobodu, pod jedinou však podmínkou: 
že po každé, kdykoli ji zavolá, se objeví a bude mu zpívati; 
ryby mořské mají rády zpěv a tímto způsobem budou jeho 
sítě vždy plny lesklé kořisti. Každého večera zpívala Siréna 
o obyvatelích hlubin, o mořských labyrintech, o podmoř
ských sasankách i zahynulých korábech a pokud zpívala, při
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cházely zástupy pozorných ryb a mladý rybář zmocňoval 
se své kořisti. Leč ponenáhlu přestával mysliti na kořist a 
myslil více na tu, která zpívala nezapomenutelné písně. Na 
ni myslil, na Sirénu, jejíž zpěv mění život na chvilku v Ráj 
a poskytuje smrt současně v tu dobu, co Siréna nemyslí ani 
na život ani na smrt a cítí toliko svůj vlastní zpěv a ve zvu
cích myslí na zvuky. Rybář zapomněl na ryby. Což ryby! 
Vším svým mladým srdcem zamiloval sí Mořskou Princez
nu, vládkyni chladných vod.

Ona však nešla k němu, houpala se na vlnách v stříbr
ných paprscích luny a na vyznání lásky pravila: „Máš lid
skou duši. Zahoď duši, možná, že pak budu opětovati tvou 
lásku." — „Nač potřebuji duše?" — řekl si rybář. — „Ne
vidím jí, nemohu se jí dotknouti5 neznám jí. Zbavím se jí, 
a jaké to bude štěstí!" Siréna mu však nemůže pověděti, jak 
se má duše zbaviti: děti moře nemají duše. I mizí ve vlnách 
upřeně na něj hledíc.

Kdo duší pozemskou zamiloval si nezemské, jak s ním 
může splynouti? Zajisté, musí v sobě zničíti vše lidské. 
Žiješ-li s lidmi, žij s nimi a buď člověkem! Nežiješ-li s lid
mi, třeba zapomenouti na ně. Umrtviti překážky. Co se stane 
a jaké v tom nebezpečí, o tom nepřemýšlí anebo jen málo 
ten, kdo skutečně chce dosíci svého osobního cíle.

Rybář vypravuje o své lásce duchovnímu a prosí ho, aby 
mu pověděl, kterak by se zbavil duše. Užaslý kazatel pro
klíná duchy živlů a praví, že jsou odsouzeni, protože pro 
ně není ani Pekla ani Ráje a žijí nemyslíce na Boha. Ale 
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rybářs logikou zamilovaných namítá: „Faunové šťastní žijí 
v lesích a šťastní tritoni na skalách, hrajíce na harfy z rudé
ho zlata. Nechť jsem i já šťasten I A duše? Jaký z ní mám 
užitek, je-li překážkou mezi mnou a tím, co mi uji?" Vyhnán 
duchovním, posmíván kupci, kteří by koupili jeho tělo, nikoli 
však duši, přijdeš čarodějnicí na slavnost a na vysoké hoře, 
stojící nad mořem, pozná vytoužené tajemství. Čarodějnice 
dá mu nůž s rukojetí potaženou koží hadí a praví: „To, co 
lidé nazývají stínem těla, není stín těla, nýbrž tělo duše. 
Postav se na břehu mořském zády k luně a kolem nohou 
svých odřež stín, který jest tělem tvé duše. Přikaž své duši, 
aby tě opustila, a ona vyplní tvůj rozkaz." Nadarmo pro
sila, aby ji vyhnal aspoň se srdcem, neboť svět jest krutý, 
a jí bude hrozně bez srdce. On ponechal si srdce, aby mohl 
milovati, odřízl svou duši a vyhnal ji a duše odešla přes 
močály plačíc; on pak ponořil se do vln za zpěvu tritonů, 
aby užíval nekonečné lásky.

Leč duše, majíc podobu jeho dvojníka, řekla, že jednou 
do roka bude přicházeti na břeh mořský a že budou spolu 
rozmlouvati. I přicházela každoročně, on zaslechl její volání, 
připlul, ulehl na mělčině a poslouchal. Duše bloudila svě
tem a vracela se k tomu, jenž ji vyhnal, s různými svůdnými 
vzácnostmi, chtějíc ho příměti, aby jí dovolil opět s ním se 
spojití. Ale kouzlo Krásy bylo v něm nade vše mocnější. 
V prvním roce obešla duše Východ a našla zrcadlo Mou
drosti. Ale láska je lepší Moudrosti. V druhém roce šla duše 
na Jih a našla prsten Bohatství. Ale láska je lepší Bohat
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ství. Duše rozvinula před ním rozkošné dálky, lákala ho ne
známými krajinami, půvabem novosti, nezbadaností toho, 
čeho nikdy nepoznal. Všecko marně. Láska jest lepší. V tře
tím roce vypravovala mu duše o krásné dívce, která ve vzdá
leností dne cesty tam kdesi tančí, a něžné její nohy jsou jako 
bílí holubi, jako třepetající se bílí holoubci. A Siréna nemá 
nohou, ona nezná tance. Celkem den cesty. Pak možno se 
vrátiti. Mořská Princezna počká. On vrátí se do Království 
Krásy, kde nikdo netančí. On se smíchem vychází z měl
činy. Se smíchem klade nohu na suchý písek. Spojuje se se 
svou duší, ačkoli ona neproniká do jeho srdce.

Ale duše toulala se světem bez srdce a svět jest pln ukrut
nosti. Duše přivádí ho ne do onoho města, v němž tančí 
mladá dívka. Přes to však káže mu vejiti, káže mu ukrásti 
stříbrnou číši a prchnouti odtud. Vyjda z města on odha
zuje číši a zlobí se, i jdou znovu a znovu přicházejí do jiného 
města, v němž není tančící dívky. A duše káže mu v jedné 
z ulic udeřiti jakési dítě. On nabije dítěti a pak spěšně od
cházejí z města. On se opět zlobí, když vyjdou za město, 
ale duše opět mu praví: „To nic! Jdi, jdiI" A třetího dne 
v novém městě, v němž není oné, jíž hledá, spáchá vraždu 
a oloupí člověka, který mu poskytl útulku. „To nic! Jdi, jdi!" 
Má devět váčků zlata, přijde jiné město, přijdou zábavy. 
Proč však ho učí duše toliko zlému? Ale, vždyť ji přece po
slal, aby bloudila světem bez srdce. Srdce věnoval lásce, 
a duše přijala od světa toliko zlé. Rybář, který se stal lupi
čem, opět stanul před mořem s tváří odvrácenou od luny,
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ale dvakráte nelze duše odříznouti, a vrátila-li se a on při
volil k splynutí s ní, po druhé ji vyhnati není možno. Věčně 
býti spojen s tím, co rozlučuje jej s vytouženým, učí zby
tečnostem a mluví to, čeho by nikdy nechtěl slyšeti! Rybář 
volá svou Sirénu, pláče, prosí, křičí, zoufá. Jsou však krutá 
slova: „Pozdě" a „Nemožno". Kterak možno navrátití se 
ke Kráse, jestliže ji opustil pro potěšení? Rybář staví chatrč 
na břehu mořském. Celý rok tam žije a volá Sirénu ráno 
a volá ji uprostřed dne a volá ji večer, ale ona nepřichází. 
A duše, spojená s ním pouty, byť i nesplynula s ním v srdci, 
naplněném Láskou, volá ho pryč, láká ho rozkošemi, láká 
lidským utrpením. Než dobro ani zlo nemá nad ním moci. 
Po uplynutí druhého roku duše nechce ho již pokoušeti a 
prosí jen, aby jí dal možnost vejiti do jeho srdce. Nelze, 
není vchodu, srdce jest plno Lásky. „Rád bych ti pomohl," 
praví rybář duši, a v téže chvíli ozve se veliké úpění z moře, 
příliv přináší umrlou Sirénu, zamilovaný bez smyslů líbá dra
hou mrtvolu, v jedno mísí kajícný zármutek s ekstatíckou 
radostí shledání, moře se vzdouvá, moře se přibližuje, duše 
se bojí, ale srdce neodchází, srdce puká Láskou, duše s ním 
splývá, jako dříve, a mladý Rybář, přilnuv k mrtvé Siréně, 
pohřben jest ve vlnách mořských.

Ráno duchovní chce žehnati rozbouřené moře. Ale vlno
bití vyhazuje dvě mrtvoly ve společném objetí. Kazatel je 
proklíná. Jsou pohřbeni v koutě vyhoštěncú, kde neroste 
něžných trav, kde není křížů, kde není pomníků. Když však 
po třech letech duchovní chtěl jednou mluviti k farníkům 
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o hněvu Božím, byl udiven a okouzlen podivnými květy 
dojemné krásy a něžné vůně, jež vlály na oltáři. Chtěl mlu
vit! o hněvu, ale proti své vůli mluvil o Lásce. Nikdo ne
znal jména oněch květů, ale byly to květy ze hřbitova vy- 
hoštěnců. Duchovní se zachvěl a vrátiv se domů, modlil se; 
druhého dne pak záhy zrána s lidem, mnichy, svícemi a zpě
vem vyšel k moři a žehnal mu, žehnal divému životu, jenž je 
v něm, žehnal i lesním bytostem, jejichž oči se lesknou v hou
šti listí, všemu, co žije ve světě, stvořeno Jediným Bohem, 
a lid byl zachvácen radostí a nadšením. A hřbitov vyhoš- 
těncú byl od těch dob holý jako dříve a nebylo na něm 
nikdy květů. A bytosti mořské odešly ze zálivu do jiných 
oblastí vln.

Jak vzdušné a jemné jest vše v této pohádce, jak krásné 
jsou v ní zvuky rozkoše a bolesti, jak vzdušné jest v ní i slovo: 
„Vyhnal." Jest to drama samého Oskara Wilda v přene
sené podobě. Ale vezměme ji v jiné poetické předtuše, v ro
máně Obraz Doriana Graye; ačkoli je každý román smyš
lený a ačkoli tento román Oskara Wilda jest fantastický, 
přece v románě jednají lidé jako lidé a v této druhé redakci 
dramatu Oskara W i Ida uslyšíme ji ž jiné zvuky, ostřejší, h rub- 
ší, strašnější. V románě jsou tři hlavní hrdinové. Dorian Gray, 
ztělesnění krásy, harmonie duše i těla. Umělec Basil Hall
word, malující jeho podobiznu, osudnou v životě jich obou. 
Lord Henry Wotton, pozvolna vštěpující Doríanu Grayovi 
cynickou filosofii života jako střídání pocitů, bez jakékoli 
kontroly, kromě vlastní žádostivosti. Mohl-li by mladý 

12



Dorian o umělci Basilovi se značnou oprávněností říci: „Toč 
mé svědomí/ mohl by s plnou oprávněností říci o lordu Hen
rym: „Toť mojenesvědomitost/ Lord Henry praví: „Jsem 
přesvědčen, že kdyby někdo byl schopen svůj život úplně a 
dokonale prožiti, mohl dáti formu každému svému citu, vy- 
jádřiti každou svou myšlenku, uskutečniti každý sen, — svět 
nabyl by tak svěžího podnětu k radosti, že bychom pak 
zapomnělí na všechny choroby středního věku a navrátili 
bychom se k helénskému ideálu, — možná i k něčemu jem
nějšímu a bohatšímu, než jest helénsky ideál. Ale i nejsmě
lejší z nás bojí se sám sebe. Zmrzačování divošské má dosud 
svůj tragický přežitek v sebezapírání, poskvrňujícím náš život. 
Jsme trestáni za své odmítání. Každý podnět, který se sna
žíme potlačit!, ukrývá se v našem mozku jako pták, čekající 
na vyvedení, a otravuje nás. Jediná cesta zbaviti se pokušení, 
jest oddati se mu. Odolej mu a duše onemocní touhou po 
věcech, jež si sama byla zakázala. V mozku a jen v mozku 
vznikají největší hříchy světa." Tu jest pravda popletena lží, 
a jaré volání po svržení zpuchřelých okovů promíseno jest 
zcela všedním sváděním. Vše od toho závisí, kdo a jakým 
hlasem pronese tato slova. Ve středním věku v katolických 
klášteřích čas od času vyskytoval se krásný a příšerný typ 
zpovědníka-svůdce: mnich, který měl stříci svědomí jeptišek, 
okouzlovaly je a sám zpovídal se jim v šílené touze, mluvil 
k nim, že Ďábel jest mocný, že možno jej přemoci toliko 
lstí, oddáme-li se mu, hřích že se přemáhá jen hříchem, neboť 
pak nebude již pokušení; a obydlí modlících se ženských 
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bytostí proměnilo se v příšernou peleš šílenství a ženská ústa 
vzývající Hvězdu Mořskou, Marii, chránila na sobě rudé 
stopy polibků mnichových.

Lord Henry právě tak jednal s duší Doriana Graye. Duše 
jeho poznala svúdnost. Dorian byl krásný, jako vzdušné 
přeludy Hellady. Dorian byl mlád, byl mladost sama, ne 
ani májový její den, nýbrž světle dubnové jitro. Dorian byl 
vznešeného rodu a bohat. Třeba mu mysliti jen na rozkoše. 
Třeba mu využitkovatí urozenosti svého bohatství, své krá
sy, své mladosti. Především však své mladosti, protože jest 
jedinou věcí, která má jakousi cenu. Třeba býti věčně mla
dým. Třeba žiti Kráse. Máte podivuhodně krásnou tvář, 
pane Grayi. Nemračte se. Krásnou. A Krása jest formou 
Genia, jest výše dokonce než Genius, protože jí není třeba 
výkladu. Jest z oněch velikých fakt světových, jako je slunce 
nebo vesna, nebo odraz v temných vodách oné stříbrné las
tury, kterou zoveme lunou. Jí nelze dávati otázek. Má bož
ské právo svrchovanosti. Činí prince z těch, kdož ji mají/'

Malíř Basil namaloval překrásnou podobiznu Doriana 
Graye. Jakž jinak! Vždyť Dorian byl mu životem života. 
Byl jeho nesmírným, nevýslovným nadšením. Byl vzduchem 
dýšícího, byl sluncem kvítka, byl zrcadlem Krásy. Všecko 
kouzlo Dorianovo bylo v onom uměleckém díle. A v miláč
kovi Osudu vzniká šílené přání. Po prvé chápe vlastní krásu, 
její časnost, hrůzu života bez ní a všecky možnosti v ní uta
jené. „O, kéž by se to mohlo státí. Kdyby obraz mohl se 
měniti a já mohl zůstati věčně tím, čím jsem nyní!" Zakletí 
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bylo vysloveno. Obraz vytvořený umělcem, uchváceným 
silou neobyčejné touhy, měl moc talismanu. Bude zazname
nával na sobě všecky tajemné vlny dní a nocí, všecky zvol
na rostoucí arabesky, jež na tvářích zanechávají činy a myš
lenky, všecko utajené, co pro jasnovidce jest příliš jasné na 
tvářích lidí a časem stává se jasným všem: obraz bude tichou 
kronikou, ale Dorian Gray bude věčně mladým, ať žije jak
koli, ať jakékoli myšlenky víří mu hlavou, v době stříbrných 
snů i v době ďábelské hýrivosti.

Ale proč ďábelská hýřivost? Což jemná duše nezbytně 
musí se střemhlav vrhati na slavnosti čarodějek, opíjeti se 
náruživostmi a viděti danses macabres? Což není 
umění, vědy, náboženství, změny místa, ticha osamělých 
hodin uprostřed kvetoucího rostlinstva, zraků, ztopených 
bez hranic v jediných zracích jediné bytosti, všeho, všeho, 
co poskytuje nadšení, nezůstavujíc lítosti, co omamuje bez 
hrůzy vyprchalého opojení?

O, zajisté, jest I Na dlouho či na krátko, ale jest. Ale jest 
také podivuhodné španělské přísloví: Není člověka rozum
ného na koni. Možno-lí býti rozumným, když v tvých rukou 
vře život! Býti rozumným, když možno páditi a utéci, a ob- 
jeviti se náhle tam, kde chceš, a rozdupati každého, kdo 
stojí v cestě, a býti krásným, býti vtipným a páditi a páditi. 
Jest známo, že když Mohamed chtěl stvořiti arabského koně, 
chytil hrst vzduchu a tak povstal arabský kůň. Vzduch jest 
u věčném pohybu. Vítr zpívá o věčných změnách. Vše vžiti, 
všeho se dotknouti, všeho se zmocniti, ničemu se nepoddati.
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To jest štěstí. Měniti, měníti, zrazovati. Přílnouti a obe- 
jmoutí, zavrhnouti, opustiti.

Lord Henry měl jediné zaměstnání: byl psychologem, 
vivisektorem. Pitval svou duši, pitval cizí. Pozoroval. Konal 
pokusy. A vášnivou duší Doriana Graye, s mladickou lač
ností žíznící po dojmech, hodil do Malstromu citů, aby se 
podíval, co z toho vyjde. Dorian, umělecky lačná povaha, 
byl vhodným žákem zkušeného učitele. Bystře osvojil si 
názor na život, jako na malebnou panoramu střídajících se 
pocitů, názor na lidi jako na věci, s nimiž nutno zacházeti 
jako s věcmi: přibližovati či vzdalovati je podle libosti, hrátí 
na housle lidského pláče, slyšeti šalmaje jejich smíchu, stří
břití rosou slz něžné květy minut, pestřiti barevná tkaniva 
nejjasnější barvou — barvou šarlatovou.

Nejsilnějším pocitem jest pocit novosti. To jest pramen 
mnohých zázračných objevů i mnohých odporných zločinů. • 
Moc nad dušemi oděnými šatem krásných těl jest nejopoj
nějším vínem, jaké jen na světě jest. Dorian Gray přitiskl 
rty k poháru, hleděl na zlaté jeho kraje a pil opojení a slyšel 
zvuky hudby, a slyšel zvuky veršů, a slyšel, jak jeho srdce 
poslouchá hlas polibku na jeho líci, a byl mlád, probouzel 
se totiž věčně každého jara a mohl si znovu a znovu říkati: 
„To jest po prvé/' Ze ano? Pod nohama jeho řinčely roz
bité poháry, z nichž byl pil: lidská srdce. Nu což: „Zlome
né srdce za našich dní prožívá mnoho vydání." Přirovnej
me tento aforism k sentimentálním románům. Jest pravdivý 
i všeobecně. Srdcí jest mnoho. Ať jsou tedy rozbíjena. Tu

16



vzniká jakási zvláštní hudba. Ale obraz nabude ošklivého, 
posměšného výrazu. Na rukou namalovaného zamihne se 
krvavá skvrna. Na rtech muže, vytvořeného štětcem uměl
covým, objeví se sardonský úsměšek. Nevidoucí tvář bude 
ošklivější a ošklivější. Bude zbrázděna arabeskami zločin
nosti. Bude poskvrněna nepojmenovatelnými rysy, nepo
psatelnými posuňky. Bude ohyzdnou maskou polodabla, 
oolozvířete. Není-liž to lhostejno? Kdo to uvidí? Podo
bizna jest uzavřena v nejvyšší komnatě domu, za spolehli
vými závorami a zámky. Podobizna jest schránkou hříchů 
a ošklivého stáří. Dorian sám jest krásný jako buh, pod
maňující jako jitro, okouzlující jako píseň, žádoucný jako 
zapovězená myšlenka, která jižjiž se uskuteční.

Avšak, proč za noci jako zloděj vkrádá se do své kom
naty, proč upřeně hledí na svůj ohyzdný obraz? Proč ne
může nikam odjeti, proč bojí se zanechati, byť i pod zámkem, 
kroniku své hanby ? Proč jako v zoufalství vrhá se z jednoho 
systému rozkoší do jiného, od omámení ženami k omámení 
katolickým rituálem, od kostelního kadidla k aromátům lás
ku vzněcujícím, od hypnosy aromat k orchestru všech nástro
jů, schopných vytvořit! rytmické vlny zvuků, i k drahým ka
menům, plným lesku šílenství, a opět k reálnosti, opět k své 
lóži v Londýnské opeře, k chvilkovým setkáním, k všednos
tem Klubu ? Co znamenají všecky tyto změny: mladost či 
vztek člověka stárnoucího, který stůj co stůj žádá si jitra, 
a šílenou rukou vrací ručičku hodinovou domnívaje se, že 
tím zapudí hrůzu 5. hodiny odpolední?
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A v strašné chvíli přichází malíř Basil a hovoří s Doria- 
nem jinak než v minulých dnech. Táže se Doriana, co zna
menají všecky pověsti o něm. Proč lord Staveley řekl, že 
ani jedna dívka, ani jedna počestná žena neměla by zustati 
s Grayem v témž pokoji? Proč jeho přítel Henry Ashton 
byl přinucen opustiti Anglii s pošpiněným jménem? Proč 
lady Gwendolen stala se terčem skandálních posměšků ? 
Proč jiná zemřela, proč to či ono se stalo, a kolik ještě proč? 
O, tato „proč", semknutý proud mnoha slabých proti jed
nomu silnému, jenž jest hrozným pro každého zvlášt, všech 
však přemoci nemůže. V polárních mořích jsou ptačí hory. 
Bývají druhdy nazývány bazary. Kolmá skála jako stěna 
spadá do moře, na výstupcích sedí alky, ve vzduchu vzná
šejí se mraky racků, jsou to ptačí hory, království racků a 
alek. Rozumný člověk se jím nepřiblíží. Bělochvostý, dravý 
orel mořský obletuje ony hory a jeho ubijí. A jestliže bytost, 
zvaná člověkem, vstoupí do tohoto křičícího světa s puš
kou a nožem, snadno mohou jej zmrzačíti ptáci, kteří se se
sypou naň ve svém množství. Nejsou příliš silni oni ptáci, 
nejsou také příliš krásní, leč ve velikém množství působí do
jmem mohutným a hrozným.

Rozzuřený Dorian Gray usmyslil si ukázati umělci svůj 
stín, svou duši, svou podobiznu, změněnou mnohaletým kon
certem dojmů. Rozmluva dvou přátel, scénický dialog Krásy 
a Svědomí, končí se opakováním starobylého mysteria, ne
soucího název Kain a Abel. Dorian usmrtil umělce. Vrazil 
mu do hrdla nůž.
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Dopustil se vraždy. To znamená, že zemřel. Papež Kli
ment Vlil., odpovídaje na prosby lidí, kteří orodovali za 
Beatrici Cenci,zavraždivší svého otce, řekl: „Smrt vrahům." 
Krutý výrok nelítostné inteligence s tak vysokého místa má 
symbolický význam. Kdo zavraždil, zemřel. A kdo zabil své 
Svědomí, jest dvojnásobnou i trojnásobnou mrtvolou.

Odtud jest jen krok k sebevraždě vnější. Dorian Gray, 
chtěje zabiti minulost, vráží nůž do svého obrazu a rozřízne 
jej od hora dolů. Ale Ďábel, jenž za duši slíbil mu věčnou 
mladost, oklamal ho, jako oklame každého. Talisman uměl
cův ukázal se dvojnásob zázračným. Když sluhové uslyšev
še divoký výkřik vstoupili do komnaty zločinu, spatřili po
dobiznu svého pána, zářící toutéž mladickou krásou, jíž on 
zářil, a na podlaze ošklivou mrtvolu sebevraha s vráščitým, 
starým, sešlým, nepoznatelným obličejem. Poznali ho jen po 
drahých prstenech, navlečených na jeho vychladlých prstech.

Tak se skončilo provádění zásady, zásady přes to mou
dré a nepochybné, hlásané lordem Henrym: „Léčiti duši 
smysly a smysly léčiti duší."

Toť druhá předtucha vlastního osudu, v zhuštěných bar
vách, ba nadmíru očerňující, pohlížíme-lí na tento román 
jako na zpověď, nahlédající do budoucnosti. A přece je to 
předtucha vlastního dramata, druhá její redakce, jevící se 
jako směs fantasie s reálností.

Přistupuji k třetí a poslední její redakci, ke konkrétnímu 
jejímu uskutečnění v historické skutečností. I zde budu struč
ný a proti své vůli zdrženlivý.
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OskarWilde jest nejznamenitější anglický spisovatel kon
ce minulého století. Napsal celou řadu skvostných spisu, 
plných novot, a co do zajímavosti a originálnosti osobnostní, 
možno jej srovnati jen s Nietzschem. J en Nietzsche značí svou 
osobností naprostou neudržitelnost literární tvorby ve spo
jení s asketismem osobního chování} a šílený Oskar Wilde, 
tak vzdušně ctnostný ve svém uměleckém tvoření, jako vši
chni opravdoví angličtí básníci XIX. stol., byl ve svém osob
ním jednání tak vzdálen všech obecně uznávaných pravidel, 
že přes svůj obrovský vliv, přes všecku svou slávu, dostal 
se do těžkého vězení, kdež ztrávil dvě léta. Jak charakte
ristické pro naší zmatenou dobu, hledající a nenalézající, že 
dva duchové dvou velikých zemí ve svých dychtěních a tuž
bách došli jeden do šílenství, druhý do vězení.

Oskar Wilde napsal geniální knihu estetických pojednání, 
Intentions, jež jsou evangeliem estetstva, napsal celou řadu 
skvostných stran ve verších i v prose, zmocnil se anglických 
divadel, v nichž ustavičně hrály se jeho divadelní hry. Byl 
miláčkem množství a byl vládcem módy. Jsa znamenitým 
společníkem, dovedl si získati slávy a uznání v Paříži. Bylo 
věcí neslýchanou, aby Angličan byl uznán ve francouzských 
salonech, v nichž pronášejí se nejlepší světové vtipy, aby 
Angličan byl uznán v Paříži, kde je vše vybudováno na 
nuancích, a kde jsou Angličané tak nenáviděni, že jméno 
Angličan jest synonymem zloby a opovržení: k tomu bylo 
třeba míti kromobyčejné osobní vlastnosti, a neznám jiného 
příkladu takového triumfu anglického spisovatele.
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Oskar Wilde vrhal všude zářivý vodopád paradox, ideí, 
přirovnání, dohadů, jízlivých sarkasmů, jemných lichotek, 
proud paprsků, úsměvů, smíchu, hellenské veselosti, poe
tických neočekávaností — a náhle pád a vězení.

Oskar Wilde byl dodán soudu, byl uvězněn, byl pro
puštěn na rukojmí, a autor jeho biografie, Robert Sherard, 
který sledoval jeho život dvacet let, praví, že ono propuštění 
na rukojmí bylo němým souhlasem anglické společnosti 
k tomu, aby Wilde prchl. Anglie nemohla déle trpěti svého 
vynikajícího,ale mravní řád porušivšího spisovatele ve svých 
hranicích. Společnost však příliš dobře chápala výjimeč
nost celé věci. Wilde neprchl, ačkoliv mu přátelé připravo
vali tuto možnost. Žádal bud” zákonitého osvobození nebo 
potrestání. Oskar Wilde byl rodem Irčan, byl tedy lehko
myslný. Byl geniálním básníkem, byl tedy lehkomyslný. Byl 
kromě toho anglickým gentlemanem. Obviněnému v polo- 
barbarské zemi jest snadno uniknout! spravedlnosti: jest 
to jen věcí heroismu. Anglie však není Persie ani Turecko. 
V Anglii vystoupí proti zločinci nejen vláda, nýbrž i spo
lečnost v plné své síle. A v Anglii nemazlí se se zločincem 
více než kde jinde. Jsou-li tam něžnější duše, jakých nena
jdeme v žádné jiné evropské zemi, ani v jediné zemi nena
jdeme také takových kamenných tváří a kamenných duší, 
jaké s úžasem možno zřítí v Anglii.

Oskar Wilde prošel ulicí. Zástup přátel roztál, jako sníh 
na slunci, a počet jich se scvrkl na jednotky. Tajní nepřá
telé, kteří se neodvážili mluviti před polobohem, spustili 

21



zuřivé vytí šakalu a překonali svou horlivostí nejsmělejší 
očekávání. Roční důchod Oskara Wilda, nepřevyšující v r. 
1895 — v roce katastrofy — 8.000 liber, t. j. 80.000 rublů, 
najednou zmizel a básník octl se ve vězení bez peněz. Di
vadelní ředitelství ihned vyloučila všecky jeho hry. Knihkupci 
spálili výtisky jeho knih a spisy jeho nevydávají se v Anglii 
podnes a jen náhodou možno je koupiti za nesmírné ceny. 
Samo jméno jeho po němé úmluvě veškeré Anglie zmizelo 
s anglických rtů. Když ho soud odsoudil na dva roky těžké 
práce v káznici, shromáždil se v nádvoří zástup Kalibánů 
a s pustým smíchem a s pustými písněmi uspořádal tanec. 
Když s jinými trestanci převážen byl z Londýna do měs
tečka Readingu, ležícího v sousedství Oxfordu, města jeho 
mládí, a tlupa trestanců čekala na jedné stanici na svůj vlak, 
obklíčil jezástupzvědavýchzevlounů.  Jeden ze zástupu, chtěje 
ukázati, že nečítal nadarmo novin a ilustrovaných listů, 
zvolal přistupuje těsně k němu : „Bah, vždyť to je Oskar 
Wilde!" — a naplil mu do obličeje. Oskar Wilde byl 
spoután a nemohl odpověděti ničemovi ranou, i kdyby byl 
chtěl. Byl trestancem dvě léta, a pracoval jako trestanec. 
A dopustil-li se sebe menší nepřesnosti, kdyby byl ve své 
cele postavil nějakou věc napravo, když podle vězeňského 
řádu měla býti postavena nalevo, byl podroben trestu.

Nestěžoval si do nikoho, neobviňoval nikoho, byl věren 
sobě a odbyl si dvě léta, dvouleté peklo za nesmírnost 
snu.

Vyšed z vězení prožil tři léta nesmyslných útrap zrádné 
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přítomnosti a zemřel r. 1900 v Latinské čtvrti v Paříži, kdež 
přece jen žebrota snáze se snáší než kdekoli jinde.

Vše v tomto životě má účel. Zaplatil svou odvahu. Ten, 
kdo posmívá se do očí prohrávajícímu, může býti v právu. 
Kdo však s posměškem přijde ke mně po roce, po tom, když 
jsem ve hře všecko ztratil, a bude se mi posmívati a na mne 
se hněvati, zaslouží, aby byl nazván hlupcem a surovcem.

Oskar Wilde dokázal, že měl nepříznivou kartu — srdce, 
dokázal též účelnost své povahy, nejen dvěma roky svého 
vězení, ale zvláště tím, že vyšed z něho, nenapsal nic, kromě 
jediné básně: Balada o žaláři u Readingu, v níž vylíčil 
hrůzy zajetí a příšernost trestu smrti s takovou silou, jaké 
před ním nedostihl ani jediný z evropských básníků.

Oskar Wilde připomíná krásnou a strašnou orchideu. 
Možno říci, že orchidea jest jedovatý a smyslný květ, ale 
je to květ: jest krásný, kvete a těší.

Napřed rudé máky, jaro a léto, vzduch, život. Pak ne
lítostná záměna toho, co se zove ročními časy. Podzim, 
zima, zimní sad a uvnitř onoho rozkošného sadu se zvý
šenou temperaturou a s chladnými okny nádherný a podivný 
a zneklidňující květ, Orchidea Tygrovitá.

Přeložil LADISLAV RyŠAVý.

VĚSY, roč. 1904, č. 1. (leden)





POZNÁMKA

K „BALLADĚ O ŽALÁŘI V READINGU"

K této slavné balladé byl básník Oscar Wilde inspiro
ván pověšením vraha, nešťastníka, který zabil „to, co mi
loval*,  neboť „každý zabíjí, co miluje*,  ale „každý ne
musí za to umřití*.  Z vraždy a oběšení Wilde vytvořil 
symbol temných a podloudných dramat, jimiž agonisují 
ctnosti, jimiž krvácejí srdce, jimiž zmírají duše. Realistní 
stránka básně bude snad užitečně doplněna podrobnostmi, 
jež o tomto dvojnásobném dramatu uložil tehdy Mr Stuart 
Mason do Reading Mercury z 10. července 1896.

V úterý 7. července 1896, Charles Thomas Wooldrid
ge, ve věku třiceti let, vojín v jízdní královské stráží, byl 
popraven na dvoře žaláře readingského, pykaje za to, že 
zavraždil svou ženu Lauru Ellenu Wooldridgeovou. Zlo
čin byl spáchán o 9 hodinách večer v neděli 29. března 
1896, na veřejné cestě, na jednom místě mezi nádražím 
windsorským a vískou Clewer, kde oběť bydlela. Tři
advacetiletá žena byla poštovní úřednicí v Etonu, kde se 
všeobecně myslelo, že jest svobodná, neboť byla známa 
jen pod svým dívčím jménem. Wooldridge prořízl mladé 
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ženě hrdlo a bylo mu dokázáno, že se na vraždu připra
vil s dobrým rozmyslem. Přes to byla dosvědčena ta po
lehčující okolnost, že žena podnítila jeho žárlivost a krůtě 
ho trápila svým dvojakým chováním. Wooldridge byl po
staven před porotu berkshireskou 17. června a za předsed
nictví soudce Hawkinse byl odsouzen, aby byl pověšen 
o tři neděle později. Zločin byl spáchán s takovou před
chozí rozvahou, že ministr vnitra prohlásil, že nevidí žád
ného důvodu, aby mu byl trest zmírněn, jak se toho mnozí 
peticemi dožadovali. Odsouzenec byl dopraven do žaláře 
v Readingu, aby tam čekal vykonání rozsudku. A právě 
za tohoto krátkého pobytu viděl ho Oscar Wilde:

krok jeho zdá/ se rozmarný, 
ušák nikdy nikoho jsem neviděl, 
by na den byl tak pozorný.

Nikdy jsem nikoho neviděl 
tak hledět okem toužebným 
na nepatrný modrý stan, 
jenž oblohou je vězněným, 
na každý obláček, jenž rozčeril 
oblohu rounem stříbřitým.

\ předvečer určeného dne, v pondělí odpoledne, přišel 
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popravčí mistr Billington do Readingu. Ohledal šibenici, 
učinil příslušná opatření a připravil „pád šesti stop". Dvoj- 
ctihodný M. T. Friend, jenž byl po 41 let vězeňským kapla
nem, přinesl odsouzenci „poslední útěchu náboženskou"; 
ten se „upřímně kál a odevzdal se osudu", dal si klidně 
ostříhati hlavu a vůbec se choval „s podivuhodnou pev- 
ností".

O sedmé hodině 45, v úterý ráno, 7. července 1896 
pronikavý zvuk umíráčku kostela Svatého Vavřince ohla
šoval spoluvězňům, že smutný průvod vychází z cely od
souzencovy; přesně o osmé hodině přišel až ke kolně, po
stavené kdysi na nádvoří, aby se v ní fotografovali věz
ňové. V této kolně již před osmnácti lety byli pověšeni 
dva mladí zločinci, že zavraždili dva policisty nedaleko 
Hungerfordu. Od tohoto pamětihodného data bylo té 
příšerné místnosti jen jednou použito na pověšení jistého 
Cartera, který zabil svou ženu.

Odsouzenec Wooldridge postavil se pod šibenici, „ja
ko by byl na cvičišti". Katův pacholek svázal mu nohy 
u kotníků, na oči mu stáhl černou kapuci a podtrhl závlač- 
ku... Odsouzenec skonal bez hlesu, ani se nepohnuv-

Kromě kata a strážníků byli popravě přítomni dvojcti- 
hodný M. T. Friend, přísedící soudu W. F. Blandy, chirurg
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O. C. Maurice a plukovník H. Isaacson, správce žaláře 
readingského.

Jakmile byl pověšen, byl vztyčen nad vězením černý 
prapor na znamení, že „spravedlnosti bylo učiněno zadost ". 
Potom byl přibit popravčí rozsudek, ověřený podpisy 
přítomných úředníku, na vrata vězení.

Aby se vyhovělo předpisům zákona, byla „mrtvola 
pohřbena do nehašeného vápna vedle vraha Cartera 
z Watchfieldu".

Ve vezení u města Readingu 
na dvore hrob je bezectný, 
v něm leží muž ten neblahý, 
jej ožírá chrup plamenný, 
ve žhnoucím prostěradle spí 
a jeho hrob je bez jmenný.



Aldo P a 1 a zz e sc h i

HRBÁČ
Kdykoli vyšle příroda ze svých dílen hrbatého člověka, 

jistě si myslíte, že se poškrabe za uchem, jako by chtěla říci: 
„Pohleďte jenom, co jsem to učinila, co se mi to přihodilo!" 
A myslíte snad, že obrátivši se k svému výtvoru zavolá něco 
jako: „Odpusť mi, drobný, nešťastný tvore, stalo se mí to, 
aniž bych si toho byla vědoma; prosím tě, ubožátko, pro
miň mi..Ale nic takového se neděje.

Hrbáč je veselý tvor, veselý pro sebe, pro jiné a pro samu 
přírodu, která stvořivši ho, hned se usmívá nad svým dílem. 
Ale tento úsměv, rozumějme si dobře, neplatí jejímu hrba
tému synu, nýbrž jejím synáčkům rovným; její pousmání chce 
říci: „Ach I vy si teď myslíte, že se smějete jemu ? Uvidíme."

Příroda, vše věčně vyrovnávající, vezme hrbáčka, sotvaže 
ho zrodila, s laskáním na klín, prohlíží ho, ohmatá ho, laská 
ho a namočí pak špičky prstů do jedné své tajemné nádob
ky; a postříkne ho z ní čímsi, až znetvořené jeho tělíčko je 
jakoby pošpiněno. A právě v tomto okamžiku si dovolí 
svůj rychlý úsměv: „Ach I vy jste se chystali, že se budete 
vysmívati jeho zádům ? Zde, miláčku: prskej a třísni.

Hrbáč, ať si říká kdo chce co chce, směje se lidem přímo 
rostlým mnohem častěji, než se oni smějí jemu. Je to jeho 
náhradou.
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Slepec má právě pro svůj scházející smysl tím jemnější 
a vybroušenější smysly ostatní, a jestliže nemůže viděti věcí, 
nejen že vidí do skutku a že si uvědomuje změny, nýbrž 
může pro tento svůj nedostatek viděti celý svět mnohem 
krásněji, než ho vidí lidé, vyzbrojení dvěma dobrýma očima. 
Hluchý slyší očima... miluje barvy, proniká jimi život, sym
fonie, jako slyšící milují a pronikají tóny a jejich sbory ... 
a tak to jde dále. Neobviňujme své veliké matky, že k nám 
byla nespravedlivá a že nám připravila zvláštní neštěstí; 
neobviňujme jí ani,jsme-li hrbatí; připravuje nám život všem 
stejně jako polévku z jednoho hrnce.

Vyplatí-lí příroda život jediným penízem, obdaří toho, 
kdo jej má utratit, vší nutnou pozorností, aby jej utratil 
v nejvhodnějším okamžiku. Pakli jej vyplatí v samých drob
ných, opatří toho tvora dostatečnou trpělivostí, jíž je třeba, 
aby je utrácel po jednom. Ti, kteří se zabili, měli ovšem 
špatný životní úděl, ale příroda jim jej vyplatila v nesplněné 
směnce, takže měli možnost stanovití její splatnost, kdykoliv 
chtěli. Ti, kteří bylí zabiti, neměli vlastního života, nýbrž 
byli přičleněni k cizímu životu. Kdykoliv stvoří příroda, 
řekněme, nějakého panovníka, přidělí k jeho životu tisíce 
a tisíce jiných životů, ale ne jako životy ve vlastním toho 
slova smyslu, nýbrž jako věci nezbytné onomu životu.

Říkám to, abych vám dokázal, že, je-li život pro všechny 
stejný, nesmíte pohlížeti na hrbáče jako na člověka ne
šťastného proto, že je hrbatý, jako na tvora smutného a mé
ně cenného, nýbrž na bytost takovou, jako jsou všechny 
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ostatní, a to ještě jako jednu z nejveselejších. — Giacomo 
Leopardi! zvoláte. Nuže, přátelé milí, tento dobrý člověk 
nebyl, ubezpečuji vás, tak nešťastný pro ten hrb, co nosil 
na zádech, nýbrž pro ten ještě větší, který nosil ve své veliké 
básnické duši. Kdyby byl měl jenom ten hrb na své páteři, 
byli byste ho viděli, jak se prohání pln živosti a lstivosti, s 
ironicky usměvavým retním koutkem, a málo byste se byli 
odvažovali smáti se mu a jeho hrbu, ani byste se naň příliš 
netlačili, abyste sí vymluvili štěstí, a ani svět by se jím dnes 
jíž nezabýval.

Hrbatý se tedy směje všem rovným víc než oni jemu; lidem 
rovným, pravím, protože hrbatý se nikdy nesměje druhému 
hrbatému.

A tu je ten problém: setkají-li se dva tohoto druhu tváří 
v tvář. Uchovají si svou veselou a škádlivou náladu? Ne. 
Rodina, v níž by byli dva hrbatí, byla by postavena před 
obtížný úkol, jak zaříditi klidný život. Jistě byste nepozvali 
k obědu naráz dva hrbaté, ani byste je neposadili naproti 
nebo vedle sebe. A nikdy neuvidíte na ulici dva hrbáčky 
jdoucí přátelsky za zábavou.

Míti stálého hrbáče v domě je věc skutečně rozkošná 
a dobrého vkusu; a bývalo to vždy. Papežové, vládcové 
a veliké dámy si vydržovali své miláčky po celý život. Hrbáč 
ve společnosti je úsměv, radost, dobré znamení, štěstí. A 
každý se s ním mazlí, ne ovšem rukama, bije se oň, přihrává 
si ho, ale!... je to smělá hra,která vás nutí rozvážiti dobře 
každé své hnutí. Bývaly tyto bytustky obdařeny takovou 
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lstivostí,že při řeči ihned pochopily, že ten, kdo s nimi mluvil, 
byl cele zaujat jenom jejich hrbem, byť naň nehleděl, a tře- 
bažě se usilovně namáhal odvraceti od něho zrak. A zahan
bili nebo postrašili mnohého chudáka duchem. Hrbáč je 
člověk obdařený duchem.

A teď, když jsme skončili tyto, řekněme, rasové úvahy, 
zabývejme se naším hrbáčem.

Žil v malém toskánském městě a jmenoval se Mecheri, 
„hrbáč Mecheri" nebo prostě „Mecheri ". Byl to nejznámější 
člověk celého okresu. Jeho činy procházely všemi ústy a vy
plňovaly vhodně dlouhé hodiny prázdně, jež jsou výsadou 
venkovských měst.

Zdá se, že u tohoto Mecheri přebrala příroda trochu, 
snad bezděčně, té dávky, jež zdánlivě špiní, a že měl nad
bytečnou náhradu za svou nehodu. Když se smál Mecheri, 
smálo se vše, a celý jeho převysoký hrb poskakoval radostně 
v jasném jeho smíchu. Vysoký přesně jeden metr, neměl hrbu 
i vpředu, nýbrž na prsou byl pěkně přímý, štíhlý a vzadu 
od kříže nahoru se mu pnul hrb tak vysoký a tak hrotitý, 
že při pohledu naň se vtírala otázka, jak mohla páteř sle
dovat! křivku tak ostrou, aniž se prolomila. Kulatá tvářička, 
růžová a bezvousá, černý tvrdaček na hlavě, zelený kabátec, 
jehož šosy mu dole odstávaly dobrých dvacet centimetrů 
od těla. Nerozlučnou jeho družkou byla tenká hůlčička, 
která báječně doplňovala při hbité, taneční chůzi jeho po
stavičku. Nevážil jistě víc než dvacet kilogramů: zkrátka 
skvost, pravá dokonalost svého druhu. Starý mládenec, žil
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z malé renty, kterou mu zanechala jedna teta. Tento bez
starostný stav mu dovoloval vykonávati pohodlné a výlučně 
své poslání hrbáče: toulati se celý boží den po živějších 
čtvrtích města, zastavovati se při každém kroku, vysedávati 
dlouhé hodiny v kavárnách, smáti se a rozesmávati jiné.

Žádný již nekrčil před ním rameny, žádný nebyl s to 
chovati k němu hlubokou nenávist, ani když ten vtipný lico- 
měrník zaťal svými vtipy až do živého. A každý ho chtěl 
míti pro sebe: v obchodech si jej vtahovali dovnitř, lékárník, 
tabáčník, holič a všude docházelo k nekonečným rozpráv
kám: každý, kdo vešel, se trochu pozdržel, aby se napojil 
z tohoto jasného pramene radostnosti. Byl jedním z mála 
upřímně milovaných lidí, jimž nikdo nezávidí a jež každý 
vždy znovu vyhledává. Každého dne sypal nové historky 
a vtipy; ženy byly hlavním terčem jeho vtipů, ale krčily jen 
více méně usměvavě rameny a přijímaly vše s úplným klidem.

Přece však byla jedna třída lidí, nepočetná ovšem, která 
ho nenáviděla úpornou, úskočnou nenávistí. Pro člověka, 
který se dovedl smáti všemu a všem, bylo na světě něco, 
co ho rozesmálo zvláštním způsobem, s neměnící se urput
ností: byl to pohled na jiného hrbáče. Když jste naň pohlédli 
v takovém okamžiku, neviděli jste již člověka, nýbrž smích.

V tomto městečku žilo pět hrbáčů, takže Mecheri měl 
čtyři soudruhy, čtyři nepřátele.

Ti ubozí tvorové se před ním skrývali, báli se ho, byli 
tolikrát zahanbení výstupy na ulicích, a kdekoliv je s ním 
náhoda svedla, zbledli a zjedovatěli tak, že nebyli s to, pro-
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nésti jedinou slabiku tváří v tvář tomu hroznému, jasnému 
výsmechu. Vyhýbali se mu, jak mohli, ale jak již to bývá, 
skončilo to přece tím, že Mecheri se stal postrachem ubo
žáků v městě se sotva dvaceti tisíci obyvateli, kde je člověk 
stále mezi známými a kde je nezbytno, aby se všichni potkali 
aspoň dvakrát za den a zvláště s Mecherim, který se toulá 
a brousí celý boží den. Měli se zavřití navždy ve svých 
domech? Nevycházet! vůbec jako nějací trestanci? Jako 
zločinci? Zahrabatí se za živa do hrobu?

Jeden z nich byl pomocníkem u advokáta, skutečný hrbáč, 
ale přece odpudivý pro svou vráščítou, žlučítou tvář. Ten 
byl nejostřílenější, protože byl nevyhnutelně nucen choditi 
po svém zaměstnání ulicemi města; zlomyslným posměškům 
Mecheriho odpovídal, jak jen mohl, a nebylo toho málo, 
křikem i sprostotami, ale bylo to pak ještě horší, takže bylo 
lépe nechati toho ničemu smáti se dále. A ti druzí, rovní, 
jak ti se neměli smáti, když hrbáč sám se první vysmíval? 
Jak mohli býti hrbáči váženi v takovém kraji? Jak s nimi 
mělo býti jednáno s tou zvláštní něžností, jež vyplývá z jejich 
výlučného postavení? Bylo nezbytno, aby byli k posměchu 
všem.

Druhý byl hlídačem jednoho historického domu, přidě
leného k museu, na obvodu města; bylo ho vídati zřídka, 
do jeho končin Mecheri nezacházel; byl z nich ze všech 
na tom nejlépe; do města choditi se co možná vystříhal.

Třetí byl obuvník, který míval kdysi obchod na jedné 
hlavní třídě. Dobrý ten člověk se odklidil do ústraní a pra
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coval s velkými ztrátami doma. Mecheri se obyčejně, jda 
kolem jeho krámu, zastavoval a dával se do smíchu; jednou 
vešel s ostatními lidmi omlouvaje se, že si chce dáti vžiti míru. 
Byl z toho proslulý výstup mezi oběma hrbáči a ševcův mo- 
zek.z toho všeho vyšel pomaten.

Čtvrtý konečně žil v blahobytu se ženou advěma naprosto 
nehrbatými dcerami takřka na vdávání; člověk vážný, jemuž 
by se velice zamlouvalo vycházeti kdykoliv do města, po- 
seděti v rozhovoru v kavárně a žiti klidně jako vážený hrbáč, 
jak to svědčilo jeho povaze. Z těch čtyř byl tento nejvíce 
popuzen ve své důstojnosti blahobytného měštana, jemuž 
byla, přes to že byl hrbatý, dána za ženu dívka z nejlepší 
rodiny a s bohatým věnem, od níž měl dvě hezké dcery, 
nikterak hrbaté; kul tedy stále ve své nenávisti,počítal,pře
mýšlel o své pomstě. Měl on, vážený občan, chodíti po 
veřejné ulici s takovým darmošlapem ? Proč by to pak mělo 
býti komedií celému kraji? Vždyť on vlastně, jenž sebe vůbec 
nepovažoval za hrbáče, mohl si říci, srovnán s Mecherim, 
že je člověk normální; opakovala mu to přece žena i dcery 
stotisíckrát. Utíkal se na cesty, které trvávaly až dva nebo 
tři měsíce; uchyloval se s rodinou na venek, aby se nadýchal 
volného vzduchu. Měl opustiti své vlastní zájmy navždy? 
Cele sve jmění r

Tito čtyři hrbáči byli opravdu čtyři nešťastníci, městští 
nešťastníci. A proč? Protože jeden hrbáč, jeden jejích druh, 
jejich bratr, hrbatější než oni, nejhrbatější ze všech, si tropil 
nestoudný posměch z jejich neštěstí. Oh I výsměch rovně 
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urostlého člověka je tak neroztrpčíl, nebáli se ho; ale po
směch hrbáčův byl nesnesitelný.

*

Mluví se, že jedné noci byli vidění tři hrbáči, jak vešli 
zároveň do domu bohatého hrbáče, kde prý se dlouho radili 
a teprve krátce před svítáním opět odešli. Rozešli prý se 
u dveří, jdouce každý jiným směrem.

Říká se ještě, že ti tří hrbáči se před rozchodem láskyplně 
na sebe dívali a stiskli se pak vzájemně v náručí.

Pověst se šířila a při tom se z ní hned vymyslil, a všichni 
tomu věřili, nový nějaký nápad hrbáče Mecheriho.

Bylo dvacátého září; celé město ozdobeno prapory 
a ověnčeno květinovými, dubovými a vavřínovými věnci; 
ve všech oknech visely jako plody tříbarevné lampióny, při
chystané již k večernímu průvodu. Hudba městská a potom 
vojenské měly hráti celé odpoledne v městských sadech, 
a tři hudby, objednané v sousedství, měly zase v jiných ho
dinách hráti na různých místech města.

Velkolepý den pozdního léta; všichni byli na ulicích ve 
svátečních šatech, aby se ukázali v celé své nádheře. Na 
ulicích dlouhé řady krámků s jarmarečními sladkostmi, hrač
kami, ozdúbkami, látkami, klobouky, ovocem; všude se lidé 
tísnili. Venkované z okolí chodili znaveně vším tím slavnost
ním prachem, oslepeni tou nádherou, ohlušeni tím šumem.

Náš Mecheri pobíhal již od osmi hodin ráno křížem 
krážem po hlavních ulicích, každý se s ním zastavoval,zdravil 
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ho a vyptával se ho, jakoby byl nějakou autoritou. Byl oble
čen v hezkém kabátku, který dosud nezačal zeleně probly- 
skávatí, měl nový tvrďáček, krásný zlatý řetízek k hodinkám 
s korálovým růžkem, který se na něm zdál příliš velikým, 
a širokou vázanku, hladce bílou s červenými a zelenými 
kvítečky.

Lid se pohyboval ulicemi a náměstími, jež byly již pře
plněny, se vzrůstající obtíží. Bylo jasné odpoledne, čerstvé, 
a všichni teď mířili k městským sadům, kde měly hudby 
hráti své koncerty.

Královský pochod byl po svém skončení pozdraven ne
konečným potleskem. Pak byla zahrána hymna Garibaldiho, 
kterou dav uvítal zrovna frenetický; pak teprve začal vlastní 
koncert jedním kouskem z opery „Norma". Dobrák Me- 
cheri mluvil vzrušeně ve skupině občanů, poučoval je o klasic
ké i moderní hudbě, vyprávěl jim o slavných představeních, 
ovelikých zpěvácích,o tanečnicích a divadelních novinkách.

Byla první přestávka. V tom vyšel ze střední aleje a rych
lými krůčky zamířil přímo ke skupině, v níž stál Mecheri, 
človíček vysoký ne mnohem více než metr, oblečený s jistou 
přepjatostí v černém šosáčku a slaměném kloboučku s hnědou 
stuhou. Již zdaleka bylo nesnadno mýliti se, bylo zřejmo, 
že je to hrbáč a jaký hrbáč! Měl jako Mecheri jediný hrb 
na zádech, ale tak zahrocený, že jeho vrcholek mu sahal 
až do výše uší. Mecheriho vyšší o dvacet centimetrů.

Nový hrbáč? Přišlý z venku? Na slavnost? — Bude to 
pověstný pisánský hrbáč — vzpomněl si náhle Mecheri, za
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tím co se mužíček blížil. — Jistě, pisánský hrbáč, udělal sí 
výlet, slyšel o něm tisíckrát, je to jistě tak, je to on; je třeba 
poslat ho zpět do Pisy, aby měl co vyprávět o své návštěvě.

Hrbáček procházel právě s odvážně přepjatou a hrdou 
tváří naší skupinkou, aniž by dával na jevo, že by pozoro
val, že v ní je někdo velice mu podobný; ale nedošel ani 
doprostřed, když vybuchl smích a vířil vzduchem jako vý
buch prskavek. Mecheri se smál, smál a smál ukazuje všem 
okolostojícím prstem na hrb; och! jak se tentokrát smál; 
nikdy se tak nesmál; smích se rychle šířil, výbušný, ostrý, 
skučívý i dětský a zdálo se, že hrbáč se jistě rozplyne v žáru 
své radosti. Neznámý prošel nestaraje se vůbec o to, co 
za sebou zanechal, ale sotva dvacet metrů vzdálen od veselé 
společnosti zastavil se, vsunul rychle ruku pod šosáček 
k svému hrbu, vytáhl z něho hbitě balík hader, jímž točil 
chvíli velíce obratně ve vzduchu a pak jej hodil daleko od 
sebe do jedné uličky; obrátiv se po té ke svému posmě
váčku, poklonil se mu hluboce a zdvořilým pohybem ruky 
jakoby ho chtěl vyzvati, aby učinil totéž, co před chvílí 
on. Otočiv se pak na podpadku, odcházel přímý, jistě drob
ný, ale rovný jako sloup.

Kypivá radost hrbáče Mecheri náhle jakoby bleskem 
ochladla; pokusil se ještě o smích, ale všem bylo zřejmo, 
že je zaražen. Čtyřnásobný smích zahřměl vzduchem, a Me
cheri obrátiv se, spatřil čtyři své známé hrbáče kolem sebe. 
Nepřítel byl jejich zajatcem. Smáli se jedovatě, chrlíce ze 
sebe trpkou, po tolika letech ukojenou zášť. Mecheri se po
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kusil, obklopen tolika lidmi, zasmáti se opět, znovu pustiti 
žilou svému velkolepému smíchu, ale nepodařilo se mu to; 
namáhal se, ale chvěl a potácel se, zachvácen křečovitým 
vzrušením. Cosi se za ním zavřelo, cosi v něm bylo roztříš
těno: péro radosti ve stroji jeho duše.

Veselý ten kousek proběhl za necelou půlhodinu všemi 
ústy a byl pak zábavou mnohých hodin venkovského měs
tečka.

Všichni čekali netrpělivě, co učiní Mecheri, jak se z toho 
vzpamatuje, jak se zachová, když teď byla vyhlášena válka 
mezi hrbáči.

Mecheri se pokoušel udržeti se, vzpružiti se, ale nezdařilo 
se mu to j stal se zasmušilým, nesmělým a nedovedl se již, 
byť se namáhal sebe více, smáti tak jako kdysi.

Necítil se klidným, leč zavřen doma, začal vycházeti méně 
často a potom nevycházeti ve dne vůbec.

Zato bylo vídatí na ulicích bohatého hrbáče, jak se ne
rušeně prochází a s velmi vážnou tváří obstarává své po
chůzky. A mluvilo se již s jistotou, že hrbatý švec otevře 
co nejdříve veliký obchod na náměstí. Hrbatý hlídač cho
díval večer co večer do města kupovati tabák a vykouřil 
si tam po každé svou dýmčičku. Advokátní písař se stal 
denním hostem kavárny na partičku kulečníku. Koho už 
nebylo lze spatřit, byl Mecheri- Každý se vyptával, co se 
mu stalo, jak došlo k této katastrofě v rodě hrbáčů, jak se 
mohl člověk takového smýšlení uraziti pro vtip? a každý 
hledal příčinu jeho samotářství jinde. Mecheri vycházel
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v noci, šouraje se podél zdí jak krtek, skrápěje trpkými slzami 
ta místa, jež kdysi svlažoval radostí. Oči míval přivřeny, 
protože se bál, že uzří stín svého obrovského hrbu, který 
každodenně rostl na jeho zádech tak, že se až dotýkal stře
chy oblohy. Později nevycházel vůbec, žádný ho již ne
spatřil a zvědělo se jen, že odešel naždy, aniž kdo věděl 
kam, ani proč, jež by bylo srozumitelné všem, ale jemuž by 
mohl rozuměti jen jiný hrbáč.

Jednoho rána ještě před svítáním v jednom z největších 
našich měst našli zametači ulic v šedivých záblescích ran
ního šera za jedním patníkem balík hader. Jeden z nich se 
přiblížil; zdáloť se, že na zemi pod hadry bylo cosi jako 
lidské údy přitisklé ke dlažbě, něco podobného obrov
skému hlemýždi oblečenému v šaty a přitisklému k zemi i 
se svým vysokým domečkem na hřbetě.

„Oh! Je to hrbáč!"
1 1 1 'vH//„Hrbac r

„Ano, pojďte se podívat!"
„Hele, hele, opravdu!"
„Je to hrbáč."
„Hrbáč!"

Z Vlastiny přeložil

Jaroslav Zaorálek.



O ubývání rozumu

KURS



JULIEN LANO E

DVA BLÁZNI NA VÁZE

Byl jednou jeden veliký učenec a měl ve svém pokoji 
globus. Byl jedním z nejzářivějších světel Institutu a jedním 
ze sloupů moderního Pokroku. První úředník republiky uvá- 
díval jeho jméno ve svých veřejných projevech o francouzské 
vědě, čímž je řečeno, že jeho kariéra byla už dovršena a že 
jeho rodina se začínala utěšovat, že bude pohřben na útraty 
Státu.

Tu však se stalo minulého léta, že když se učenec jednou 
uchýlil do své pracovny a jal se tápavě navazovat nit svých 
přerušených úvah — neboť věkem už poněkud povolilo na
pětí jeho myšlenky — tato nit se přetrhla způsobem zcela 
neočekávaným a rozum starcův, jako balónek v Louvru, 
když ho pustí těkavá ruka dítěte, jal se vznešeně a mlčky 
vystupovat ke stropu, pohybuje se sem tam dechem rozmar
ného vánku, a najednou se pustil oknem, otevřeným do vla
hého večera, po prchavých cestách volného vzduchu a jeho 
teplých proudech.

Učenec však neměl pokdy,abyse politoval pro vdovství 
po svém rozumu: neboť ihned v sobě pocítil neznámé he
mžení a zmocňovala se ho ponenáhlu jakási příjemná pod
napilost. I povstal, nachýlil nad globem svou lysinu, ozdo
benou pěti vlasy a — dive divoucí! — četl bez námahy.
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Uchopil drobnohled, který třicet let pomáhal jeho sláb
noucímu oku sčítávat ostrůvky novoguinejské a číst pod
mořské značky: uchopil drobnohled, pravím, a vyhodil jej 
oknem.

I objal globus ochrannou paží, dlaní přátelskou jej po- 
pleskal, a pak jím začal točit okolo jeho nakloněné osy. 
„Rychleji!" Kontinenty se protahovaly, prodlužovaly se do 
moří a moře se rozlévala po kontinentech. Oko učencovo, 
vystouplé z důlku, planulo nad touto azurovou bzučící koulí, 
neboť nebylo na ní vidět nic leč odraz lampy, svítící linii, 
která se chvěla na modré oblosti šíleně letících oceánů.

Strůjce této poslušné rotace zajásal: „Pane a vládce 
přírody, hle, tvé žezlo!" Uchopil zeměkouli a zamával jí. 
Bzučení nad jeho hlavou pomalu sláblo. Učenec na ní po
jednou vrhl kosý a rozkacený pohled a pak do ní udeřil 
rukou: „Stop!" zakřičel. Zeměkoule poslechla a učenec se 
ušklíbl: „Treta, sprostá treta!" a vyhodil jí oknem.

Jeho klopýtavý pohled setkal se na stole s rozloženými 
novinami. Jeho paměť mu odříkala článek, který četl o dvě 
hodiny dřív. Vzpěnil se v něm zuřivý vztek. „Jen počkej, 
však uvidíme, kdo z nás dvou se bude smát naposledy, ty 
běhno, kterou Xerxes zmrskal bičem! Cože! Nejsou tomu 
ještě ani dva roky, co jeden francouzský dreadnought, jeden 
z klenotů našeho národního loďstva, podlehl u ústí Mor- 
bihanu tvé zradě, ó Atlantiku! A teď mi tu povídají, že se 
uprostřed samého golfu gascogneského vynořila souš a že 
se naší hydrografové zmýlili při svých výzkumech. Jako by 
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se věda mohla mýlit a dvě a dvě mohlo nebýt čtyři I Naše 
podmořská dna chtějí tedy napodobiti nestoudnost a vý
střednost oněch oceanických ostrůvků, které se vynořily 
k vodnímu povrchu, aby se nadýchaly vzduchu jako ali
gátoři, a potom se zase ponořily, snažíce se nám splést cestu 
nemilými žerty. A teď se šíří nákaza i v našem podnebí: pod
mořské břehy bretagneské vrážejí své hroty do boků našich 
nevinných křižníků a záliv gascogneský začíná hrbit hřbet. 
Hleďme si je! — Ne, pánové, nikdy se nesmí zoufat nad 
vědou! (Usmál se šilhaje uspokojením, když si vzpomněl, 
jaké hromobití potlesku vzbudila tato jeho slova při jeho 
poslední řeči v Akademii.) Všecko se dá zase do pořádku. 
Atlantický oceán nic proti tomu nezmůže. Dříve než za deset 
let to bude docela malý ochočený oceánek: budu ho držet 
pěkně na uzdě. Ke zkrocení jeho unáhlenosti mi postačí 
opentlený trojzub. Všecko bude jasné a zřejmé v širé hlu
bokosti jeho vod. Zlatý věk započne svou vládu.

Domluvil jsem."
A velký učenec se vrhl oknem.
Zákon o tíži hmoty se znova osvědčil.

*
Zatím co se vzdávaly tomu, o jehož konci jsem právě 

vypravoval, poslední pocty a zatím co se mluvilo, že po
zůstatky tohoto hrdiny vědy budou co nevidět uloženy 
v Pantheonu, potkal jsem člověka, který na mě spustil ta
kovou: „Pane, vyhrožují mi blázincem a lidé se mi za zády 
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vysmívají. A přece v mém tvrzení je méně výstředností než 
ve všelikých předpovědech vašich učenců. Víte, pane, že 
den, o němž mluví Ezechiel a Malachiáš, je už přede dveřmi? 
Ale naši křesťánkové kolébají pořád Jezulátko plačící v ko
lébce a chtěli by mít ustavičně Krista dítětem, bojíce se, aby 
nepovstal v rozhorlení. Avšak Paříž se svou prostitucí ne
unikne nikterak svému osudu, neboť toto město předčilo už 
v neřestech a v modloslužbě Jerusalem a Samaří dohromady.

Na ulicích pohodí stříbro své
a jejich zlato jim bude předmětem hrůzy
v den hněvu Hospodinova!
Nebudou moci nasytiti duše své...

Pomyslil jsem si odcházeje od něho: Takové řeči roz
hodně znemravňují civilisovaný národ a jsou nebezpečné 
ve století pokroku. Mars se pokouší dorozuměti se se Zemí 
v jazyku, jehož klíč naše technické ústavy usilovně studují. 
Nebude ostatně trvat dlouho a učiníme svou zeměkouli 
řiditelnou jako balon a budeme potom moci rozprostříti 
dobrodiní svého protektorátu i na nějaké méněcenné planety. 
A tu přijde takový ledajaký a tlachá cosi, že Paříž bude 
proměněna v poušt Dibla, a tvrdí, že místo pyšného zvěro- 
kruhu naší mezihvězdné geometrie vidí na nebi planouti kola 
chrysolíthová!

Z La Ligne de Coeur přeložil Jan Cep.



Vincenzo

CARDARELLI

PROTESTANTSKÝ

KLASICISMUS



Národ zrozený romantickým (tak jako všichni národové 
severní) nikdy nebude moci pochopití umění klasického jinak 
než myšlenkově, akademicky, což je totéž, jako když řekne
me ve smyslu novoklasickém. Takovéto, spíše hrubé než 
přísné pojetí klasičnosti, se nádherně shoduje s umělým a 
chtěným karakterem občanského života oněch národu, v kte
rýchž představa kázně a nezbytnosti probouzí a vydražduje 
jakýsi sadický vkus. A proto právě novoklasícismus, zmrtvě
ní a ochuzení ideálu zdraví, lidství a krásy, kult klasických 
forem oloupený o všechnu přesvědčivost a citovou prost- 

. nost,styl pastišový, ironický, nápadný a karakteristický, ten 
klasicismus bourgoisní je v každém ohledu zjevem severským 
a romantickým. A proto také novoklasícká architektura v Itá
lii nezapustila kořenu v Římě, ale v Miláně, jakožto dekorace • 
patriciátu sui generis, spíše měšťanského než aristokra
tického, který mohl dospěti k pochopení nádhernosti, ne však 
přepychovosti. Přišel Canova a zdá se, že v jeho nahém a 
zimomřivém díle viděti ne vrcholnou tělesnou něhu soch řec
kých, ale zímavý záchvěv kůže severského jara a pustou 
mrazivost bahnitých krajů.

Pokud se týče literatury, můžeme říci, že prvním kazite- 
lem vkusu a klasičnosti v Evropě byl Malherbe. Význam 
tohoto gramatika v moderní francouzské literatuře a tudíž 
vcelé literatuře evropské je nedozírný. Přišel Malherbe, 
praví Boileau. A po něm si Francie libuje po několik sto
letí v té draze vykoupené slávě, že je zemí umělecky nedo
stižnou, sama zavinuje, že již nerozumí jazyku Villonovu, 
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Ronsardovu, Rabelaisovu a Montaígnovu, a nejlepší díla 
své literatury odhazuje do praehistorie. S převládnutím ód 
a náboženských i národních rozbrojů v onom opětovném 
výbuchu barbarství, který zachvátil Evropu v druhé polovici 
XVI. stol., vzniká jakýsi druh fanatického a bezvýhradného 
klasicismu k potřebě a užitku národa, ba i dvora, klasicismu, 
který je v naprostém rozporu s italskou renesancí a má se 
ke klasicismu pravému stejně, jako se má jansenismus nebo 
jezuistická kasuistika k pravému katolictví. A Paříž se stává 
Protiřímem.

Tento reformovaný klasicismus je zřejmý v Evropě již 
docela protestantské nebo hluboko protestanstvím nasáklé 
(jak je tomu ve Francii) a prozrazuje v oněch mladých, cti
žádostivých národech touhu vytvořiti si stůj co stůj, byť 
v tradici řeckolatinské, nějaké umění vlastní, svérázné, byť 
bylo i neotesané, umění, které by proti duchu universálnosti 
a historické kontinuity postavilo ducha karakteru místního 
a národního. Jak toho dosáhli? Jistě ne tím, že popálili 
musea a bibliotéky. Naopak vytvořili z nich ústavy tak vážné 
a tak důkladné, že nahrazují v jejích očích téměř samu pří
rodu; a tam pracují se vší horlivostí o napodobení toho, co 
bylo již vykonáno. Navštívíme-li Louvre, snadno zjistíme, 
jak veliká část francouzského malířství minulého století vzni
kala z takových východísk. Jaké to nepochopení! S druhé 
strany pak třeba říci, že klasicismus takto chápaný, naprosto 
intelektualistickýapedantský, se musil co nejdříve vyvinouti 
v jakousi školu estetické zvrácenosti, v jakousi vychytralou 
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rétoričnost. Prostředky, k nimž byli nucení uchylovati se 
severští umělci, byť bylí jakkoli velicí, jsou prostředky umění 
podřízeného a úpadkového.

Diderot učil: „Trochu prachu na mých střevících a ne
jsem již člověkem, vycházejícím právě z domu: vracím se 
z venkova/' Anebo: „Naznačte malou jizvu poblíž rtu této 
hlavy a již zde nevidím hlavu Venušinu, ale podobiznu jedné 
mé sousedky." To je to veliké tajemství, Bože múj! Toť vše, 
co si naturalistická citovost severu dovedla přisvojiti za tu 
dobu, co ztrávila na dráze klasické tradice. Racine propůj
čoval svým řeckým hrdinkám řeč, způsoby a proradnou 
psychologii francouzské dámy svého století a dokonce i o 
Shakespearovi mohl Goethe říci, že vytvořil z Římanů nej
typičtější Angličany světa. To je nápadně zřejmo v Ko- 
riolánovi, a to nejen v oslnivé a aristokraticky britské 
povaze hlavního hrdiny, ale přímo v kresbě nebo lépe v ce
lém ovzduší okolí, které není římské, ale jistě londýnské. 
Duch severský je celkem vzato duch mystifíkující a karikující. 
Vlastním tomuto umění není vyhledávání krásy a velikosti, 
přirozenosti a universálnosti, ale vyhledávání karakteru. 
V tom je vidět vliv ducha protiklasického parexcellence, 
jímž je podle našeho soudu právě duch severu.

Myslím, že by bylo možno napsati zcela negativní dějiny 
moderního umění, které by nám pomohly pochopiti je lépe 
než jakákoli apologie. Byl by to jakýsi ultrahistorický, theo
logický přehled, v němž by na umění antické a tradiční bylo 
pohlíženo jako na umění božské, umění zjevené, a na ono, 
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jemuž se říkává moderní, jako na komplex nesmyslných a 
bezbožných aplikací a interpretací, jichž předmětem iimění 
antické počínajíc Akademií bylo. A to je celou jeho originál
ností, kouzlem jistých, ne nových, ale odprírodnených forem, 
jež moderní umění stvořilo, jeho mystifikace a nákazy.

Stejně jako nelze mluvití o vlasti s Židem a o nábožen
ství s atheistou, stejně soudím, že je nesnadno dorozuměti 
se v této otázce o klasicismu s člověkem, který není zrozen 
v Itálii pod řekou Pô. To je tak pravdou v tolika jiných 
otázkách, že my, jimž se dostalo údělem tohoto privilegia, 
musíme v těchto historických okolnostech, v nichž jest nám 
žiti, považovat) to za velikou nemilost. Ježto duchovně je 
teď celý svět vlastenecky nadšeným, celý svět je severský 
a romantický. Zdá se, že moderní civilisace směřuje k do
bytí polárky. Mlhy zvítězily v kráse nad sluncem. Duch 
krásných umění se vystěhoval od jihu k severu. Z toho vy
plývá, že vidíme vše dvojitě a klamavě, neboť takové je 
umělecké snažení oněch zemí, z nichž nám vzchází hvězda 
oněch měsíčních národů, jimž děkujeme za svůj vkus a za 
svou kulturu. A ještě horší je, že přisuzujeme klasikům jakýsi 
severský chlad, který je jen odrazem naší neschopnosti po- 
chopiti nějaké jiné teplo než teplo osvobození a teplo ko
mínů. Vnímáme Raffaela očima Baudelairovýma.

Ideálem poesie klasické je Francouzovi Racine. Němci si 
mohou namlouvati, že objevili Recko, ale jen skrze archeo
logii a ten svůj nevyléčitelný sklon zněmčiti vše, čeho se 
dotknou. Bylo již zpozorováno,že ReckoWinckelmannovo 
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je Řecko naprosto fantastické, Řecko rokokové, jaksi je mohl 
představovat bodrý Němec osmnáctého století. Nade vše 
upřímný Stendhal, který se prohlašoval za „zuřivého ro
mantika" z lásky ke krásným obyvatelům Milána, kteří mu 
tak zpříjemňovali jeho pobyt v Itálii, Stendhal, který nemohl 
chápati poesie, neboť jinak by se byl jistě zřekl hledání štěstí, 
nazývá Georgica „špatnými zemědělskými předpisy".

Jak byly na začátku minulého století stanoveny hranice 
onoho pověstného boje mezi Klasiky a Romantiky, v němž 
pravý klasicismus, klasicismus Homérúv a Vergiliúv, Dantův 
a Petrarkův snadno mohl býti poražen z toho prostého dů
vodů, že téměř nikdo mu již nerozumí; a proto zahynul. Oži
vuje ve své celistvosti v Leopardím. Ale cizinec, který ces
toval v Itálii mezi 1820 až 1840, jak svědčí týž Stendhal, 
se mohl navrátit! do své vlasti, aniž by znal třeba jen jméno 
velikého básníka recanatského, jeho dílo i život se vyvíjel 
zcela potajmu a samotářsky. Jiná jména, jiní lidé stáli v po
předí onoho období revolucí, ne politických, ale literárních 
a hudebních. Intelektuálním hlavním městem Itálie zůstával 
Milán, tak jak to učinil Napoleon. Tam vidíme pod rozum
nou a vlídnou rakouskou vládou novou šlechtu, nakojenou 
encyklopedistickými myšlenkami, a vidíme, jak synové bý
valých císařských funkcionářů hlásají do světa nové roman
tické slovo téměř stejným způsobem, jako jsme potom viděli, 
v témž domáckém prostředí vznikati futurismus. Všichni ti 
lidé jednají a žijí, jako by byli spojeni rodinnými pouty, 
v jakési šťastné nevědomosti a řekněme takřka bezcitnosti 
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historické, která jim dovoluje přijímat! bez jakékoli kritické 
svědomitosti každou novou myšlenku, která přilétne zvenčí; 
a takový je v podstatě charakter dnešního Milána, obchod
ního města, v němž se umění rádo spolčuje se životem spo
lečenským. Město, které nám dalo novoklasicismus, nám 
zcela přirozeně dalo také jeho pravý opak a přispěvši vy
datně k ochuzení pojmu pravého umění, propůjčilo také svou 
silnou ruku k jeho pohřbení. Kolo osudu se točí a od prvních 
let království italského lze říci, že město Milán mělo na ital
skou literaturu převážný vliv, jehož důsledky jazykové a gra
matické dovedeme oceniti teprve dnes. Hlavním důsledkem 
této hegemonie bylo, že Leopardi byl odstrčen do kouta 
jako hvězda druhé velikosti v poměru k Manzonímu, který 
byl největší hvězdou století, a že učinila z našeho starého 
jazyka jakýsi afektovaný, konversační žargon, hodnocený 
s obdivem zvláště v divadle nebo v románech a který, má-li 
na př. některá postava říci „buď ticho" řekne raději: „mlč". 
Manzonímu, budiž po pravdě uznáno, obětujeme i Danta, 
to jest jeho teorii slavného vesmírného jazyka, a omezujeme 
se na nářečí florentské. Tím je vysvětlena naše neschopnost 
tvořiti poesii, přes to, že jsme s romantismem nebo manzo- 
niovským klasicismem, což je totéž, se slovníkem, mluve
nou řečí a popisným slohem založili svou krásnou akademii 
a stojíme tak na stejné výši s ostatními národy evropskými, 
a snad i nad nimi.

Přeložil Jaroši. Zaorálek.



SPÁSA
ZE SýRÚ A KLOBÁS

Dr. A. Gauducheau právě vyložil v la Société de mé» 
decine publique et de Génie sanitaire, jak jsou důležitý 
pro zdraví a udržování lidského života kvasiva v potravě. 
Tři čtvrtiny naší denní výživy pocházejí z potravin kvaše
ných. Chleba a víno jsou základem našeho vyživování.

Ode dávna již člověk zná nejobyčejnější způsoby kva
šení. Po věky již usiluje o to, aby ovládl ty neskonale 
malé živoky, droždí čili kvasnice, ty dobrodějné plísně, ty 
mikroskopické bakterie, jejichž hrozná činnost přetvořuje 
ohromné spousty plodin ve výživné látky. Tito neviditel
ní pracovníci div neroztrhnou naše kádě po vinobraní, pě
nivě nadzdvihují poklopy, srážejí na stero způsobu mléko 
a pomáhají nám je spotřebovati ve tvarech snadno a rychle 
dobytných, chutných a neskonale rozmanitých. Jsou pří
mými pomocníky života.

Díky moderním pracím mikrobiologie, pole činnosti kva- 
siv se stále rozšiřuje. Dr. Gauducheau zvláště pokusil se 
použiti kvašení na látky, jež až dosavad zůstávaly nepo
všimnuty a nezužitkovány. Tak se mu podařilo učiniti po- 
živatelnou krev jatek, jejíž největší část se ztrácela.

Ke krvi, tak pravil, zachycené podle tradicionelní techniky řez
nictví, přimísí se trochu octa a cukru, potom se zaseje nejlépe ně
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jaká čistá kultura obyčejného alkoholického droždí (sachariomyces), 
jak se odedávna udržuje v lihovarnictví, a konečně se postaví do 
teploty optima. Kvašení ihned nastane; kvasnice se rozmnoží ne
obyčejně činně; krev kypí v kádi jako víno; pokryje se hustou pě
nou ; vybavují se výborná aromata. Dostaneme kvas zvláštní chuti, 
jež obecně byla uznána příjemnou a jež se uspokojivě zachová 
(udrží... de conservation satisfaisante). Žádné zahřívání, takže 
proteiny, diastasy, vitaminy a jiné thermolabilní látky neutrpí žádné 
škody.

Zatím co krev, samovolně ponechaná kvasivům nevy
braným, poskytuje potravinu odpornou, ba i nebezpečnou, 
naopak po umělém zakvašení, popsaném dr. Gauducheau- 
em, dostaneme „nejen příjemný nápoj, ale i výživnou látku 
prvního řádu".

Vskutku, mladé krysy, jímž se dá této vykvasené krve 
dvacetina jejich denní dávky žívobytné, vyvinují se dva
krát nebo třikrát rychleji než krysy, které jí nedostávají. 
Účinek její na vzrůst jest nepopěrný.

Ale hle rub medaile. Takto vykvasený nápoj, jenž tak 
urychluje vzrůst mladých zvířat, velmi působí na vyvinutí 
rakoviny! Známo, že rakovina jest utvořena z mladých 
tkání, a tedy účinek ten není vlastně nic podivného, ú zví
řat rakovinou nakažených nádor vzrůstá rychle, když se 
připojí trochu kvašené krve k jejich potravinné dávce.

Víno Gauducheauovo nemohli by tedy bez nebezpečí 
požívati kancerovití.

O kvašení mléčném jsou slavné práce Mečnikovovy. 
Hygienická hodnota mléka, předem sraženého mléčnými 
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kvasidly, jest nepopěrná. Čistí neobyčejně zažívací ústroje. 
Nejnovější důkaz toho podán byl Société nationale cľÄc- 
climatation markýzou de Noaílles a dr. Gauducheauem.*)

Dvě kuřata, pokud jen možno stejná; jedno krmíme rýží s vo
dou, druhé rýží, k níž jest přidáno mléka, čistě osetého mléčným 
kvasivém. Po čtyřech dnech této výživy obě zvířata jsou zabita*,  
jejich vnitřnosti jest však různě cítití. U prvního jest onen nepří
jemný zápach, jaký obyčejně nalézáme ve vnitřnostech vší drůbeže, 
zatím co vůbec ho není, nebo jest velmi sražen u kuřete, krmeného 
rýží a mlékem kvasivým. Tento zápach se úplně ztrácí, když toto 
druhé kuře se uvaří. Tímto zčištěním střev i ostatní maso pozbude 
své nepříjemné vůně a nabývá větší chutnosti.**)

Kdyby se tyto zkušenosti prohloubily, bylo by možno 
i jiná zvířata před zabitím pročišťovati.

Jsou celkem dobrá, prostřední a špatná kvasiva. Jedině 
dobrá přetvořují příznivě naši potravu, a ta se pěstují. 
Denně uvádíme do žaludku důležitě množství látek výživ
ných, před tím mikroby přetvořených. Jimi předem byla 
usnadněna zažívací práce. Chléb, víno, pivo, sýr, zaváně
jící zvěřina jsou takto připraveny. Jiný příklad předběžné
ho kvašení jest nám dán jitrnicemi a klobásami, v nichž 
hubené maso zakvašuje zvláštním způsobem, jejž možno 
připodobnití mléčnému kvašení při sraženém mléku a sýru.

•) Markýzka de Noaílles a dr. A. Gauducheau: Etude experimentale de ľ 
influence de ľ alimentation des animaiix sue les qualités de leurs viandes. 
„Bulletin de ľ Association avicole"; Société nationale ď Acclimatation de 
France, n. 4 et 7, avril et septembre 1923.

**) Revue ď Hygiene, juin 1924, page 591.
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Kvašené potraviny jsou však ještě jinak důležitý. Nejen 
že usnadňují práce zažívací, ale jsou vydatnější tím, že ne
procházejíce vyššími teplotami, nemají zničeny vitaminy 
jako potraviny převařované. Ne nadarmo někdejší labuž
níci libovali si tolik v sýrech.

Jak upozornil dr. Cavaíllon v Societě de mědecine pu» 
blique, myšlenky dr. Gauducheaua připomínají nám ro
mán H. G. Wellsův, Město Obrů, v němž jest vypravo
váno o strašném převratu, způsobeném na zeměkouli po
užitím objevu v podstatě totožného s tím, o němž tuto 
vypravujeme.

Požitím zvláštní látky „krmě Bohů' anglický učenec 
vytváří po své vůli obrovské bytosti, od náramných vos 
a krys až k obrům lidským, kteří dobudou země na starém 
lidském plemeni.

Arci jest daleko do takového „přerodu". Víno z krve 
dobytčí snad ani nestačí. Bude třeba učiniti pokusy kva
šením lidské krve, zavěstí přijímání pod obojí (maso i krev 
ve víno přeměněná), a pak se možná dočkáme obrů a nad- 
člověků, k nimž dychtí napořád nynější „věřící vědy" ve 
své mrzácké impotenci.



r



Z AGENDY J. F.
(7. Archy k vinobraní 1927.)

Pro domo no stra

Z dopisu nového příznivce Dobrého Díla: Nejsem dlouho znám 
s Dobrým Dílem — než jsem se k Vám dostal, stálo to něco blou
dění. První, kdo mne na Vás — nepřímo — upozornil, byl (teď 
už nebožtík) Dostál Lutinov, závodčí moderny, který svého času 
v brněnském „Dnu" odpovídal ve své rubrice komusi, proč nere
feruje o knihách ze Staré Ríše. Lutinov psal, že ten, kdo dostal od 
někoho výprasku (t. j. asi od Vás) a je stále bít, nemůže ho za to 
ještě chválit. Druhý, kdo mne na Vás upozornil, byl pan Durych 
v Rozmachu.

Z toho, co jsem již četl ve Vaší „Agendě", vidím, jaké příkoří 
a kolik nevděku jste zakusil v pracích o Díle vskutku Bohu milém. 
Teprve teď chápu, proč vydáváte svoje díla vždy s „Pomocí Boží 
a přátel"; neboť toliko s přáteli, kteří mají, jak patrno často z Vašich 
poznámek, cenu velmi nejistou, nemohl by nikdo vydat za tak ne
příznivých okolností tolik krásných knih, co jich vyšlo u Vás ve 
Staré Ríši — a tím méně toho ducha vroucně katolického, v němž 
jsou vybírány — za něž by Vám měli v prvé řadě býti vděčni naši 
kněží a ti, jimž není ještě lhostejný osud Církve svaté u nás a spása 
duší nesmrtelných. Knihy Dobrého Díla jsou skutečnou studnicí 
poznání velikosti a slávy naší Církve svaté a jsem přesvědčen, kdyby 
Vaše Dílo bylo více známo naším křesťanům, stoupl by hodně život 
a nebylo by tak dusno. Cí je už opravdu stav nynějšího světa Bohem 
přiznán a tak trvale dopouštěn, že jest opravdu před bouří?

Od téhož ze dne 1. září 1927: — Hle, co je napsáno o Dobrém 
Díle v Kalendáři katol. studentstva na rok 1927—28, který se mi 
dostal náhodou do ruky:
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„Svéráznou cestou odbočil od Katol. moderny rázovitý tasovský 
kněz Jakub Demi, jenž celou svou prudkou a vášnivou povahu vtě- 
luje do sborníků (Rosnička, Domú, Šlépěje). Nejmistrovější díla 
básnická jsou pak „Moji přátelé" a Miriam. Kol. r. 1905 po zániku 
KatoL moderny soustřeďuje J. Demi kol sborníku „Studium" přísně 
katol. skupinu, kterou převzali později do svých rukou staroíišští 
knihomiloué J. Florian a A. L. Stříž 5 od r. 1912 podnik se rozdělil 
na Nova et Vetera (= časopisecký sborník) a knihovnu překladů 
Dobré Dílo a obě tyto sbírky vyrostly v soubor mysticko-ideali- 
stického písemnictví všech národů." — Tato stať byla napsána 
v článku „Katolická moderna" od Oldry Svozila. Myslím,že Dobré 
Dílo si zasloužilo pořádnějšího zhodnocení...

Naše poznámka*. Takovými školáckými neomalenostmi se cpe 
studentstvo: otruby, kopřivy a roztlučené sklo, jako housatům. 
Oldra Svozil jest nejspíš synek někdejšího pátera Svozila, neboť 
píše o katol. moderně, žvaní, slintá, oblizuje se, vše v duchu tatíka. 
Za psaní jsem pisateli vděčen: zrovna z něho dýše naděje lepších 
času pro Církev u nás, a tím i pro nás, a to vždy osvěží.

Jiný názor: — Daleko větší však vliv než zestárlé a namnoze 
nepřístupné polemiky uložené v 11 ročnících „Nového Života" 
a i daleko větší vliv než málo čtené strany „Meditací" a „Obrození" 
měly jak na rozvoj duševní, tak i na uvědomění si suverénní výluč
ností katolicismu snahy Florianovy a díla vydávaná ve Staré Říší. 
Publikace Florianovy, které hodnotným obsahem, otevírajícím nové 
pohledy do intimních procesu tvůrčího katolicismu, i pečlivou, do 
té doby u nás nevídanou úpravou lákaly stále širší a Širší kruhy 
vybrané inteligence, staly se brzy i nezbytnou četbou mladé gene
race a spisy Bloyovy a „Člověk" Hellúv začaly své obrodné, dobré 
dílo u nás, za nímž daleko zůstával vliv „Archy". Když pak válkou 
byly všechny tradice přerušeny a všechna pojítka generací přervána 
a když domů s front se vraceli mužové, prošlí všemi hrůzami války, 
zatím co doma pozůstalí snášeli v zázemí neméně drtivé její rány,
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tu v těchto letech stálého umírání a stálé naděje, v těchto dnech 
nejtěžší lidské bídy, hladu a soužení, v těchto hodinách, kdy roz
kvétaly nejjedovatější květy lidských vášní a neřestí, ale i kdy se 
otevíraly nejopojnější kalichy nadlidské lásky a netušených ctností, 
tu v těchto chvílích duševních nepokojů dorůstala a dozrávala nová 
generace, která v tomto očistném ohni války došla onoho velikého 
a jasného poznání, že není třeba hlučných hesel, jako to kdysi měla 
Katolická moderna, nýbrž že je třeba — a tu se projevoval právě 
duch Florianových publikací — prožiti a provésti prostý a jedině 
možný program katolicismu do důsledku a že tedy je třeba u nás 
pracovati o to, aby byl český lid, pokud byl Jednotě odcizen, Jed
notě znovu získán a že je mimo to třeba zahájíti kulturní boj nejen 
o rekatolisaci Cech, nýbrž též o udržení državy katolicismu u nás 
a obrodě jeho podle slov velkého papeže, jenž vyřkl, že je třeba 
vše „restaurare in Christo". —*( Jistý kněz v „Rozmachu' i.pros. 
1923)

v O 1 Z *

Ještě jiný názor: — Stará Ríše jest jedinou původní, pevnou 
a bezkonkurenční organisací a systémem kulturním v našem národě. 
Všecky odbory ministerstev, akademií a všelijakých institucí a sta
vovských, třídních i politických skupin, pokud se zabývají národní 
kulturou, jsou proti Staré Říši jen ukousnutými myšími chvosty, 
kterých by žádná kočka nežrala. Pro česke poměry jest zvláště 
charakteristické, že práce staroříšská jest jednak licoměrné, jednak 
blbě odstrkována, umlčována a zahrabávána. Tím se tvoří mezi 
Starou Říší a ostatním světem hluboká demarkační čára, která jest 
den ode dne znatelnější, rozhodnější a definitivnější. Mezi těmito 
dvěma světy není a nemůže býti dohody; není střední cesty. Bud’ 
jedna nebo druhá strana jest absolutně blbá, impotentní, luetická 
a hochštaplerská. My se kloníme k tomu názoru, že Stará Říše to 
není. Tedy tu druhou stranu nutno považovati za odpadek kultury. 
A opravdu, to, čemu dá Stará Říše ve svých Pramenech sankci, jest 
dílem dobrým a definitivním, pokud lidské dílo, zvláště literární, jest 
definitivní. A odsoudí-li tam něco k vyvržení plamenům, jest to jistě 
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kniha špatná, i kdyby se tiskla v myriádách a i kdyby denní, týdenní, 
měsíční, akademická, profesorská i universitní kritika ji vynášela nad 
oblaky himalájské. (Jaroslav Dutých, v prosinci 1925. — Toto jest 
arci básnický názor. Poněvadž však u básníků hyperbola má své 
místo, právem jej uvádíme proti Oldrům Svozilům jako rozumný 
argument.)

Vyklizeno

John Dos Passos, TŘI VO ÁCI. Praha, 1923. — Od Barbusse 
jsme málo o vojně pochytili. Toto jest ještě ubožejší. Vráceno.

F. Čecetka: VENUŠE. Vydal Melantrich v Praze, 1922. — 
Maceruje se zde „čistá víra" českobratrská, pobělohorství, osví
cenství, zednářství a jiné odrůdy humanismu, a protože proces už 
dlouho trvá všechno toto býlí českého protestantství a odštěpenství 
kyše tu a páchne jako zkažené zelí. A přece autor má jistý kroni- 
kářský talent; kdyby se byl přičinil, aby překonal tuto prostřednost 
vzdělaného buržoy a z nedorudnosti školometů vybředl a postavil 
se aspoň na výší tehdejších řádných živnostníků měst, byl by vy
tvořil leckterou krásnou povídku ze zlých i dobrých starých časů. 
Takto však bude dobře, když svazek pustíme do antikvariátu.

Karel Konrád, RINALDINO. Román. Odeon, Praha, 1927. 
— „Syfilis je nejtrvanlívější upomínka na mládí", řekl vážně Icik. — 
„Svatební noc je footballový zápas, že jo. Sláva českýho footballu 
je založena na krátkým, přízemním podávání a na střídavým přená
šení míče ze středu na křídla Já jsem rozhodně pro surovění", pravil 
Toník. „Vrátil se do prvního poschodí, kde byl záchod dívek. Vlezl 
dovnitř a napsal na zeď inkoustovou tužkou: Co vás tady sedělo 
a všechny jsem vás měl rád! Antonín Zemánek-Apatit! str. 52 a 58." 
A jiné sprostoty, ovoce to moderní školy 5 paumělecké kudrlinky; 
myšlení celkem mrzácké.
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VÍCE PODOBNÝCH (nebylo by tomu konce o všech zvlášť 
psáti): Obyčejně román ze života „mladých". Rozum je prostřední 
a zatuchlý, city zakrnělé a viditelné na povrchu jako vyrážka na 
dětech, smysly tupé a srdce nedochcíplá. Děj neplyne, ani živelně 
netryská, je slepen z episod více méně lhostejných. Zkrátka vše jest 
jaksi prašivé.

Johannes R. Becher: SPRAVEDLIVÁ VÁLKA ČILI LEVISIT. 
Román. Autorisovaný překlad Stanislava K. Neumanna. Praha, 
1927. — Barva zvuku: foukací nástroje, zvláště klarinety, a jak praví 
sám autor na str. 29., „foukací nástroje nedráždi tak příliš k snění". 
Zvláště když posloucháte vlastnoruční autorovu předmluvu, která 
jest sehrána jako solo na bubny, tu si mimovolně ucpáváte uší a jste 
rádi, když je tomu konec.

PŘÍKLADOVÉ
myšlenek zpozdilých, pošetilých, nejapných, 

nedíme-li bludných, hloupých nebo bláznivých.

My, co jiní dokázali, známe, než to skryto přede jinými, co my 
v knize lidstva býti máme. — (Slávy Dcera II., 142.)

(Valdštejn a císař Ferdinand II.) Je to věc (totiž historie Vald- 
štejnova), která se v historii všeobecné vyskytuje častěji a pravdě
podobně ještě se vyskytovati bude. Její znalost jest potřebná pro 
politika, vůdce, vladaře, neboť je v ní historická a takřka nemě
nitelná zákonitost; musí se opakovati vždy, kdykoliv se střetne 
princip moci s principem práva při rovnováze sil. Žádná forma 
správní a vládní nezaručuje mravně bezúhonného řešení takového 
konfliktu a také jej nemůže předem zamezit.

(„Rozmach“ 1. května 1927, p. 194*)
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Pro veřejnost je tato aféra (Gajdova) dosud nerozřešena. Tato 
okolnost jest trapná.

Pro mne ovšem také není rozřešena, ale osobně mí nezáleží na 
vině či nevině, nýbrž na nutnosti. Někdy je třeba, aby seli nevin
ný v zájmu státu. A tu záleží na tom, jak se to udělá. Řešení ne
bylo šťastné a to svědčí o určité nepředvídavosti ne-li neschopnosti 
presidentově. — („Rozmach“, 20 srpna 1927, p 599.)

Hus se stanoviska katolického jest kacíř, ne snad tím, že by se 
dogmaticky od církve příliš odlišil, nýbrž zásadou racionalistického 
zkoumání soustavy církevní a zejména jejího stavu po stránce 
mravní. — Dr. Jaroslav Prokeš, Jan Zižka z Trocnova, a jeho 
doba, str. 24.

. . . A tak Husa mniši odsoudili, upálili. Božího však slova ne
spálili. Netušili, že se vznese orel z toho žáru místo hus, že zobec 
zatne ve tiáru. — (Taras Sevčenko, 10. X. 1845.)

Desátky jsou pouhé almužny. Nikdo není pánem občanským, 
nikdo není prelátem, nikdo není biskupem, pokud jest ve smrtel
ném hříchu, nesvětí, neproměňuje, neposvěcuje aniž křtí. Nikdo není 
pánem občanským, je-li ve hříchu smrtelném.

(Jan Hus, Akt třetí, cl. 18., 15., 4-)

Na hranicích Nebeslavska teče řeka Lethe čili Zábuda, jejíž pitím 
— čudo nad čuda! — všecka mizí zemnatost i péče.

{Slávy Dcera IV., 3.)

.. . lásku dusím ... sám být nesmím, city ona, zvuky tatu vnuká, 
co se odstraním, lesy panny mněje, makáním Minu hledám, a jsou 
jedle, buky: — (tamtéž II. 105.)

Nejmilejší pak jest mí ze zábavek jméno dávat vlásku každému, 
jednomu dim Zlatoš, druhému Hedvábníček, Utloň, Krasihlávek; •
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Očitěch jsem tomu, Žertohravek, Květovoň dal název sedmému, 
Krotipláč a Milhost jinému, Sálorostek zas a Srboslávek; dvanáctý 
mi sluje Množiželem, ten jsem Stražislibem pokřestil, Slzovabem, 
Libkem, Mukodélem. Tak jsem celou, nevím čí bych mořil či bych 
sebe více oštéstíl, z kadeře té rodinu si stvořil; — (tamže III, 52.)

Kázeň je pro celou společnost mnohem závažnější než spravedl
nost k jednotlivci. (Chesterton, Koule a kříž, p. 178., Lucifer 
to praví).

PŘÍKLADOVÉ
myšlenek utěšlivých, dobrých, jasných:

Moc zajisté tvá (Hospodine,) jest počátek spravedlnosti (8ap. 
XII. 16). — Budiž pokoj v síle Tvé — (Ps. 121, 7).

Neboť každá vláda v podstatě jest absolutní; ve chvíli, kdy jest 
jí možno odporovatí pod záminkou omylu nebo nespravedlnosti, 
už jí není. — Blanc de Saint-Bonnet, Neomylnost, kap. 
VII. a.

Svět trpí nedostatkem víry v pravdu transcendentní. RENOUVIER.

An scis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? Oxenstierna.

Cti krále. Silný, moudrý vel jeden jen, 
neb noc má mnoho očí a jedno den. 
Kdo lepší, nejlepšímu rád slouží v světě, 
a meči třeba ostří i rukojetě.

E. T e g n e r: Píseň o Frithiofoui, p. 12.

... a penězům poslušno jest všecko. — Kazatel X. 19. (Kniha 
Písma Svatého, lat. Ecclesiastes, hebr. Koheleth.)
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„Všechny zákony a nařízení byly vydány ve prospěch davu. Ne
potřebují strážníka, jehož vidím na ulicích: a skutečně nepotřebuji 
o nic více policejních předpisů; umím se řídítí sama —." J. Her- 
gesheímer, Cytherea, p. 109.

... nebo proč by měla svoboda má souzena býti od svědomí 
cizího? — I. Kor, X, 29.

Tíť jsou studnice bez vody, a mlhy vichry zbouřené . . . Nebo 
pyšně marnosti mluvíce . . . svobodu jim slibujíce, ježto sami jsou 
otroci porušení; nebo od koho kdo jest přemožen, toho jest i otro
kem. — II. Petr, II., 17-19.

Stůjte a neuvalujte na sebe opět jha služebnosti . . . Nebo vy 
v svobodu povolání jste, bratři... — Gal, V. Cti celou kapitolu 1

Vyproštění se děje v nás5 není to místo na zemi, nebo vlastnictví, 
nýbrž svoboda, stav duševní. — J. Hergesheimer: Cytherea, 
p. 92.

Sláva nerozvíjí se leč v svobodě, a svobodou pro ní jest samo
ta. — A. Hello, Slova Boží.

í

„Dvanáctero proroctví,
který se mají před Příštím Antíchri stovým státí".

I. Duchovní Vrchnost bez vážností. — 2. Soudcové bez 
spravedlností. — 3. Stav manželský bez věrnosti. — 4. 
Bohatí bez lítosti. — 5. Chudí bez pokory. — 6. Zeny 
beze studu. — 7. Děti bez bázně. — 8. Staří bez rozumu. 
— 9. Mladí bez počestností. — 10. Poddaní bez poslu
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šenství. — IL Knížata bez moci. — 12. Líd obecný bez 
Náboženství.

Vypsáno z knihy, rukou psané v letech 1610—12.

t Fr. J. TRN KA.

V srpnu 1927, v oktáve Nanebevzetí. — Podivno: Ze tří tiskáren 
skoro zároveň černé cedule hlásí úmrtí, a o čtvrtém právě slyším 
zprávu. Jsou to: Syn p. Kryla z Nového Jičína, ještě mladý, jehož 
jsem neznal, ale jenž jistě pracoval též pro nás v tiskárně otcově 5 
pak p. Kříž, ředitel tiskárny Pokorného a spol. v Brně, člověk sym
patický a ochotný, příznivý našemu podnikání. O smrtí Obzinově 
povídá mi p. Sáňka z Brna a diví se, že o tom nevíme. Nikdo nám 
to neoznámil. Kdo nemusí čisti novin, neví o všem, co se v národě 
děje.

A 16. srpna po poledni zemřel p. Frant. J. Trnka. Byl řádně, ba 
slavně církevně pohřben za asistence Šesti knězi, v pátek 19. srpna 
byla zaň sloužena zádušní mše v chrámu sv. Martina v Třebíči. 
S ním jsem byl nejvíce znám. Přijímal mne jako domácího, zval 
k večeří, k obědu, otvíral mi dum třeba o půlnoci a nocleh dával 
skvostný mně i jiným příznivcům Dobrého Díla, „se vším zaopatře
ním". Také prý byl sám svátými svátostmi zaopatřen. Ale co má 
největší důležitost pro Dobré Dílo, nikdy neupomínal, nikdy nena- 
léhal na zaplacení. Totojeho gesto působilo na mne dojmem zvlášt
ního vědomí cti,-jaká je spojena s uvedením dobré knihy do života, 
„na světlo", a proto trpěl s trpícími.

Ještě však něco zasluhuje zvláštní zmínky, což však už jest jaksi 
věcí Prozřetelnosti a nejen prostě lidskou věcí: Nezúčastnil se totiž 
nijak činně po likvidaci Střížově a Tichého, ba možno říci, že za
chránil Dobré Dílo od naprostého pádu tím, že nechtěl dáti vy
účtování, jehož bylo třeba podle předběžné smlouvy, než si ostatní 
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tiskárny odvezly skladiště, „aby vše bylo možno dáti do pořádku". 
Nám tím znamenitě prospěl a jsem přesvědčen, že sobě neublížil, 
a právem se smíme domýšlet!, že tento věru blahodárný čin byl mu 
velikým ulehčením v poslední hodince za to, že i nám dopřál úlevy 
v tehdejší naší agónií. I my jsme tedy měli kolik důvodů dáti slou- 
žiti mši na jeho lehké odpočinutí.

Kromě toho z tiskárny, jež bude vedena dále pod jeho jménem, 
došla nás ochotná zvěst’, že na počest nebožtíka bude nám vytištěn 
Život svátého Antonína Poustevníka s iniciálkami Jaroslava Bendy, 
na krásném ručním papíře Míliottiho z Fabríana. Z církevní řečtiny 
přeložil jej František Pastor, u nás snad jedině ještě schopný takové 
krušné práce s takovým zdarem. Jest to slavné dílo patriarchy staré 
Alexandrijské církve, svátého Athanasia, vášnivého zápasníka o 
božství Kristovo, „otce pravověrectví".

Snění v garáži.

Garáž není jen dopravení do přístavu, jest to též „pobřežně", 
totiž plat za přistání. Šťastně jsme dopluli. Dokázali jsme, že jest 
ještě jiný způsob periodického tisku, než jaký všude a houževnatě 
se drží na úkor Studia k jeho velike škodě! Z celého ročníku ,. Archů" 
jest patrno, že lze Studium zařídíti iako typografií, s pohyblivými 
články, jež by bylo možno pohodlně pořádati v přirozenou Synthe- 
su, a zvláště že jest možno touto methodou rychleji a jistěji určo- 
vati hoanoty.

Hodnota! K té již má jistě svůj vztah zmíněný plat za přistání. 
Hodnoty! Co námahy přednáškové vyplýtval jen na tento pojem 
profesor Masaryk v těch dávných dobách, kdy jsme ho i my ještě 
„poslouchali". Jenže kam to s nimi přivedl? Praktická filosofie vždy 
schoulí se jako zralá hlávka zelí v posvícenske obecné rčení: Každý 
se chce míti dobře! A také tento typ praktické hodnoty z celého 
jeho ideálního snažení ujal se nejvíce. Vládne. Přichvaluje si. Strojí 
se k delšímu trvání. Jenže problém hodnot též trvá. A není jiné 
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pomoci než sestoupítí s pohodlné intelektuální houpačky realismu 
a relativity a pokorne zacíti tarn, kde se přestalo při vítězství „věci 
veřejné" (respublica), t. j. duší veřejných: hledati znovu. I když 
hned nenalezneme (neboť v těchto místech rovníkového bezvětří 
mnoho jest zapiato na božskou naději), můžeme býti ubezpečení, 
že tímto věrným hledáním hodnot budeme se v nich aspoň tříbití, 
neboť „kteříž hledají Hospodina, rozumějí všemu" (Prov. 28, 5). 
Metoda tato jest zkusná, hodnoty touží po svém místě na Hoře 
Studia podle výše i podle vztahů k sousedkám, z vratkých poloh 
náhodností k stabilní architektuře, hodné lidského umu. Kategorie, 
obor jest tedy jakoby obrys, obal, zabrání, přivlastňování, u-mění... 
Ut videret, quid vocaret ea (Gen. II. 19), a tak zv. „škatulkování", 
v němž se shlédli školometi a byrokraté, má své oprávnění, ale až 
se už ví, že Hodnota jest a že jest možno se k ní příblížiti. (Hod
nota, něm. Preis, franc. príx; viz lat. pretium, řec. prásis, proídzó, 
Proitos a pod.) Arci ne jako dcery Proitovy (Proetidy), jež za trest, 
že přiblíživše se k bohům neuskrovníly se v hodnocení sebe a za
čaly jimi pohrdati, byly stiženy šílenstvím, v němž se pokládaly za 
krávy, a byly by se málem celou svou nesmrtelnou podstatou svedly 
na užitek jako pravé krávy, kdyby jích černonohý Melampús svým 
léčebným umem nevrátil zase do původního stavu princezen, čehož 
z plna srdce přejeme i zakletým duším našich studujících — pro 
nový ročník „Archů".

iVa slavnost Povýšeni Krize lj. září 1927.






