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Arnošt s Běllnka M. D. Rett1gové

Noenl. ReJchrtová

Třebaže uvážb1vá matka T. 1909 taktně pooprav11a synovu

earkasttckou kar1katuru ?, ťl 190', portrét české vlaaten\r a

kuchařky doby předbřeznové v Ltteratuře ěeské 19. století,  8y-

tý a pastózní, přttahuJe stá le pozornost.  Z banální sent1menta-

l1ty vlastenecky výchovnýeh ptóz 1 básnÍ M. D. Rettlgové, z

přeelazeností Kafíěka a přetuěnělostl Donáeí kuchařky ee Arne

Novákov1 zveda.l" žaludek. Nauzea vyvolávala nejen přiněřenou

podrážděnoet na matrónu, kotébaJící ge světen bez úzkost l ,  bez

problénů, bez núrnltek a neJ1stot,  a le vyb1čovala zároveň l

úzkogtnou v1z1 spoleěeneké hrozby. Tak chápe eerkagmus Arne

Nováka úvodní studl' e Feltc1tes Wůnschové k edlc1 Domácí kuchař.

ky M. D. Rett lgové /Praha, Odeon L986/.

Pro správnoet prorocké lntu1ce Arne Nováka svěděí př1neJ-

nenšín dva faktory. l. Není náhodné, že v.ydání Donácí kuchař$

k dvousténu výročí autorč1na nerození nákladen 143 oo0 výt1skrl

bylo okamž1tě rozebráno a čtenářský záJen s l  vynut1l  dot1sk.

vž ěeská zá l lba v dobrém Jíd1e a p1tí Jo na pováženou. Podle

zasímavé\tozboru Nerudovy Balady ěeské Vlad1míra IlÍacury /opus

nuelcum 2,/89, s.  37-4v je zagnurtý rytÍř Paleček nos1telem c|n-

rakter1st1ckých Íysů čeeké nental1ty: ' ' rád dobře Jed,a dobře

p11", ovšemže také ' ' rád bloud1l po čech. lch' ' ,  a1e tu ' .by1 vždy

Jak v nátohách, a nevěděl '  kde stoJí ' ' .  Z typlcky "čes&ého glu '

/téžko nevzpomenorlt na český snář Vaculíkův/ se dává spící. ry-

tíř  budit  Jen z Jara /LB48, 1968/, eby pak opět vstoup1l ' .  v

dumnou říš". Nepochybně česká žravost a ospalost Jdou ruku
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v ruce. Nadto svědčí nostalgÍe po bÍederuaÍerovské domácí po-

hodě' rouanticky přlslazené, o naš;em hlubokén a nešIastnén

neklldu. Hledáme ú1.evný únlk za kařdol.l conu.

2. Není náhodné, že ídeá1 žerly M. D. Rett lgové zůstal  v

čeekém proteotantl.smu tvrdě Wžadovanýn ideólorn' žen farářů.

Co na tom, že Rett igová by.|.a katol . lčka? Ideá1 přtměřeně vzdě-

1gné, bezp."roblémově zbožné' mravně i:ezúhonné a výchovně půeo-

bící žeqy - v lesten\y'  spo1ečeneky 1nponuJící, echopné shro-

m'aždovat , 'kávové společnost i"  tvůrčÍch ťlestenců, zdatné ku-

chařk.y bezmezně pohost1nné Je nadkonfes1Jní. Ostatně'  přtšla- l t

by řeč na konfese, mě11t Jeure i ury evan6;o1íc1 svou RettÍgovou ,

aě nesepsala kníhu kuchať's}g,-ch receptů. Dost nožná, že byla

bystřejší a v každém případě Rett lgovou př.edešla ve schopnost1

s|rromažóovat v.i 'asteneck;r omýšleJící 1nte1ektrrá1y na praŽské fa-

ře v tr ' lh lá řské r: l lct .  Zbyla po ní Jed1ná báseň; "Výstraha před

svůdct všem pannám''. l,r záplavě mora11stních próz 1 básní eklonku

18. a počátkrr 19. stolqtí těžko r.rrč1t, byla-1i  roíněna vážně ne-

bo {ron1eky. Jedno Lze ocenl. t !  na rozdí1 od RettÍgové nenÍ an1

trochrl sent1mentrj1ní. OnorJ evangel1ckou Rett1govou byla ' 'paní

farářová'' Rebeka Lešková /17,|3.T856/, nanželka pastora árVo

štěpána tešky /+L8]t8/, našeho předchůdce na křížllcké faře.

Její č1nnoet popsal v kap1tole ' 'Salon de Rambou1l let v Truhláť'.

ské u1ic1|' & '.Výstrahr: pannám'' vydal B. B. tsašus ve svém 'po-

hledr: na tvorl:u evangel1ekých básníků'' g t1tr-:1em Zazp{vám Pánu

svém'r ,/Praha, Kalj-ch 1988,/.

Ron.antteký příběh Arnošta a Bě11nky M' I). Rett1gové' vyda.

ný ve sbírce t"ařenč1n košíček /}íradee i{rálové \821/ a přílohou

Itonáeí kuehCIřky /]:986/ nůře snad trochr: r;Jasnít nadkonfeeíJní

a nad'ěasovou př1tažuvoet bl .ederrna1erovskóho et1ckého schématu.
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Mírně zhýra1ý os1ře1ý šlechtlcký eynek Arnošt Je osudově

Jat ntlostnýla ctten ke své poddané, půvabné a bořrabojné Bělln-

ce ve chvÍlí, koy unÍrající natke Běl1nku zapř1sáhne věrností

nepoekvrněné panátce rodin.ně tradované zbožnost1 a ctnosti.

Bě.l.1nka d1or.lho ociolává' posi1ována natčinýn odkazem. Tepnle

nnáJl  Jehož květy, vůně a s lavící s i  nezadají s máchovskýu poe-

t1emem, pohne ctnostnou Běll"nku zpÍvu k platoníckérnu, postr:pem

zář1vého 1éta k méně platonickénu proJevrr 1áslqy. Arnošt se za-

váře před 3ohem příeahou věrnoat i  za hrob. Odjtžd,í na pohřeb

strýce - poručnÉka' který jed1rry nohl být překážkou nerovného

sňatku. V sídelním městě je nu nastraženo os1r]1o v podobě strý-

covy schovank; l  Anežky, která s1 v půvabu, zbožnost i  a ctnostÍ

nezadá s Bě11nkou, a ve strýcově závět i .  Nespojí- l1 6e sňatkem

Arnošt s Anežkou, vyděčuje strýc oba a Anežce nezb;nrá než do-

žtvotní úděl Jepttšh/. Nedto Anežka vzplá la gtejnýn c1ten jako

Běltnka. Netřeba 1íčlt mravní zápas Arnoštův. Těhotná Bělínka,

štvaná intu1cí, ondlévá v ehrámu, kde ee. zpečeťuje mnželský

svezek Árnošta s Anežkou. Anl vydatqý f1nanční příspěvek a pří.

s].tb ložlvotního opatření Běl lnky 1 nenanželskébro dítěte nezg-

brání Er1nyím ,/',pekelnýn vztek11cem svědomí,',/, aby nepronásle-

dovaly Arnošta jako btbl1ckého Ka1na. }3ě11nka vol 'í sebevraždu.

Až v nájt dalšího ro}o: se Arnošt o Jejírr osrldu dozvÍ. Na chnur-

ných to ':}kách bt: jqýrní hvoz<ly Je zasažen blesken a stěží stačí

Bvou nevědomou choř 1nfornovat o zaslor:ženém trestu za vlastní

věrolonrnost.  Rett lgová sumarlzr: je mravní naučeníl íTakový ne-

š{astný konec vza1y t ř l  osoby, Ježto by dlouhý a štastný věk

tráv1t1 rrohl"y. Jedlné provínen í '  jec l lný krok ze stezky ctnoet1

uved']' Je c1o 1abyr1ntu or:zkostm1 naplněného, až, neposledy k

brzkému hrobrJ',.
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Ve výchovné povídce Rett1gové, určené mládež1, není nlc,

co by výrazně rrráželo protestantskou věrouku a et1ku. Moral l -

ta příběhu zeto bezpečně ukazuje k přeclkřee{anským, ant1ckýn

koř.enům. I{ned zkraje zaujme závazná památka zenřelé - Běl1n-

čÍrry noatky. Křestanství přeznač1lo kult prt.vleh dílem b1bl1c-

kY, dílem pověrečně. ' 'oblak svědků,'  /Žtaan Lz,L/ se stal  pod-

kladem učení o církv1 bojr:;1. i  
"  

zvítěz11é. Ovšen už Arr8ust ln

v De ctvitate Deí poněkud trnul nd zbr'ljelým kr"lltem křeeřan-

o(ých nr:čedníků a křečov1tě se snaž1l obháJ1t uctÍvánÍ křes-

tanských svědků jako Jinorodé ant1ckénu pantheonu. Reformace

napřela teologické sí1yr ab.y pověreěnost kultu mrtvých .  sva-

tých rad1kálně odbourala. Poclař i lo se jí to v tenké vrstvě bo-

hos1oveck3Íeh tntelektuálů, neuspěla ve formování 11dové zbož-

nost1. Běda každémr: rc iz inel*, který se an1 pokrytecky nedoká-

ře př1způsobtt hluboee zakořeněné křestarrské nore{lce, st řežící

ant1cký kt.tlt nrtvých! Tak varuje ,Albert CamrJs.

Výraznějšího křesřanskébo přezr:'ačení se v próze Rettigové

doste1o ant ieké či  obecné náboženské ut1 l t t á rní-mod l l tbě .  Bě-

] '1nka se snaží vror. lcími rnodl1tbamÍ prodloužit ž1vot matky.

Rett1lová, autorka mod11tební knihy pro žeqy ,/Kř.esřanka vzýva-

Jící 3ořra, ] . .82?/, usměrňuje 3ě11nč1nu představu /n'Má noc] l1tba

prodlouží m1le ž1.vobytí mé nnat lqy, Ježto m1 r\yní tak jest po-

t ř .ebná' ' , /:  "Pán ž1vobytí ' '  nůže rozhodnout j1nak. Modl1tba kře-

s{ana není nóstrojem r:t i11tární rnan|pr '1 l ,9ce l3ohen.

Pozorrrhodná Je tsěl inčlna nod1ltba v roezné - sebevražedné

situac1. V so.;boru mod11tební k.nthy by se j t  Rett1gová rreodvá-

ž11a pr lb11kovat t  sebevražda vyboču je z kť.esťanokého et1ckého

schénatu. I . řesto je rra lébavým sociá1ním prcblérnem' přesahrrjí-

cím hran1ce 19.  s to le tí .  V  Bě l1nč1ně sebevražedné nod l l tbě
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ětene patrně nejsvobodnějš{ společenské 1 křesťanské vyznání

Rett! .govó. Do úgt dívkyl  Pťo nÍž by křegtanská společnost $

přísným morá+lním kodexem nerněla o11tování, k1nde Retttgová

varlantrr Ježíšovy mocllítby na kř{žÍ. Bě,l i.nka se l:,odlí ?,a od.

pr:štění i  pro Á"rnošta, který ' 'nevěděl co činÍr '  /kryť. se zapří-

eah..]' l. věrnostÍ,/ a odevzdává svo'r dr.:št 3ohr.:. I křestanskou $po.

lečností odepsaný sebevrah ge mr}. ře modl i . t  Jeříšovýn1' s lovy a

dovo1ávat  se  jeho mítos t1 '

Zato p1ně enttcky chápe Rett1gová problém vir5t.  V celém

příběh'r  coninuje osudovost.  Stačí nepatrné . 'překrr lčení míry" ' '

,/osnovn;í homérovský mot1v/, aby se da1 do pohybrr neúproSIlJíl

fatá1ní krr:h v1ny a trestů. Neehybějí an1 Er1-nye - ' ,pekelné

vztek11ee svěcomí" .  Zák ladní  obsah k řes ianské zvčst t  o  ro i1os t l

a odpr3$15' 'í je ve výstražně výchovném záměru nadobro vyřar:en.

t ldová zbořnost a nravno$t, prezentovaná Retttgovou, přestává

n& spravedlnostÍ neúproeného osudu. Z téia perspekt ivy 1épe po.

chopÍnne, proč Janu Kalvínovl v Institr-rc1 r:áboženství křesřanské-

ho to1tk  ná1eže l .o  na  tom,  aby ě tená řům vysvět111 nes l r " :čt te lnos t

vír lr  rr  Kr1sta s vírou v ogr ldovou aákonitoot.

RettÍ..r ,ová, t řebaže jí ' 'v €gmír p1yne v mlze k ' lehyňské páry ' .

a umí v ' ' rozpoltění mezi krajní sent i . rnentá lností a krajní baná1-

nostín jedním dechem dávat ' 'návod,.  jak možnc ve smírrJ žítt s 3o-

hem* a por:čovat ' 'mlnclou hospodyňkr: v comácnoet1n jako sobě po-

čínat l .  má, aby své t manňelovy spokojenost1 doš]"a' .  ,/A. i ' lovák' ,/ '

p lně  vyhov ' : Je  e t tcké poptávce  spo1ečenského průmčr ' : .  os ta tně  t

nac.průměrné tvůrčí osobnost{ dneška těžko překonávají rnorá lní

schénn i l I .  l ) .  Rett igové. trr  podsLatě modernlzované pociobě Je na-

přík1ad posteclní ť1lm Věry C|1yt l lové ,/Kopytem len, kopytem taď

Jen var lantor: výchovné výstrahy r\rnošta a 3ě11n}cy! odplata ?"a
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Novák/ nás

Je emrt /AIDS/.

neúprosně provází

"K1tdný úsněv maeité tváře'' ,/A.

1 apokalypt1kou současnostl .




