
methoda jest cosi formulce pňímo protivného' Formulka jest otroc.
ké vězení, mechanistická pověra, pěst,ující a vychovávajicí lenost
a malostduše;methoda proti tomu, správně-li se jí rozumí , jesL cesta
k suobodě. Cena a hodnota opravdové methodyv umění jestvtom,
že rovnou vede k svobodě, k poslední rozhodné svobodě velikého
tvtirčího činu. Neboé na tom jediné konec koncri v umění a poesii
záleži: abys methodicky dospěl k svému poslednímu, nejvnitň-
nějšímu jd,, aby ses ho odvážil činem, skoÍtem nad sebe, skokem do
tmg, skokem do sebe; methoda vede tě na poslední prah, za nimž
šeŤí se osudná tma, na prkno, pod nímž hloubí se propast: skok
do nÍ a pŤes ni jest, tvá zkouška, která tě objeví tobě samému...
Mnohému a mnohému musil jsi se naučit, abys toho mohl v rozhod-
nou chvíli _ zapomenout,. Proto milovali velcí umělci methodu
a dávali se jí vést,i a vychovávati: vedla je k této poslední odvaze,
která musila b;fti pňipravena soustavnou prací a soustavn;Ím
rozmyslem celého života, nemělaJi bfti pouhfm plan;im fan-
faronstvím.

Ale malÍ uvíznou v ní, anebo čast,ěji ješté píed ní: v pouhé
formulce, a nesou její jho se spokojenou samolibostí jako po-
jištění od svod a raz tvrirčí dobrodružnosti.

Není konec konc jiného sudidla mezi prostíedností a velkostí
v tvorbě básnické a umělecké než to zd'e',

HicÚorickf TorquaÚo Tasso

I

Drama p. Jaroslava Marie nedávno na Národním divadle pro.
vozované - píši to se svědomitostí, kterou nalezne člověk
vždycky, kdykoli má zakr;ft špatné,svědomí: neviděl jsem ho
tam, n1fbrž četl jsem je v knize - vyvolalo mně v mysli velikou
hist,orickou figuru, kterou se chci inspirovat. obíral jsem se jí
také, ne jako básník, n;fbrž jako literárni historik, - ale jest
ten rozdíl tak podstatn1i, abych jej musil zvláště vyt,;ikat,? A zde
chce se mně tedy psáti ne o Tassovi z básně p. Marie, ne o básnické
fikci českého dramatika,,n brž o Tassovi historíckém. o básnic-
kém Tassovi p. Marie chce se mně hovoňit,i ttm méně, čím více
jsem pňesvědčen, že všecko podstatné bylo o něm ňečeno na
tomto místě odborn1im referentem.

Tedy: historickj' Tasso, to jest Tasso, jak vyneslo jej na světlo
z pňítmí stalet;fch legend a Íantasií pracné a drimyslné badání
moderních historikri italsk1i'ch, pŤedem jeho velikého kritického
životopisce Angela Solertiho.

Tento Tasso, básník stejně velik;1i jako nešéastny - nešéastn;f
proto, že byl obětí své doby, a velik;f proto, že byl právě proto
její autent,ickjl v1iraz, - a obojí souvisí spolu k nerozdělení těsně
a dr1věŤivě! - Tento Tasso tedy b;fval pŤedmětem lít,osti a me-
lancholick1ich vzdechri, že byl poslední básník renesanční. Ale
tento Tasso není pňedmětem závisti, že byl pruní básnik a pruní,
čIouěkbarokní,- ačkoliv to a právě to jest závaŽnější, závažnější
prostě proto, že začát,ek čehosi jest vŽdycky v1iznamnější neŽ
konec čehosi. První básník, první člověk baroknÍ: pŤíhanu tohoto



označení ciLi, zdá se. u nás kdekdo. Ale neni to pňihana, kterou
bychom měli vyciéovaLi z tohoto slova. Barok není stále do-
ceněn, renesance jest stále pŤeceĎována. Myslím, že to zaviĎují
známé knihy Jakuba Burckhardta, které staly se dnes estetic-
k;fmi a historick;i'mi kabechismy krasoduch1fch filistrťr a purist :
jest jim tolik potňebi této konvenční lži o zlatém, esteticky do-
konalém a bezvadném věku moderního lidsťva! Tak blaženě
klíme se jim pod bezpečnfm stínem němec]<ého estetického
idealismu, profesorsky zaručeného a ověŤeného, a takovou ne-
chué cítí k drav;fm vírrim životním, které ze své horké tísně
vrhly na světlo ten kňečovit1ir, majestátn;i, a pňece tak kouzelnf
a podmaniqf barok!

Tomu, kdo promyslil barok a jelro velikou tvrirčí mohoucnost,
objeví se správn;f a pravdiv;i poměr mezi ním a renesancÍ: rene-
sance ukáže Se mu tím, čím vpravdě byla, -- ne mnohem víc než
pňedsíĎ k baroku. Renesance nebyla nikdy víc než poněkud pa-
pírov;f sen akademick1fch snivcri a filologick ch puristrl - Sen
nikdy nenaplněn;f, nikdy neuskutečněn;f, neboé neuskutečnitel-
nost jest pojmov;i znak všech snri zrozen ch z učeneckého opo.
jení ideálu abstraktní dokonalosti. V barok naproti tornu vtělily
se temné životné síly, kt,eré určovaly svod moderního člověka
uladaíského, jenŽ podroboval si vědomě složitou skutečnost mo-
derního života a vytváňel k ní uměleckou rovnomocninu' Umění
cel;i.m rázem sv1im neasketické, lrlaholné a honosné, určené hlá-
sati, že člověk ovládl se riplně a má právo bfti hrdf na své lidstr.í,
po prvé vyrvané temnotám a nejistotám podvědomí, po prvé
uvedené v širokou sloŽiíou soustavu racionálnou, to jest barok.
A veliké dramatické básnické umění Corneillovo jako románově
epické uměnÍ Balzacovo, umění velebící vrili l idslrou a její vla-
daňsk;ir rozlet až v absolutnu, jest umění podstatně barokn'í:
umění pychy a slávy lidského ducha, opojeného sv;fmi vjboji.

Gamma ve své Brázdě varuje českou duši pňed barokem a jelro
svody; jest mu uměním katexochén protireformačním a katolic-
k;,fm. To není tuším správné jako fakt a neni dost filosofické jako
rada. Barok vvtvoiil se ovšem ve sluŽbách katolické církve. ale

neplatí totéž o gotice? Pravda jest, že barolr znala jiŽ pozdní

Ťimská architektura, že je katexochén dít,ě západní iímské kul-

tury vftvarné; Michelangelo, první mist,r moderního baroku,

clokládá se všude pŤi své tvorbě archeologick mi odkazy na

detaily baroku staroŤímského z doby pozdějších imperátorr1. A to,

že duše česká vyhnula se baroku v 16. a 17. století, že zristala

prostná a českobratrsky rozjímavá, trpně uzavŤená v ,,lusthause
Srdce.., bylo její minus, á my, moderní, v 19. stolet,i musili dohá-

něti, čeho dědové zanedbali. Pravím: musili cloháněti, poněvadž

nebezpečím kultury světové, aé domněl;fm, aé skt'rtečn;im, není

možno se vyhnouti; jich není možno obejíti; jimi jest' nutno

projíti, ač chcešJi je pfekonati.
Dťrsledkem toho, že jsme neměli renesančně barokní poesie

v století 17. a 18., jest Vrchlick1ir, zjev cel1fm svym rázem ba-

rokní. Neboť v1fvoj národní duše tvoňivé tudy projiLi musil, a ne-

prošel-li včas, musil projíti opožděně. Dnes pro nás - a v ne-
poslední piíčině díky jemu - barok nebezpečím neni. Jest pro

nás uzavňenou epochou minulosti, ritvar ryze historick;ir; musíme

mu pŤiznati velikost a sílu tvoňivou' a mrižeme proto, Že nás již

neohrožuje, - soudíme jej na svobodě a ze svobody bez zaujetí
pť'átelského i nepňátelského, Z jin.Ých podnrínek kulturních clnes

tvoť'íme a za jin mi ričely dnes tvoňíme, aby mohl ohrožovati
ty z nás, kdož jako praví tvťrrcové nepŤim;'kají se trpně k mi-

nulosti a nepŤíživničí v ní, n;ibrž snaží se pňedejmouti a usku-

tečniti brtdoucnost.
S vyšin téio vnitiní volnosti budiŽ tedy pozorován typickf riděl

člověka, kterého jest možno nazvati prvním básníkem barokním.

Aby byl pochopen zjev au*", ,o..uv, jest tŤeba znáti hisLo-
rieké pozadí, z něhož rostly, a pňedem dv r ferrarsk;i, kde žil
rozhodnÝ odstavec svého života, a jeho osudy: Postava Tassova
byla proto opňedena toliker1fmi legendami, že dlouho nebyl
možnÝ pŤíst,up k archivrim ferrarsk;im; kritická historiograÍie
mohla v Italii vzniknouti teprve s vládorr nového královstvi,



neboé ono mohlo otevňíti teprve množství archivri posud uza-
vŤen ch, poněvadŽ jich vlastníkrim záleželo opravdu na tom, aby
t,ajily věci, kterymi nebylo se právě proč chlubiti, tajemství
krvav;ich a intrikánsk;ilch renesančních dvorri - z nich byl
i dvrir ferrarsk;ich' Marchese Girrseppe Campori byl první mo-
derní učenec, jemuž otevňel se archiv estensk;f ; on počal kreslit
po pravdě, na základě studia pramenného, dvrir Alfonsa II.,
za jehož vlády Žil ve F'erraŤe Tasso; ale zemŤel dňíve, než dolronal
hlavní část svého rikolu. Jeho pokračovatelem a dědicem byl
Angelo Solerti, kter1y, vynesl na plné denní světlo osud Tassriv
a všecko, co s ním souviselo ve Ferraňe. Nebyl ovšem první, kdo
se snažil propracovati nánosem pohádek a pověstí k opravdo-
vému Tassovi; má pňedchridce v abatovi Serassim v 18. století,
v benediktinovi T'ostim' ve Francouzi Cherbuliezovi' v literárních
hist,oricích italsk;?ch de Sanctisovi a Carducciovi - ale jemu
teprve bylo pŤáno vysvětliti posavadní záhady a vvrovnati
nesrovnalosti.

Estové, vévodové ferrarští, byli jedna z nejstarších a nejvzne-
šenějších pansk1fclr rodin evropsk"v.ch; byli spŤízněni s pňedními
rody královsk;fmi a císaŤsk;í,mi. v 11. století zÍskali Ferraru jako
léno papežské - okolnost osudná i pro historii Tassovu. Ve
12. a v 13. st,oletí d'Estové byli spojenci papežri a vridcové Svazu
lombardského, odprirci Štaufri a tvťrrcové guelfri. Později, když
byli povoláni do Modeny a Reggia jako párrové a potvrzeni zde
Rudolfem Habsbursk;fm, sm1fšleli ghibellinsky; císaŤ Bedňich III.
pov;ilšil marchesa Borso na vévodu. Na sklonku 15. stolet,í
a ve stolebí 16. jest .ferrarsk1ii dvťrr vévodskjl jeden z nejskvělej-
ších dvorri renesančních; ale v 16. st,oletí stahují se jiŽ nad ním
rnračna, vyvstává mu i.ada nepŤátel, Borgiové, Roverové, IVIe-
dici, Aldobrandinové, kteŤí usiltrjí jej pohltit. Poslední vévodové
ferrarští v 16. století bojují zoufal1|- boj s těmito nepňáteli.

A na t,ento dvrir v době jeho nejl'ětšího lesku, ale podryty již
kalvinismem Renátin;Ím, ohroženy zvenčí riklady nepňátel, jesI
zanesen Tasso, aby život jeho splétal se s jeho sudbou v podivnou
spleť vzorce skoro geonret,riclrého.

2

ŽívoL vévodr"r ferrarsk;fch v 16. století jest neustálá rizkost,

aby se ubránili mocnynr sousedrim, kteÍí maji zálusk na Ferrar.u,

diplomatické chytračení a kličlrování. Hned na pociátku 16. sto-

letí stalo se cosi, co osvětluje situaci velmi jasnjlm světlem.

Papež Alexander VI. Borgia pÍál si, aby syn Herkula I., patnáct,i-

let,;f Alfonso' vzal si za ženu dceru jeho Lukrecii, ženu pŤíšerné

pověsti, dvakráte pňedtím již provdanou; a otec svolil, ze straclru

pŤed rodinou Borgirl, ze strachu zejména pňed strašliqim Ce-

."".* Rorgiou, a Lukrecie vjela slavnostně do tserrary... To

bylo cosi jako mesaliance; vedle d'Estrl byli Borgiové dobro-

druzi a parvenuové.
Za tohoto Alfonse I. jest Ferrara sídlem nádherného clvora

vpravclě renesančního; ztle žije jako vojevridce a státník Ludo-

vico Ariosto, největší epik renesanční, duch kypivé fabrrlistiky,

rozkošnick;i a zdravy, jehož báseĎ lehla tak těžk]fm stínem na

literární osud Tassúv. Alfons I. províjí se chytňe s hadi pružností

mezi drápy dvou mocn;fch papežrl, Rovera Julia II. a Lva X.;

a když Lev X. náhle zemŤel, šeptalo se všurle, že mu byl pŤi-

p.",,.o jed ve F-erraŤe. Francesco Nitti, objektivnf životopisec

Lvťtv, pŤiznává, že obdukce vynesla na světlo stopy otravy.

I]udiž {omu tak, budiž onak; jedno jest jisto: smrtí Lva X.

vydechl teprve volně Alfons, kt,er;v" dal raziti medaili s v;iznamnou

legenclou: Jehně osuobozené z drap luich. NepŤátelství Kle-

menta VII., nelegitimního Mediceje, vehnalo Al{onsa do tábora

císaŤského; t. 1527 podporuje penězi taŽení Bourbonovo na Řím,

které skončilo strašlivy^ ',",, di Roma, pleněním Říma, osm

dní trvajicim, od 6. do 14. kvěLna. Alfons proplétal se neupŤímně
mezi Ligou a císaňem Karlem V.;pod jeho ochranou dožil konce

svého živola r' 1535.
Syn jeho Herkules II. měl za ženu Renátu, dceru francouz-

ského krále Luclvíka XII', již od otce své]ro naladěnou proti pa-

pežskémrr Římu, dámu nehezkou, ale bystrou duchem, dobro-

činnou, čist1i'ch mravti, které protivil se renesančně papežsk;í
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346 život ňíms}<;í. T'ato Rerrát,a stalil se tajtlou, ale vášnivorr stou-
penkyní reformát,ora l(alvína a dvrir její ritočištěm r,šech Římu
podezňelÝch a Rínrem pronásledovan;ich; li ní rrtekl se Iialvín
r. 1536, k ní francouzsli;Í básník Clenrent Marot,, kompromito.
van;'} pňebásněním žalmr]. Inkvisit,or otevňel posléze zrak man-
želi RenáLinu, ktery se rozzuŤil vášniv1fnr hně.,em: reÍormační
náklonnosti Fterrábiny bylv věru svrchováně nepolitické a ohrožo-
valy panství Estri více neŽ několi]i prohranÝclr t,ite.,. Renáta byla
ihncd odloučena od sqych dětí i od své čeledi a uzavi;ena v osa-
mělé komnatě v pevnosl,i: zlomena sanrovazbou, ličila posléze
obrat ve svém smÝšlení. Ale na dvrir vrátila se až po smrbi svého
nruŽe a na]ezla jej sobě riplrrě odcizenym, ano nepňátelsk' m. od-
cizeny byly jí její rtcery l-ukrecie a l,eonora, obě pňímo si prot,i.
chťrdné: Lukrecie, skvělá, krásná renesanční dáma, odl<vJ*ajici
o samotě na dvoňe bratrově, a I'eonora, duclrem i lrarakterem
blízká své matce' vážná, prostá. churavící, dobročinná . zbožÍlo.
vaná chud;im l idem jako svět ice;j iná dcera její, Anna, bvla za-
snoubena s největšínr nr:pňÍtelem hrrgenot,ri r,évodou z Grrise;
1ehkomysln;:, frivolní cynik, syn I,uigi, vst,oupil z pŤinucení do
st,avu duchor,ního, aby rrdělal kariéru, ate pottoukal se dobro-
drtržně světem, hotov zalroditi kaŽdorr ctrviti kleriku... Není
divu, že s tímto dvorem, na němž vládl nyní nejstarší syn
Alfons II., |,Ťeštícím clivokí.mi radován]rami, potácejicim se od
rozkoše k rozlroši, nemotrla se smíi.iti pňísná. kněžna; r. l560
opustila k lít,osti všech chtrdáIlri a ut,iskovany*ch Ferraru i své
děti a oclešla do Francie, kde zemňela r. 1575, oaaa,,u protestant-
s]<é včci až do smrti.

Syn jeji Alfons II., ktery zasálrl tak clrsně do života Tassova,
nebyl niltterak z nejhorších vladaŤri renesančních; v mládí snil
romanticlré, rytíňské sny ki'ižácké; b;'l laskavÝ, mirn1;', zclvoňil ,trpěliv;i, pracovi|,;Í, dňíve než se zat,vrdil živoin;iimi názdary. Byl
obratn , ale nešťastn;i politik. Nedosáhl ko.r'ny polské, po niŽ
toužil; nedovedl dorozuměti se s vlastnínr b"at"em Luigim; ne-
dovedl zjednati smír a harmonii ve své roclině, zmítané ,.asuo*i
a pošetilostmi;a zemi".eI, tŤi}rrii.t,e lrvv ženat, bez clědice. Život za

nělro ve dvoňe byl jedin.Ý nepňetržit;ii proud slar'ností, zábav, her'

Svatby vévodovy nebo vyniliajících dvoŤanri, svátky v;i'roční,

návštjvy knižecí L,;lly zámirrkami k obšírnt! režii horlri, kvasťt,

radovánek. Všechen modernÍ sport telrdejší tryl zde domovem;

hrálo se vášnivč: v míč, kolraly se {,trrnaje, poŤádaly se lronv s no.

v mi tehdy pušlranri; clob;|.valy se zaklebé }rrady, hájene rytíňi

v těŽkÓm brnění a obludami; kouzelníci, blázrri' komikové pro-

dukovali se ve clvoie stejně jako básníci a učenci; byly konány

t,urnaje rytíi.ské i učenecké, básnické i fi]osofické disputace

a 
"ápa,;,. 

OpoŽclěn}: cluch galvanisované romanLiky i sc}rolastilt;,*

,.o.,c po,ilené cluchem triclentskynr, protireÍormačním, splétají

se  v  zá}radnt . ,  p iLvorn; /  mumr.a j . . .
Na Íenlo dvťtr ferrarsk;i' v jeho pňecirážděné ovzduší pÍivec{l

karclinál l,uigi mlarlého Tassa, ducha pňedčasně zralÓ}ro, ne-

smírně dráŽdivélro, velké učenosti a ještě většího nadání bás-

rrického, syna p]otulnť:ho učence a básníka, rytíňsky net\asového

ve sl,é dobo, rizené jiŽ dtrcirem stňízlivÝm. Tasso b-vl bled;Í, chu-

rav;i, neobratn1,, piito- sebevěrlom;i až do ješitnosti. pňesvětl-

re.'y-o privilegor,ánosLi své osoby i svého básnického poslání:

cntit r);ti jen rytíi.em a básníkem, kter;f se ne.*nižuje k denní

uŽitkové p.á"i, lehoŽ ri]rcllem jest jen oblažovabi svym dílenr,

dávati neimrtelrrosL lidem a věcem, na nichŽ spočine sv;Ím

zrakem, -. vlastní tragická vina, na niž zahynul. Do světa lidi

světa zrralÝch a světern proLiel1í.ch, seborr jistych a sebe oviá-

dajicích i v největším afektu, bt'I zanesen cluch obrácen;i v niLro,

nezrial;y. lidi i skutečnosLí Životnícir, rozkoiísan-:í ve svém clrtění,

již zevnčjškem svym rozpačiLÝ: člověk, kter;f bral hrtt za pravdu

a net.lovedl nilrdy lišiti nrezi Snem a slrutečnosLí.
Jako dvorní básník měI Tasso rikol opěvati dl'orni dámy a za-

milova|,i se nešéastně do nčkteré... tecl;l hráti poel,ickou mašlra-

rádu a rrskubečiiovati klarn a íikci. Renesarrční poesie jest do

velké míry konvenční; básnÍk rnusil dovést,i nasaditi si stereo-

typní masku a hráti v ní schematickotr rilohtr.
obě prirrc,ezny, l,ukrecie i [,eonora, byly nlno}rerrr starší neŽ

Tasso. Lulrrecie molrla jen sestoupii,i obťlas li něnu, r:huravá
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348 l,eonora rrecít,ila k němu nilrrly víc než soucit. Těmto dvěma
dámám psal tedy Tasso své dvorné a dvoňící se verše, básnickou
konvencí diktované; vylhával jim 

-něco, co vpravdě cítil k jiné
Ženě, ke krásné Lukrecii Bendidio. Že život'v iomto světě klamŮ
a fikcí nemohl bÝt,i zdráv rozkolísanému, vratkému duchu T,as-
so-vu, že musil sLupriovati zamlženost jeho nitra, jemuž bylo na-
opak tňeba pňísnÝch a určitě vyhráněn;Ích poměrri, jest nabÍle-
dni. Tassovi vyrostlo později poznánÍ ior.o; to jest"smysl jelro
jímavé žaloby, kterou pronesl těsně pŤed ,-"ii k mnichrim
sv. onofria: ,,Požil jsem v rnládí pňíliš siadkého polirmu básnic-
tví; scházela mně pevná činnost, k{;erá dodává povaze dristoj-
nosti... Tedy pendant k mučivé sebeobžalobě l{usset,ově, jemuž
jesť nitrem svÝm Tasso v mnohém podoben, jak uložil ji do svého
,,Smutku..: zde'citi a vvslovuje, že zabl|o ho to, že si zprotivil
Pravrlu, sotva ji poznal, tu Pravdu, kberá jest 

"de 
na zemi věčná

a bez niž nemožno nikomu se obeiít. . .
Tassovi pŤidělen byl jako d,,ors]<ém., básníku zejména rikol,

aby opěvoval moc a kouzlo láskv v pňíležitostních vlrších, když
provdávala se 35letá princezna Lulrrecie za 21letého Francesca
Marii z Urbina z rodu Rovere, s atek ryze konvenční ovšem,
kter]f pŤinesl i I-ukrecii i rodu d'Este pĎimo i nepňímo mnolro
utrpení a škod. Mlad;f manžel opust,il jednoho jitrá prostě svou
ženu a zanechal ji jako vdovu na dvoňe jejímu bratrovi; teprve
za rok uvedl ji k jejímu manželi její kavalír, sbryc Alfonso; tento
sbryc Alfonso provázel ji po každé, kdykoli se vracela od nerni-
lor'aného, skoupého manŽela, jemuž byla zcela lhostejná, do
Ferrary. Tak ťaké v ]rvěLnu r. 1575, kd;l ji, stále bez peněz, vedla
do Ferrary touha po děclickém dílu matky Renát.v. Zde čekala
j i  všalr nejtěžší rána její lro živoba.

3

\re Ferraňe žil ja]ro pňední ťrňedník dvorsk;i Hektor Contrari,
nrarkÝz z Vignoty, s nímŽ mi]ovala se Lukrecie od mládí a t,aké

nyní jako žena Francesca l\{arie z Urbina, kdykoli dlela ve Fer-

raŤe, což b;ivalo dosti často a dosti d]orrho. Láska jejich zristala

dlouho utajena; teprve nyní, na jať'e 1Ď75, odlrryl ji Lulireciin

sLál1' kavalír, str;Íc Alfonso, a udal ji vládnoucímu vévodovi,

bratru Lukreciinu. Strach pŤed pomstou Roverri - nranžel Luk-

reciin byl Rovere - podnítil vévodu k ukrut'nosti: pozval si

k sobě nrilence své sestry nic netušícího, vynutil ritrpn;|'m právem

z jeho dvorr sluhri pňiznání o stycíclr jejich pána s Lukrecií a dal

pak zardousiti Contrariho katem.
Bolest Lukreciina ze ztráLy milencovy obrátila se ve mstu,

k'terou pŤísahala str1fci Alfonsovi, pŮvodci neštěstí, a celému
jeho rodu.

Manžel Francesco Maria pomstil se své ženě ukrutně, nízce

a podle zprisobem, kter;i není možno ani naznačiti. Téžká zá-

hadná nemoc pĎiměla ji, že povolala vělrlasného lékaňe z Ferrary,

a ten poučil ji o nemoci i privodu jejím, a r'1isledkem bylo, Že se

odloučila navždy od manžela i dvora. Marnč napomínal ji papež

k poslušnosti muži je jímu. Bratr její Alfons poskytl jí tulku na

svém dvoŤe ferrarském; a zcle žije Lukrecie, zlomená, churavá,

stin někdejší oslnivé krásky, a snrrje plány pomsty zrádci Al-

fonsovi a jeho rodu. Hrúza čiší z jejího nenávistného zjevu;

i sestra Leonora, bytost mírná a andělská, se jí vyhfbá.

Zároveů nová nebezpečí hrnula se na drim estenskjl' jichž

pŤíčinou nebyl nikdo jin1i než Tasso. Tassa mučily pochyby i bás-

'' i"te i náboŽenské: pochyboval stejně o své pravověrnosti li-

terární jako církevní. C]lověk vnitŤně nezalrotven;i, bez silné

víry v sebe a své dílo, byl hňíčkorr cizích názorri i soudri. Již
jerlnou zmize| z dvora ferrarského, pak se vrátil a nyní znova'

mučen vrtochy nejasně zakotveného svědomí, udal se inkvisi-
torovi Íerrarskémtr. Tento kněz poznal ihnetl, že má pňed sebou

mravního a cluševního hypochondra a uklidťroval jej, jak mohl;

ale oznámil t'aké věc vévodovi, neboé Tasso neobŽalovával jen

sebe z nevěry a blud , n;fbrž vinil z kacíi.ství i pňední dvoňany

ferrarské, coŽ b5,la nebezpečná h'ra, vzpomeneme-li si, Že na
dvoŤe ferrarském žila nedávno tajná kalvinistka Renáta a dvrir
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byl od té doby pokládan;i za ne zcela čist1i po stránce náboženskv
církevni. Tasso hrozil inkvisiboru ferrarskému, že udá sebe
i ostatní domnělé ]<acíňe ferrarské v Římě, neclostane-li se mu ve
Ferraňe tolika ohně a provazu' kolik jest jich ti'eba ke spáse jeho
duše. To bylo nebezpečné počinání a musilo porlěsit vévodu
Alfonsa. S nynějšim papežem Řehoňem XIII. Žil sice v dobrém
poměru, ale života jeho nebylo nadlor.rho; Alfons neměl z,ákon-
ného dědice a po dvč stě let byla již Ferrara ohrožována. I(onec
jeho domu šeňil se pňed rrím, i když pŤist,upoval k tietí svatbě
s mladou Markétou Gonzagou - ani ta nedala mu zákonlré}ro
dědic,e.

Není pochybv, že vévoda čekal na pŤíležitost, jak učiniti ne-
šlrodn m nepohodlného, ano nebezpečného blouznivce Tassa;
a s jeho sbanoviska jest to pochopitelné' A právě pňi této ti.et,í
jeho svatbě naskytla se k tomu pŤiležitost. Jako žebrák objevil
se náhie Tasso z Turina, kam se byl rrtekl, když opustil po druhé
Ferrarrr. nečekan;i, neznan na dvoňe ferrarském, kde právč
strojili se ke tŤetí sr,atbě vévodově a měli všecko jiné spíše na
mysli neŽ všímati si biouznivého, duševně chorého básnika' Ale
dráždiqi a vydrážděn1i básník nesnesl ani dva dn-v tohoto pŤe-
ziráni. Náhle objevil se v clen sy;ich narozenin 11. bňezna mezi
dvorními dámami shromážděnymi kolem chttravé Lrrlrrecie
a nemoc jeho propukla záchvatem zuňivosti. Několik horlin
potom octl se ve špitále [I sv. Anny, kde byl vězněn, z počátku
velmi pť.ísně, později mírněji, sednr let,. Vévoda ferrarsk;7nedbal
ani proseb ani qfčibek nejmocnějších osobností, papeŽe ni cí-
saňe, které se ujímalv básnika; byl neoblomn1y' ve svém hněvu na
básníka. Bezv;fsledně namáhali se o jeho pr:opuštění nejlepší
pňátelé Tassovi lrardinál Albano z Řima, manťovsky diplomat
Constan1,ini, Gonzagové, i královna angliclrá Alžběta. Posléze
zasadil se o to rrepatrnÝ pňítel Tassťrv benediktin Angelo Grillo
a jeho l'ytrvalé, neumoňitelné lásce podaiilo se, v čem selhala
síla a vliv mocn;fch tolroto svět,a. Sv mi vytrval;fmi, neumdlé-
vajícími prosbami pňiměl páťer Angelo testě Alfonsova mladého
prince Gonzagu, že vyprosil si propuštěni nešéastného básníka...

ZaLim co dlel Tasso ve vězeni, zemi'ela na jaŤe r. 1582 Leonora,

všeobecně ctěná jako světice, která také Tassovi prokázala

rnnoho dobrodiní. Smrt tato neučinila, zdá se, na Tassa nej.

rnenšího dojnru, i nenalezl v zprahlé hrudi ani verše, kterÝ by

poslal za mrLvou. Byl již cele propadl duclru Cruscy - pedan-

li"ke ak"d.mie, která pŤedpisovala pravidla dobrého vkusu -

a rluchu koncilu tridentskélro, kter;i určoval pňísně zásarly pravo-

věrnosti ve všem životě, a jimi poserlán, rozlrocll se pňepracor'ati

Osvobozen;f Jerusalem v novou báseri pral'ověrnou nábožensky

i estel,icky, v Jerusalem dobYtli.
S Leonorou jako by zmizel dobr genius rodu d'EsLe; ona do-

vedla jak tak udržovati mír mezi oběma bratry, Alfonsem

a Luigim.
Kclyž zemi.el Alfonso II. tlez zákonného syna, seděl na trrině

papežském Kliment YIII. z rodu Aldobrandini. Ferrara bylo

léno papežské a dědic ťerrarského vévodstvi musil nejprve mí|,i

potvrzeni papežské. Dědicem trrinu ferrarského byl rryní Cesare,

syrr onoho strÝce Alfonsa, ktcr prozradil lásku Lukreciinu a byl

pňíčinorr popravy jejího miience Contrariho. C]lrvíle Lrrkrecie či-

hající na pomstu se ]ionečně piibiíŽila. . .
Alfonso, o|,ec Cesar v, b-vl nemanželského rodu a nelegitirn.

nost tato b1'la dobrou záminkou Aldobrandinťrm. ktei.í číhali

ria Ferraru. Cesare nadto byl slaboc}r, človělr bez silné r,rile'

A tento Cesare dopus'Lil se i osrrdné chyby - quos uult perrlere

Iuppiter, rJenrcntat -, že poslal vyjednávat k Alclobrandinrim

do Říma - Lrrkreci i . . .  Vysiectek byl ovšem podle toho: nr lad

vévoda Cesare byl ctárr do ]rlatby papeŽslié, jeho nejstarší synek

byl mu oclr\ať jako rukojmí, obyvat,elé ferraršti b;lli zprošt,ěni
pi;ísahv r,ěrnosti k němu. Ferrara, papežské léno, bvl.a vrácena
stolici papeŽslré. I{elegálnf potomek d'Estri vévoda Cesare ne-

pokusil se ani o odpor; trez boje opustil F.erraru a odešel na cí-

saŤské léno clo Modeny; a jej následoval.v- tam i zbytky hrdé

šlechLy Íerrarské. Ferrara klesala; pustla její universita, pusl,ly
její nádherné kdysi paláce; rostly valy a lrradby, tfčily se kláš-
tery: papeŽsky stát Ťínrslt;i položil na ni sr, j mrtvoln"v čern -stin.
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Pomstěna byla tedy Lukrecie, která zemňela několik dní po-
tom, kdy vrátila se do Ferrary ze svélro poslání, sotva dokonala
svou pomst,u. Statky své odkázala, a to nrluví ňečí zcela jasnou,
kardinálu Petrovi Aldobrandinimu, nepňíteli posledního,,e,,ody
ferrar'ského. . .

- Ale pomst,ěn byl i Tasso, ktery t,oli]rráte skňípaje zrrby klnul
FerraÍe a jejímu vévodskému domu i dvoru' Neboé tito atao-
brandinové byli podivnou hrou rráhody nyni jeho nejuětši piíz.
niuci a pi,átelé. Synovec Klementa VIII. kárdinál Cinzio Passeri
jest poslední pro.teltLor T'assriv. Z jeho podpory žil nyní na sklonku
svého živoLa v Řimě jako kavalí. 

" 
,,"til."v básník d stojně, ano

v lesku a nádheňe; měl pňíze papeŽovu, mě} slib korunovace
básnické; měl pevn;jl plat, měl tajemnílra a písaňe.

.Ale nepochopibelná, nevysvěblitelná záhada: i rryní, v době
jeho pov;í'šení, Ferrara ZaSe Se mu pŤihlásila v mysli, vzpominka
na ni zase ožila v je}ro duši. Znovu zatouži| po Ferraňe... ol.atit
se.na Alfonsa s prosbou, aby ji směl spatňiti. Nedostalo Se mu
vribec odpovědi. . .  T'o bylo nedlouho j iž pŤecl jeho smrtí.

N9ní jiného vysvětlení: neodolatelnÝ vliv vykonávalo na něj
všecko, co jej mučilo a tr;,Íznilo. I když toho nenáviděl, i když to
proklínal, piece tomu ještě poctléhal. Žil i umíral pod t,ěžkfm
ironick;Ínr zákonem všeclr slab;,ich povah. . .

4

. 
Tassriv otec byl potomek star;,Ích Torre, rodu, jehož rrizné

větve žily také v Nizozemí, Německu a Ralrousku'jako Thur-
nové a Taxisové a v jedné rodině byli zde děctičnyái i.íšsk;Ími
poštmistry. Rodina byla plivodu bergamského; ve znal<u měla
jezevce, nad nímž se vznáší poštovská trubka. Za zmínku stojí,
že oLec Torquatriv Bernardo byl již básník, a básník - nečasov ;romaatilc, kter;i byl již cizincem ve světě ovládaném ideály
velmi positivistickymi, chud;f rytíi, kter;Í nesl těžce chudobu,
k níŽ jej odsuzovala osobní velikodušnost rázu tak skoro don-

quijotského. . . I on, jiŽ člověk bez plné životní radosti, bez naiv-
nosti, reflektivn;f a sentimentální, tr'rdošíjn;i ctitel ctností, které
nebyly v oběhu, ryt,ií ušemu nauzdorg a proti celému suětu..,

Mabkou T'orquator'ou byla krásná Porzia deli Rossi.
Dítě narorlilo se 11. bňezna 1544 v Sorrentě, v nejkrásnějším

koutě Neapolska. Bylo pňedčasně zralé, dráždivé, vťrle nestálé,
LimLiže sc}ropné pravidelného vyvoje, že záhy,jižpo tŤetím roce,
ztratilo oteclré vedení. Bernardo b1'l ryt,íňsk11i sluha rytíňsl<ého
pána, prince Sanseverina ze Salerna. V Neapolsku vládli tehdy
španělští mísLokrálové, rnezi jin1fmi i katansk;1i vévoda Alba;
a ti zavádčli tam španělskou inkvisici, formy ukrrrtnosti tak strr-
dené, že šla na nervy těmto ušlechtil;.m lbalrim. oba r;rtíňšbí
olrijoté, sluha i pán, exponovali se u císaňe osobně proti inkvi-
sici; a za to pomstili se jim rozhoi'čení místokrálové neapolšťí:
zkonÍiskovali statky prilrcovy a vyhnali jej ze Sorrenta. . . Pokrrd
m<ll princ něco, dělil se o to noblesně se svym sltthou; ale pi'išel
den, kdy nebylo se oč děliti. A tu Bernardo Tasso nastupuje svou
pouť za skyvou chleba, kterou hledá na rrizrrych dvorech; ne-
pochytrujte , že je trpká, porrěvadž špat,nčl, těžce a bez talentu
Žebrá vždycky Len, kdo umí kavalírsky a velkodušně dávat.. .

Nrtže, tohoto Dona Quijota syn jest T'asso.
Nebylo a není posud Cervantesa, kter1yl b;' nám d'a.| sgna

Quijotova.
odpovědí, jak by vypadal po básnické zákonnosti a symbo-

lice lidskÝch typri syn Quijotriv, nedává ti žádná báseri : nt že ti
ií d l i  jen studium žiuota, l ,assoua.

Neboť on jest opravdovy a vlastní syn Dona Quijota, symbo-
lick]i pro všecky pňíští časy: idealistick]iz neurasthenik, odpuzo.
van;i. od hmoty, a piece jí podléhající, opojen11? i zhnusen;f sebou
zároveů, kter;i nemá větší nepŤítelkyně neŽ svobodu a zároveĎ
i touží po tvrdé že|ezné kázni i bojí se jí a uniká jí...

Dětstuí" T,orquatouo jest bludné, bezdomouné jako osud jeho otce
Berno,rda.

Po smrti matčině žije hned u otce měnícího často bydliště,
hned na universitách, hned na dvorech knížecích; tak pozná Řím,

23 Kritické projevy lo
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354 Benátky, dvr1r urbinsk;i, kde jest druhem syna vévodského
Francescy Marie, Pavii i Mantovu. Rozum jeho prochází tvrdou
železnou školou scholastiky u otcrl jesuitri, zahim co srdce a ob-
raznost opíjÍ se zvětral;fm již vínem romantiky rytíŤské, dobro-
družn;imi sny v;fprav kňiŽáckfch, touhami rispěchri erotick1fch
i dvoňanskfch, na něž domnívá se míti pŤirozené právo jako bás-
ník Bohem pomazan;i a vyvolen . Málokdy stěsnalo se v jedné
hrudi t,olik žáru a tolik ledu jako v hrudi Tassově; a sousedství
tomu učily se j iž od samého mládí...

Když bylo Tassovi devat,enáct let, skončil koncil tridentskÝ
svou práci; dal katolickému světu reformu, po níž volalo se pňes
p l druhého sta let. Postavil tvrdé hráze pohanskému duchu re-
nesančnímu; zatlačil a utiskl všecku geniálnickou rozpoutanost.
všechen individualistick;f rozlet. V t,vrdou porobu .',,iat ducha,
rozum i srdce; spoutal smysly, upravil i mravnost veŤejnou. Veta
bylo po rozpustilém životě, jak si zah;iňil nejednou i na vati-
kánském dvoŤe za papeŽri renesančních. Hňíctr' byl zase jen ška-
red;fm hÍíchem, jak bylo t,omu za stŤedověku; neměl právo bfti
krásn;fm a hňáti se na v;isluní života; musil ustoupiti áo straní,
do soukromí. Cesta k spáse byla zase nesmírně strmá a rizká:
nikde nijaké liberálnost,i. Vedla jen scholastickou theologií, To-
mášem Aquinskfm, pňísně vykládan;fm inkvisit,orem, ktery ne-
dovolil ti nejmenšÍ odchylky a kter1f ze soucitu dovedl ti po-
skytnouti tolik ohně, kolik bylo t,Ťeba ke spáse tvé duše. ..

. Svět byl nyní vychováván k tomu, čeho posud nepoznal:
k pÍisné kdzni, k železné urili. Renesance byla rozmarná hračka,
pedantická trochu, pravda, učenecká, pravda, ale pňece hra
a rozmar' hra nápodobivosti někdy až dět,inské. Nyní šlo o oprav-
dovou nouou luorbu; a ta není možna, pokud celá bytost lidská
není ovládnuta, spoutána a soustňeděna k jedinému bodu, k je-
dinému velkému cíli. Nastává obdobÍ pňísné kázně, z nlžkonec
konc vyjde modernl člověk, vyzkou8en;1i ve cviclch nejobtíž-
nějších, zpružnělJ' v nich, ocelov1f a kŤepkj'.

Renesance nebyla nic vÍc než pružné prkno, od něhož se od-
rážel tvoŤiv1ii barokní člověk ve svém mocném rozběhu a skoku

do tmy. Barok jest možno pochopiti jen tak, že byl renesanci

určován zdporně: renesance jest něco, co musí bfti zcela potňeno

čímsi nov1im, kladn m a tvrirčím - z toho vycházela, z toho se
rozbíhala epocha barokní.

Úkolr:v nekladl nyní jednotlivci pedantick1il rozmar' geniál-
nická záliba, labužnické rozkošnicťví soukromě osobnÍ jako v re-
nesanci ; rikoly dávala nyní jednot|ivci noud uťtle hromadnd, u Ie do-
boud a u le nadosobní a zbroj1la k nim jednotlivce tuhou, tvrdou
kázni, potlačující všecky záliby osobní a očkující za ně smysl
funkční, ochotu b1fti nástrojem doby k jejím tajemn;im, velik;im
cílrjm.

Ale vrlle byla, pŤipomínám to znova, nejslabší stránkou by-
tosti Tassovy. Tasso byl žhavá vášefl a obraznost, chladné srdce,
urputn1i rozum' ale slabá, vrtošivá, hned rozmarná, hned odbojná
vťrle. Tato vťrle nemohla snésti nesmírného rikolu, kter1i jí ulo-
žila doba;osobnost Tassova musila se pod ním zhroutiti a zhrou-
tila se také. To a jen to jest jeho osobnÍ tragika; zdánlivě zcela
prostá, ale vpravdě větší, riděsnější a otňesnější než všecky ro-
maneskní v1iklady konstruované mělkou obrazností lžibásnickou.

Žhavá, vášnivě živá obraznost, chladné srdce - napsal jsem

pňed chvílí o povaze Tassově. V jeho erotice ukazuje se to záhy
zprisobem zcela jasn;fm.

Jeho obraznost vňela jiŽ dávno - g g1dg6 zristávalo stále
chladné. odtud mučivf, tr;fzniv1i ráz erotiky Tassovy. Tasso
miloval záhy, v době, kdy srdce není ještě dospělé - dozrává
u člověka později -, miloval vznětem obraznosti, rozkošnicky
a umělecky; jeho láska nesytila však nikdy jeho duše - ngggst,gy-
pila dosti hluboko, k životnJ'm koÍenrlm lidské osobnosti básníko.
vy. Víme, že devat,enáct,iletJr miloval již mnoho _ láskou obrazně
smyslnou *a té nedostává se obyčejněv životě odezvy... Tak bylo
i u mladého Tassa. Jist,ě miloval krásnou plavovlasou Lukrecii
Bendidio a po ní temnookou Lauru Perperaru, bez rispěchri.

Takovjl byl, když seznámil se s lehkomyslnfm kardinálem
Luigim z Este, bratrem vévody ferrarského, kter jej pňijal do
sv1ich služeb a uvedl na dvrir ferrarsk1i'; silnjl int,elekt, žhavá,



356 kypivá obraznost, bystrf vt,ip, tvrdf, rozumáŤskf rozum - to
všecko pŤedčasně vyvinut,é a zesílené; a vedle toho zakrnělé,
opožděné srdce, zam|žená, zakrnělá soudnost, slabá v le bez
kázně a pevné rozhodnosti.

J

R. 1565 objevil se jedenadvacitilet,f Tasso na dvoŤe ferrar-
ském, zaujatém pŤípravami k druhé svatbě vévodově, - Tasso,
plnf tužeb erotick;ich, stále zamilovan;Í nebo hrající si na za-
milovaného, neobratn;Í a rozpačit1i' ve svém vystupováni, zaLo
tráven;i vnitňnÍm žárem štěstí, slávy, velkosti, stále ještě zá-
zračné dítě i ve svém počínajícím tňet,ím desitiletí životním.
Na dvoňe setkal se se svou někdejší zbožriovanou Lukrecií Ben-
didio, provdanou zde nyní za hraběte Macchiavelliho; Tasso
vzplane znova láskou ke své první milence, ale aby vychutnal
hoňkost do dna, zamiluje se do nÍ brzy i jeho sok, básník Pigna,
značně starší, a soupeÍí s ním o pŤÍzeťr plavovlasé krasavice.
V pastfŤské hŤe o Amintovi vybila se i žárlivost Tassova něko-
lika blesky vržen;imi po Pignovi. Patronkou jeho stává se zde
nejprve skvělá princezna Lukrecie, kdežto sestry její Leonory
dlouho nespatňil: vážná, pŤísná dáma srdcem i plícemi nemocná
strani la se dvora.. .

Ve FerraŤe žil první léta Tasso v riplné volnosti jako privilego-
vané dít,ě Mus. Karakteristické pro jeho neznalost skutečného světa
jest, že záhy upadl do drápri lichváňri, pŤestože byl slušně placen
kardinálem Luigim, neboé k jeho dvoru náležel z počát,ku. Po-
vinností Tassovou ná dvoŤe ferrarském bylo opěvati krásné
paní a zejména líčiti nešéastnou lásku k některé vznešené nedo-
stupné dámě; takoqil byl požadavek konvenční dvorské poesie
renesanční. Vedle toho ovšem oslavovati jednotlivé qiznačné
události dvorského života pŤíležit,ostn;imi básněmi. Tak stalo se,
Že opěval Tasso r. 1570 svatbu princezny Lukrecie s vévodou
urbinsk1fm Francescem Marií, svym někdejším spolužákem.

R. 1570 podnikl s kardinálem Luigim v;7znamnou cestu do
Patiže na dvrir Karla IX. Tam rodily se události smyslu svět,o.
dějného; tam nakupily se mraky, z ryichž každou chvíli musil
vyraziti smrtící blesk; tam šlo o boj mezi katolicismem a pro-
testantismem na Život a na smrt; tam pňipravovala se noc svato-
bartolomějská. . . Tam žila Renáta, někdejší vévodkyně ferrarská,
ujímajíc se sv11ich souvěrc hugenot i ve chvilÍch nejnebezpeč-
nějších; tam žili pňíbuzní domu estenského Guisové a Nemour-
sové, vášniví straníci katoličtí. Zde pohleděl po prvé Tasso do
tváŤe rozběsněné lítici válek nábožensk;ich; viděl krvavé lázně
strojené hugenotrlm; viděl katolicism bojující za Svou nadvládu
ohněm, jedem i dfkou...

Tasso psal oslavné básně na Karla IX.; co však táhlo mu duší
pŤitom? Co cítil sgn Quíjot u píi scéndch, které kdgsi podněcoaalg
hlasitg odpor otc u? Píi Ťddění inkuisice, píi hodech a bakchand-
Iiích katansklch?

Životopisy Tassovy neodpovídají na to; a pňirozeně: byly
psány v době protireformační lidmi protireformačními, kterfm
nesměly takové otázky ani vstoupiti na mysl.

Tasso nikde nepověděl ani nenaznačil, čím prošel tehdy duch
jeho.

Sgn Quijot u mlči, kde otec Quijote mluuil, bouíil se, protestoual.
Jeho otňesy nevybíjejí se na vnějšek, neprojevují se na vněj.

šek; myslite však, že nep sobÍ tlm vnitŤněji a tím ničivěji? Není
nepravděpodobné, že zde, ve Francii, v PaŤíŽi, tváŤí v tváň těmto
děsiv1fm divadlrim, vznikla náboženská hypochondrie Tassova
jako reakce |na děje, jichž byl svědkem. Zde jest bod, o kterg
mohl bg opííti suou pdku uelikg bd.snik; jedině on mohl by in-
tuitivně osvětliti pŤevratn1i mučiv1f děj, kteqi nastal a rozvíjel
se v duši Tassově v této době a jehoŽ stopy z ni již nikdy ne-
vymize ly . . .

Jist,o jest, že záhy po této cestě paňížské procitá v Tassovi chu.
ravá nest,álost, toulav;i' nepokoj, nervosita, které jest nemožno
na něčem se ustáliti a v záměru jednou pojatém setrvati.

Tasso vyst,oupil ze služeb kardinálov1ich; Tasso potuluje se
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358 dobrodružně po ltalii déle než rok. Teprve vlivem Lukreciin;fm
podaňí Se mu' že dosáhne místa dvorského básníka ferrarského
u Alfonse I|., jemu má pŤipsati svou kŤeséanskou velebáseri
osvobozen1i Jerusalem, jeho má v ní zvěčniLi. Aminta, brzy
provozovan;f s nevídanou nádherou, zjednává mu pověst nej.
většího soudobého básníka. Nyní pracuje na svém arcidíle, za-
hrnu{i poctami i penězi - po rispěchu Aminty byl jmenován
universitním profesorem se zq šen1fmi pŤíjmy; vyrušován jest
ze svého životního díIa jen v;irobou pňíležitostn]ilch básní dvor-
skych, tak na KateÍinu Medicejskou, matku Karla IX., na smrt
Karia IX., na návrat J indňicha III. z Pols lra a nastolení jeho na
-T jliil" iTÍť,. ;o,,pracoval na posledním zpěvu o,,,ono""-
ného Jerusalema, byl zachvácen Tasso prudkou a těžkou ho.
rečkou, která jej upoutala několik dní na lože; a není jasna lé.
kaňská povaha této nemoci, jisto jest jen, že zasáhla hluboko
i do duše i karakteru Tassova. Po ní propadá Tasso riplně ne-
pokoji, nestálosti, vrtkavost,i; duch jeho kalÍ se nyní zcela patrně.
Tasso pojme plán, že zítra odcestuje, aby se poradil se slavn;fm
lékaňem o svém zdraví; aziLra neví nic o tom. Dnes ujišéuje svého
pána stálou Ýěrností, a zároveů pouští se v ťajné jednání s vy-
slancem medicejsk m' se zástupcem rodu nepňátelského jeho
pánovi,  aby pňešel do jeho služeb...  Všecko, co podniká, jest,
vratké, dvojsmyslné, neuvážené a nedozrálé; nervosa a těkavost
šílenstvi lpí na všem... A piitom mučivé vědomí věrolomnosti,
vědomí, že klame svého pána a musí se obávati prozrazení
i trestu. .. K tomu druží se hypochondrie náboženská a est,e-
tická. Vyhovuje jeho báseř dogmatrim katolickfm? A vyhovuje
zároveř' klasicistick;fm akademick m pŤedpisrlm Akademie della
Crusca o pravé epické básni? Jest možno smíŤiti obojí? Vodu
a ohe ? V mukách svěňil se Tasso kardinálovi Scipiovi Gonzagovi
v Římě, pňíteli a soudruhu svého mládí; a ten sestavil sbor zku-
šebn;f, jemuž Tasso pňedloŽil osvobozen;ii Jerusalem. V něm
seděl Antoniano, zástupce duchovního soudu náboženského,
kterjr odsoudil v básni Tassově.všecky živly erotické, romantické

a světské jako nemravné; v něm seděl i Sperone Speroni, inkvi.

sitor estetickj', kter vystÍihoval z básně všecky episody, zvláště

krásnou episodu o Sofronii a olindovi.
Jisto jest, že tento soud má ričinek právě opačn1i onoho, kterf

byl od něho očekáván: nejist a rozkolísan1f duch Tassrlv pro-

padá nyní rozvratu riplnému. Nyní má halucinace; pronásleduje
jej vidění posledního soudu; jindy pochybuje o spáse své duše,
jindy bojí se smrti hladem, ačkoliv žije v hojnosti; později pro-

následovaly jej halucinace zvláštních šotkťr a diblík ' kteií mu

kazí text jeho.básní a komolí je rimyslně v tisku. Tasso stává se

nesnesibe]n1im sobě i svému okolí, které obtěžuje novfmi a no-
qfmi pochybami, slrrupulemi, v11ičibkami. V této době vyhledá
inkvisitora ferrarského, aby mu pŤednesl těžké obžaloby na sebe

i na pňední dvoŤeníny ferrarské z kacíŤství, - hra, na jejíž nebez-
pečnost právě pro dvrir ferrarsk;f., podezňelj' od doby Renátiny,
upozornil jsem jiŽ v kapitole pŤedešlé.

Jeho pán, vévoda Alfons II., chová se k Tassovi v této době
laskavě a shovívavě, jak by se byl sotva choval v jeho položeni
pán druh1f ; chová se laskavě pňesto, že právě t,ehdy zvěděl o vě.
rolomnosti Tassově, o jeho vyjednáváních s Medicejsk;imi, pňesto,
že by| pobouŤen tehdy odhalením str;ice Alfonsa o lásce Lukre-
ciině ke Contrarimu a vším, co po ní následovalo.

6

Vnitňní nepokoj, hypochondrie, nervosita Tassova, které jej
pudí z Ferrary do světa, dostupují v této době vrcholu. Chce do
Řima, chce do Florencie vymoci si privilegií k tisku své básně,
kterou pňece chce uveŤejniti, aby vyvázl z dluhrl; touží také po
postavení na dvoie florentském. Aby motivoval nějak svťrj od-
chod z Ferrary a zastŤel jeho vlastní pŤíčinu, ucházel se o místo
dvorského dějepisce, tehdy právě uprázdněné po smrti soka jeho
Pigny; doufal, že místo bude mu odepŤeno a on bude míti tak
záminku opustiti dvrlr ferrarsk$. Ale místa se mu dostane; a on



360 stojí nyní pŤed rikolem potírati medicejské papeže, nepŤátele
rodu estenského.. .

Tak dost,al s.e sám do slepé uličky, z niž nebylo v;ichodu;
a vnitňní zmatek jeho zrcadlí se vnějškově pňedrážáěností, která
se stupriuje den ze dne: na dvoňe vyslovuje se již veŤejně do-
mněnka o Tassově pomatenosti. Všude věti.i zraáu, špehování,
klady; celé okolí podezírá ze spiknutÍ proti sobě. Jeďnoho dne

zpolÍčkuje kteréhosi dvoňana, kter;i pak ze mst,y jej zákeňně pňe-
padne. Jindy hodí nožem v komnatách Lukreěiin}crr po jiném,
o němž se domnívá, že jej špehuje. K tomu pňistlpuje pověst,
že se kdesi tiskne jeho díIo bez jeho svolenÍ, iajně lai<o patisk,
a rozrušuje nemocného. Nyní udává sebe i jiné dvoňány u inkvi.
sitora; nyní žádá, aby byl ukryt od sv;1ich nepňátel 'r, ttastur"
sv. Františka, ale odtud prchá v rimyslu udati se inkvisici Ťímské.
Avšak do Říma nešel: změnil svrij rimysl. Jako maskovan1i pout-
1ik objevil se jednoho dne u své sestry Cornelie v Sorrentu a po-
dával jí zprávu o smrti jejího bratra... V Sorrentě vedlo se mu
péči sestŤinou lépe, ale stesk po Ferraňe záhy ho zachvátil; za-
toužil po návratě tam. Na prosbu Corneliinu svolil k tomu po.
sléze Alfons, ale-uložil básnÍkovi pĚísné poclmínky. Leč dozor,
kterému byl podroben ve Ferraňe, pÍim8l jej bržy k novému
ritěku odtamt,ud; zanechal tam své knihy á pottout<al se jako
žebrák bez cÍle po severní Italii, až v Turině u pribuznerro vévo-
dova dostalo Se mu pohostinství. AIe nepokoj žene jej odtud zase
do Ferrary, kde má knihy, rukopisy, iel;r svrij *áj"t"k. Z"."
jako žebrák vydá se nazpět na poué do Firrary, kde objevil se
v dobu nejnevhodnějšÍ, v dobu pŤíprav k tňetímu zasnoubení vé-
vodovu. Nikdo si ho nevšímá, coŽ jej vydražďuje v zuŤivost,
která propukla tňetího dne po jeho pňíchodu. Na dvoňe vyvolal
v bezprost,ňedním okolí Lukreciině trapnou scénu; vévoda dal
jej několili hodin potom uvězniti ve špitále sv. Anny, kde pobyl
z počátku v pŤísné, později ve volné vazbě sedm lei. Zde vypil
kalich svého utrpení do dna. Jeho duševní st,av zhoršil se zde ne-
smírně; k tomu družily se i chronické nemoci tělesné, jimž Tasso
nikdy nečelil drislednou a rozumnou léčbou.

Za to, čeho se dopustil takto vévoda na svobodě i na zdraví
Tassově, byl již vrstevníky těžce obviriován jako ukrutnik a ná-
silník; v pozdější literatuŤe nejednou byl básník líčen jako oběé
zlovrile tyranslré. Novější historie osvobozuje do značné míry
nebo omlouvá vévodu. Ukazuje na jeho dlouhou shovívavost
k slabostem Tassoqfm; na Tassovu věrolomnost, nespolehlivost,
a hlavně na politickou nebezpečnost jeho her s ohněm inkvi-
sičnÍm... Vévoda pr se jen chránil od rozmarú mravně slabého
básnika, kter11i mohl se mu stát,i velmi nebezpečn;fm. Tassa ne-
chránil nikdo na dvoŤe ferrarském od hněvu vévodova; zejména
ne žádná z princezen; Lukrecie byla cele ponoňena do svého
utrpení, Leonora ležela léta těžce nemocna. ZaLo záhy putoval
za Tassem do jeho vézeni nejeden ctit'el a pŤítel a také ovšem
pouh}i zvědavec; utrpení Tassovo bylo záhy pamětihodnosťi
ferrarskou. PoněvadŽ Tassova zuňivost nebyla častá a čím dále,
tím více mizela, zdál se mnohému návštěvníku zdrav;Ím. N"j-
větší muku zprisobila Tassovi ve vězení zpráva, že báse jeho
patiskne se v Benátkách, v Parmě i jinde; nejenže tím byl
chuďas okrádán o svá práva autorská, n;ibrž i jeho estetické
svědomí trpělo nesprávn1fm textem, kter1f se takto dostával na
veňejnost s jeho jménem. Ale i t,ěchto muk Tassov;ich vykoňistil
šibal, mlad;i literát Febo Bonná. Zjevil se kteréhosi rlne u něho
ve vězení a navrhl mu, že vydá osvobozeny Jerusalem s pňesn;fm
textem, po opravách básnÍkov ch a ovšem v jeho prospěch.
Básník rád svolil; a tak vyšlo korektní vydáni osvobozeného
Jerusalema ve FerraŤe r. 1581 se všemi privilegiemi kŤeséanskfch
dvorri. Karakteristické jest také, že zde podal Tasso alegorick;il
vfklad své básně, aby ulomil hrot kritice náboženské. Jest pr1f
to jen alegorie lidského života; Bohumír jest symbolem inte-
lektu, kterjl ovládá rrizné bojovníky, živly těla i duše. Jerusalem,
cíl qfpravy, toé pr1i občanská blaženost... atd., atd. Úmysl jest
jasn1il; a]e mučí a pokoiuje tě dnes, vidíš-li, jak básník ze strachu
se kryje štítem. Hluboce byla již podryta jeho básnická lrrdost,
i síla. . . Když byl Febo Bonná vydal takto opravdu dťrstojně ve-
lebáse Tassovu, provedl kousek hodn1i žaláŤe: sebral honoráň
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Tassťrv a zmize| s ním z Ferrary do Paňiže... Básník neměl
z t,ohoto vydání ani v indry.. .

R. 1Ď81 zemňela po dlouhém utrpenÍ princezna Leonora, která
prokázala Tassovi mnoho dobrodiní; zemňela, nevzpomenuvši
Tassa, a Tasso nevzpomněl také jí ani veršem; zemňela osoba,
kterou legenda prohlásila za jeho milenku: polibek jí urvan;f byl
pr;i pŤíčinou nemilosti, v niž upadl Tasso, a tedy i pňíčinou jeho
uvěznění. Goldoni a Goethe uvedli do sv1ich dramatick1ich básní
t,uto legendu a zpopularisovali ji mezi vzdělanectvem tak, že
stálo mnoho námahy, aby moderní badání historické' ji vyvrá-
tilo. Ale vyvrácena jest, naprosto a dokonale.

Leonora byla celou svou povahou prav;f opak dámy rene-
sančně laxní, sv dnice a milovnice; byla pňísná, stále churavá,
dobroditelka chudiny, l idem za svět ic i  uctívaná;její jedinou vášní
byla její láska k jejímu bratrovi kardinálu Luigimu, péče a sta-
rost o něj, touha smíňit,i spolu oba rozvaděné bratry, vévodu
a kardinála. To znali a věděli zcela dobŤe její vrstevníci; nask;ft,á
se otázka, jak mohla vzniknouti legenda o její lásce k Tassovi.

I na to podává odpověď historické badání italské.
Legenda tato vznikla až po uvěznění Tassově a nevznikla ani

ve Ferraňe, ani jinde v severní Italii, nybrž na jihu, v Neapolsku.
Prav1i' dťrvod uvěznění Tassova - dťrvod politick;.i, strach pŤed
inkvisicÍ a pŤed rukou papežskou - znali ovšem ve Ferraňe, ale
nikdo neodvažoval se mluviti o věci t,ak choulostivé; a byli snad
rádi i legendě, kt,erá privod tohoto činu zastírala a sváděla ná
pole zcela jiné.

První, kdo zmiriuje Se o t,ajné lásce mezi Tassem a princeznou
Leonorou, jest Neapo|it,án Manso, marchese della Villa, ve svém
životopise r. 1621;terrto Manso byl mecenáš a pŤítel Tassliv, ale
nenÍ rozhodně autorem životopisu o Tassovi; za ním kryje se
anonym. A t,ento anonym stvoŤil legendu, kt,erá putovala z knihy
do knihy a byla definit,ivně odpravena teprve Solertim. Četl jsem
i domněnku, že snad i sám Tasso šíňil tuto pověst později v Ne-
apoli; nemožné to není; byl marniv1f a v listě Scipiovi Gonzagovi
chlubil se i drivěrnostmi Lukreciin1fmi, která v té době měla mi-

lencem Contrariho a jíž byl Tasso pouze - pŤedčitatel a nic víc. ..

Mansova kniha sbvoŤila tedy románovou legendu o tŤech Leo-

norách, které prf Tasso milova]: princeznu Leonoru, Leonoru

hraběnku Scandiano a dvorskou slečnu princezninu téhož jména.

odtud putovala literárním světem pril tňet,ího století. R. 1B32

nově ji natňel Giovanni Rosini v knize o láskách Torquata Tassa

a o pŤíčině jeho uvěznění, a odpoutaťi od ní se nedovedli ve sv1fch

knížkách ani Pier l-eopoldo Cecchi, ani Giuseppe Iacopo Fer-

razzi, ani páter Tosti. Teprve de Sanctis, Carducci, Cherbuliez ji

zavrhují; teprve Solerti ji vyvrací.
A ku podivu: jak nesmírně zajímavjl jest tento historick1i

Tasso probi Tassovi legendárnímu a romanesknímu! Jak uboh;ir,

vybledljl, nasládle senbimenlální jesb tenbo legendární Tasso!

A oč bohatší jest Tasso skutečnostn;f !
A jakou silnou básníŤkou dovede b1iti skutečnost! oč silnější

než člověk se sv;Ími nejapně nudn1iimi vymysly, se sv1imi jepi-

čími záměry a motivacemi! Řikám si skoro tiikrát, t1fdně po četbě

moderní české literatury: Mrij boŽe, jak nudná a hloupá jesť

t. zv'  poesie! A jak krásná, bohatá, zajírnavá, v|, ipná, k nedo-

brání a k nevyčerpání hluboká t. zv. skutečnost!

7

Páteru Grillovi z Ťádu benediktinského podaŤilo se posléze vy-
prostiti Tassa z vézeni. Dojat jsa vytrvalostí jeho proseb, pohnul
mantovánsk;f vévoda Gonzaga svého svaka k tomu, aby pro-
pustil Tassa zvazby, ale za těžk1fch slibťr, že i v Mantově brrďe
pod dozorem a že i zde bude mu zabráněno ve volném jednání,

kter;irm by poškozoval sebe a své dobrodince... Jak hluboko vě-
zela v Alfonsovi nechué k Tassovi vidět z toho, že odmítl i for-
málně zdvoŤilou návštěvu Tassovu, jíž se u něho pňed svym od-
chodem z Ferrary ohlásil nešéastn1f básnik. Tak octl se Tasso po
sedmi letech zase na svobodě, a není to paradox, ňeknu-li, že
mu s ní pňibylo jen o bŤemeno více, _ tak odvykl jeho duch vší



iniciativnosti, tak zvykl na to, aby byl určován popudy a pod-
něty zvenčí. Na dvoŤe mantovánském prožil zase jednouopojeni
karnevalové a s ním nová vzrušení erotická, která se vybila
pouze na papíŤe; po pňání vévodkyně napsal zde pochybnou
tragedii Torrisrrrondo; psal i jiné práce prÓzou rázu filosoficko-
scholastického, dialogy a orationes, jako je psal již ve vězení
t,;/mž neosobním intelektem, kter1f nebyl zasažen Životn;fmi ra-
nami veden;imi na jeho osobnost a pracoval v něm neustále stej-
noměrně, hbitě a bystňe, jako složit;i a jemn;f mechanism . Y duši
jeho, zdá se, hoňela však živěji jen jednajiskra: touha, aby mohl
splnit,i slib svrij zvězeni a putovati k svaté Panně na Loretu, -
a právě této touze bylo odpíráno vyplnění. Tassovi nedovo]ovali
noví host,itelé vykonati tuto poué a nedávali mu peněz nutn;Ích
na ni. A tak jeho trpllosť a nespokojenost, s mantovánsk1iim
dvorem roste a pŤekypí jednoho dne, kdy se dověděl, že na dvrir
mantovánskj' pňijede návštěvou jeho někdejší věznitel vévoda
Alfonso. PŤíštího jit'ra zmizel Tasso z Mantovy a odran;i, pro-
žebrávaje se od kláštera ke klášteru, putoval nejprve na Loretu,
pak do Ríma. V Řimo očekával zaopaťňení od Sixta V. a byl
v tomto směru zklamán; ale nechué jeho k Mant,ově byla pňece
taková, že ničím nedal se zlákati k návratu do ní. A tak žije
Tasso jako dočasn;i pňíživník rrizn1lich pňíznivcri, zaprodávaje
své pero jejich chvále a rozcházeje se s nimi často záhy ve zlém,
poněvadž jest sobecky bezohledn;i jako nevychované dítě a ne-
dovede si pňedstaviti, že by mohlo neb;iti nejvyšším štěstím
smrt,elníkov;jlm sloužit,i Torquatovi Tassovi a starati se o jeho
spokojenost.

Myšlenka domoci se procesem dědicťví ztraceného pňiverlla
jej posléze do Neapole, kde byl host,em u Mansa, mark;ize della
Villa, a u mladého }rrabět,e ze Salerna, později knížet,e z Concy;
sám papež vydal bullu na jeho prospěch, a pňece nepomohla mu
nic u jeho odprirce knížete Avellina, kter1il ze zloby i z lakomství
odpíral malou roční rcnt'u chudákovi, a když soud rozhodl pro
Tassa, odkládal s placením - věděl, že života básníkova jest
jiŽ nalrrát,ce.

V Neapoli dokončil Tasso svrij Jerusalem dobyt;'r. klasicist'icky
pusté a nudné pňepracování Jerusalema osvobozenélro, kterorrž
myšlenku pojal ve vězeni a ve vězení také částečně uskutečnil;
byla t,o kapitulace volné básnické duše pňed dvěma ve]mocemi
doby: pŤed inkvisicí, pňed duchem protireformačním, a pňed
duchem pedantického purismu estebického, ztělesněného v Aka-
demii della Crusca. V Neapoli napsal také bohoslovně filoso-
fickou báse o stvoňení světa Il mondo creato. NIilton ji znal
a rozpomněl se na ni pňed sv;im Ztracen1fm rájem.

I\epokoj, kterf zmítal Tassem cel;i jeho živoL, stupůuje se
poslední |éLa. Z Neapole odešel do Říma, pak do Florencie a do
Mantovy a ZaSe do Neapole a do Řírna, kam volali jej synovci
nového papeže Klementa VIII. z rodu Alrlobrandini. Zde doži|
se vnějších poct, i vnějškového lesku a blahobytu' ale ne nejvyš-
šího triumfu, své korunovace básnické na Kapitolu' Zemňelvjejí
pŤedvečer 2Ď. bňezna 1595 jedenapadesát,iletf.

Tasso b;il.á karakterisován jako poslední velilr;f renesanční
a zároveĎ jalro první ripadkov;i básník itaisk ; t,vrdÍvá se, že
jest věrn;f pŤedstavitel ducha odumírající Italie, země propadlé
reakci duchovní ve všech oborech, stagnaci politické, národni
i náboženské. tro něm logicky dúsledn;im epilogenr ducha it,al-
ského jest prf jiŽ Marini, prosté hračkáť'ství slovné bez žívot-
ného jádra a bez Život'né vrině.

Jesť jist,á pravda v tét,o karakteristice, ale ne pravrla celá;
a pňes všecko nevyčerpává riplně osobnosti Tassovy.

NÍnohem správnějši jest pojímati Tassa jalro tvťrrce nové scho-
lastiky básnické a jako básníka barokního poslání, pod nímž se
zhrout,il, pro něž sclrázelo mu sil. Nesnesl železné discipliny no-
vého scholastického myšlení; jeho měkká sensua]istická, lyricky
sensitivní osobnost, stvoŤená pro exalt,aci obraznosti, nesnesla
ledové lázně rozumové, v niž vrhala ji, rozžhavenou, programově
nová ]rázeĎ. Sešílel v této peci, v níž měl bft,i ukut nov;f člověk...

Veiiky' básnik a literární historik it,alsk Carducci nalezl za-
jímavé obdoby mezi Tassem a Dantem. Tasso jest mu po rriz-
n1|-ch stránkách spŤízněn s Dantem. Jako Dante byl i Tasso
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366 věňící, ale ne věŤíci naivně, nybrž snaží se zdrivodniťi filosoficky
svou víru a hloubá o ní. I erotika Tassova pňipomíná Carduccimu
erotiku Dantovu; byl stále zamilován jako Dante, ale zase bez
naivnosti právě jako Dante _ vykládá svr1j život milos|n;i
subtilní filosofií a uvádí jej v soust,avu. Jako Dante psal i Tasso
filosofické dialogy a scholastická hloubání - básnická vloha
sousedí velmi těsně u něho s dialektikou. Jako Dante má i Tasso
svědomí velmi jemné, stále znepokojené, které mu neustále cosi
vyčítá. Slovem: ani v Dantovi, ani v Tassovi není té naivity
citové, kterou dobré dušičky, odchované německou estetikou,
i u nás stále pokládají za znak zdravého básníka; u obou těsně
se st,1iiká led i žár' scholast,ičnost i enthusiasm, rozlet rozkňídlené
obraznosti i subtilná, hloubavá, suše sžíravá analytičnost, re.
flexe až hypoc}rondrická.

Všecek rozdíl mezi Tassem a Dantem jest v si.Ie u le. Dante
nese své bŤemeno neziomen;i, nezkrušen;Í; jeho veliké vnitňní
napětí nevrhá se nikde v nervositu; pŤi velikém vnitňním t,laku
z stává zjevem harmonick1im a celisťv;Ím.

' Tasso naproti tomu nedovede nikde plně dáti osobu svou do
služeb svého poslání, jako toho dokázal Dante. Nebyl s velik
nadosobní rikol, k němuž jej volala doba. Kde byl opravdov;ím
básníkem a tv rcem, stalo se to jen Za cenu zrady na tomto
rikolu; a kde splnil rikol svrij, splnil jej právě jen jako uloženou
rilohu pouhou vrilí, ryzím intelektem, bez ričasti své osobnosti.. 

Bylo tňeba ještě několika staletí, aby vzniklo opravdové ba-
rokní uměni slouesné; barok v;itvarn;i pŤedešel jej o mnoho času.
Zr.odilo se, když barok qftvarn1f jiŽ dávno byl odumňel: v století
devatenáctém ve Francii. A umělcem-naplnitelem tohoto tvaru,
zniž to sebeparadoxněji, jest Balzac. Epická básefl musila se
riplně roz|ožitiv románovou prÓzu, aby mohl vzniknouti slovesn;Í
barok - uměnl pružné, nervové, malebné i masivné zároveri.
Balzac dal teprve ťrplně své iti do služeb rikolu nadosobního;
on teprve nalezl látkov;|r i v]frazov]i svět riměrn1f svému nesmír-
nému vnitÍnímu napětí a vyslovil se jím cele, beze zlomkri. on
nalezl teprve tu nadosobní osu, vyriatou z každého ritoku rozumu

jedincova, o niž marně zápasi l  Tasso:náboženství jakotvr irce
společenského zdravÍ a společenské síly.

A není pak náhodné, že již názvem svého básnického souboru,
Komedí,e lidské, pŤipomíná vědomě Danta a pojí se k němu: oba
budovatelé lidského vesmíru se sluncem i ostatními stálicemi
a oběžnicemi i měsíci.




