
fragmenty . . . zlomky. UsnadĎují si pŤiliš svrij ukol. IVIysIiIi to s umě.
nÍm opravdu vážně a opravdově, budou musit, myslím, jit k genr m
obiektiun{m, k dramatu a romdnu a zďe cet! jich tuhj' uepoddajnj'
kamenn1i materiál prohŤát, rozsvítit, učlenit, vnitŤní subjektivnou
methodou zpracovat ' . . vystavět z něho jednotnou logikou stylovou
stavbu. . . dŤíve než budou moci pokr1fvat její stěny subtilními fili-
grány sv1 ch deskripcí a evokací. .

Do té doby mají knihy jako pŤítomná sbírka p. Hlaváčkova, již
kladu ostatně pŤes všecky námitky vj.še neŽ zboží starého stylu, vj.-
znam a cenu náběhri a pokusriv.

Dliška Knásnohorská: Rozpomínky

Kniha poesie - ne, Ťečnění a povídání, z prili vlasteneckého _ ne,
vlastenčícího, z prili intimnÍho soukromého - ani individuálného, ani
individualistického - tenoru. Kniha vlastenčící pseudopoesie, jiŽ
jsem nedávno v těchto listech (v čís. 5 pŤi posudku Nerudovj,ch Zpěvťt
pdtečních a v čÍs. 1 pŤi posudkl Hauloag Chamrailing)l demonstroval
jako uměleckf i lidskj' blud, jako chorobu fráziomanie a duševní
i umělecké zrťrdnosti. Nebudu opakovat pŤi této knize celj'svťrj roz.
bor, odkazuju zde na něj a vybírám z knihy sldčny Krásnohorské na
podepŤení své theorie typická monstra, jimiž se jen jen hemží.

Praha je jistě krásné město zvláštního teskného zčernalého kouzla,
staré, temné nálady, archaistické zalehlé a za|eklé vúně. Město, které
kaŽdého, kdo je nazirá z asociace historické, mriže dojmoat ien elegic-
ity, šedí a plisní a stíny, smytfmi, spršel1fmi barvami, rozrytj'm čer-
n]im zdivem, tichj'mi zamlklj.mi nádvoŤími palácrl, kde jindy zpívala
fanfára Života, pustj'mi náměstími historickj'ch názvti a historickj.ch
dat' kde mezi opláchl1fmi kameny pučí dnes špičky bledé trávy. Tesk-
ny pŤidušenj smutek, vybleďá vrině a rozprchlá barva -takové jsou
ty akcenty, jež musí cítit kaŽdj'z Prahy skutečně staré a umělecké -
a ty akcenty sahají právě nejhlouběji myslícímu a cítícímu člověku do
duše. Ale tento aĎsolutní. estetick! dojem nestačil patrně slečně Krásno-
horské - její specielní vlastenčící stanovisko nepŤijímá nikde pravdu
a skutečnost - musí si ji dŤíve pŤemalovat, zfalšovat, aby ji dojímala.
Myslí' Že láska tichá, utištěná, šerá, dumavá není tou pravou láskou,

[1 - Viz zde str. 173-193 a 744-755.)



2041 Že láska potŤebuje vetkÝch pÓz, vylhanj'ch dojmri, duniv ch frází.
A tak napsala o tom krásném, šerém, zamlklém, temném městě tuto
bramarfbaJsiádu, která falšuje pravdu i krásu, která je sama barokní
nehoráznost i titěrnost a malichernost současně _ Prahu Zlatoulasou
(str. 5 a n.). Tímto zlatym vlasem Prahy není totiž nikdo jin1f, neŽ
pokojná tmavá naše Vltava, která ve vlastenecké fantasii slečny Krás-
nohorské neteče, jak každf normální čtověk ve skutečnosti i na mapě
mriŽe se pŤesvědčit, stÍedem Prahy - nj'brž horribile dictu, obtékti
Prahu dokola. Čti, kdo nevěŤí:

Spouštíl jej, veletok paprskri,
jak Ťeku to plynoucích hvězd,
spouštÍ svou spanilou Vltavu
kol tutiÍe sui královna měst.

Ubohá Vltavot Že protéktiš Prahu, bylo slečně Krásnohorské patrně
má|o, že ji zásobuješ vodou - také nic. Takovj.ch prozaickfch iunkcí
slečna Krásnohorská necení a neuznává. Zato tipfidělila rikoty, o nichŽ
se ti, ty dobrá tichá vodo, ani nezdálo. Jsi,,zlatjrm vlasem Prahy.. -
poslouchej a snaž se pochopit - Praha prj' do tebe vplétá ,,jiskŤivé
jehlice, v nichž démantťr ze|eny vznět.. - divíš se, ubohá Ťeko, o ze.
lenj.ch démantech se ti asi nezdálo. Ale na tom není ještě dost. o tŤi
strofy dál srovnává tě slečna Krásnohorská s ,,nádhern mi - peru-
tě1ni.., o Ťádek doleji s ,,knižecitizoll,,. A nyní pňijdou, drahá Vltavo,
funkce aobrazy, kde již nerozumím a nedovedu si pŤedstavit ani slova.
Nevím, jaké ti to funkce ukládá slečna Krásnohorská' čtu zÍIoya a
znova a nechápu nic, neŽ že podle ní je celá Praha stále pod vodou,
jak nebjlvá ani o jarnÍch povodních. SIyš' ubohá Ťeko, a rdi se:

Spadá2 jí (totiž: Praze) s věštÍho temene
v plec královskou, v ramene hráz,
vlní se na Ďadrech mateŤskj.ch,
kol hrdinnÝ'ch beder jí v pás.

1 - TotiŽ Praha'
2 - Totiž Vltava.

Spadá jí ku vdovím kolentim,
ažkpatám i do jejich stop'
spadá jí od skvoucí koruny
v dol v poPel a v zaPadli' hrob.

Povívá za niten zlatj. vlas
jak praporec šumící v kraj . . .

Rozumíš, Vltavo? Rozumíš, čtenáŤi? Já ne. Kde má Praha ,,te.
Ineno.., kde ,,plec.., kde ,,rameno.., kde ,,ůadra.., kde ,,bedra.., kde

,,kolena.., kde ,,paty.. - to je mně mysterium mysterií. Znám dost
dobŤe plán Prahy, studoval jsem ho, než píšu tyto Ťádky' kolik ho.
ďn, počmáral jsem ho celj. rriznj'mi možnfmi Íigurami, ale figuru
slečny Krásnohorské ne a ne najít' A uvažte ďá|e, Že všech těchto tldti
se musí dotfkat Vltava. . . mystěre. Nechtěla by pro podruhé pŤilo-
Žit slečna ke svj,m vlasteneckfm poesiím zvláŠtní kresby a malby?
JejÍ Vltava není alespoĎ na Žádné mapě. . . je to zcela privilegovaná,
ulasteneckg privilegovaná Vltava . . . a taková Vltava teče pak oprav-
du ve fantasii jako Mississippi nebo Kongo. A jak originelní ponětí
Prahy, jak ideové, uvažte, prosírťr. Až dosud četl jsem u básník ' že
srovnávali město s pannou' vdovou (někteŤi necudní docela i s ne-
věstkou) - ale jen tak docela ušeobecně; aby se však vyskytl básník,
kterjl by nám město ugkreslil, opravdu delailouaněvykreslil s temenem,
ramenem' riadry, bedry, kyčlemi, koleny atd. - to se posud nepŤi-
]rodilo. Zde je slečna Krásnohorská velikj'm Kolumbem, a jeji Praha
Zlatoulas(i hotová poetická Amerika. Nov, Neuland, Terres vierges,
jeŽ doporučuju k pilnému vzdělání veškeré literární mládeži svě-
tové.

Ano, to je sl. Krásnohorská. Její vzĎalá vlastenecká duše dělá
z černého bi|é, z tichého a zaleklého slavné a bujné, z ubohjlch žebrá-
kri u Černé věže historické dědice české slávy (PoiI čemou uěži, stt. 14)
a z vltavskj,ch vln (zase již, Vltavo) . . . ,,blanické brriny.. (Sen nad
Vltauou,21,). Nevím, co slečně ta ubohá, slušná a tichá Ťeka udělala,
Že ji tak maltretuje. Co ona dělá z Vltavy, nedělal Byron ani z oceánu



a jeho: Roll on, thou deep and dark blue ocean_rolll a celá ta svě-
tová meditace nad ním je ještě slabá vedle vlastenecké vise slečnv
Krásnohorské:

I poutá čaromocí
mě za měsíčné noci
tv j taj plnf vid:
tvé pěny v lesku luny -
to blanické jsou brriny,
a duchovití jezdci -
hle - samjl tŤpytt

Žasneš, ětenáŤil Jak hluboké a originální, jak sitně vysloveno, jaká
visionáŤská plastika, coŽl Rozumí se samo sebou, že ti blaničti jezdci
jedou národu na pomoc' a Že pak ,,zplesá vlasti luh...

Stává se na celém světě, že z jara zarostou i pusté skály trávou a
květem -to je fakt tak prostj'a samozŤejmy, že nenitŤeba o něm dál
mluvit. Ale slečna Krásnohorská má nejen zvláštni vlasteneckou
geograíii' ona má i zvláštní vlasteneckou chemii, zvláštní vlastenec-
kou fysiku, zvláštni vlasteneckou botaniku. Vgšehrail z lara (str. 27'1
pokryt je' jak čteme, žlutfm květem taŤice, kterj'je ovšem hned sleč-
ně Krásnohorské ,,zlat1i vínek.. a ,,květné z|ato,,, ,,zlatá koruna.. a
jinf pozlátkovf prášek. Všecko v poŤádku; ale slečně Krásnohorské
nejde do hlavy, iak _ jakj.m zcikonem, Ítiilem - jakou pÍí.činou -
roste na Vyšehradě z jara taŤice. To je problém pŤece hodn nejvyšší.
ho ducha vlasteneckého, coŽ? obyčejnj. ,,kosmopolita.. od.byl by tuto
záhaďu rouhavě poukazem na obyčejnou učebnici botaniky _ slečně
Krásnohorské taková surová empirie v tomto neobyčejném pŤípadě
však nestačí _ a ona hledá k tomu jin! transceniIentnt, meta|ysick{
dťluod. A nalézá jej nakonec _ - v Rukopise Zelenohorském - ve
slovech jeho ,,otné zlaté sidto Libušino.. . . .

Ptáš se, co že z|atamého zŤídlem?
Aj' jsem ješté zlatlm stolcem Libušinj,m,

ještě jsem vám drah1im, otnfm zlatlm sídlem -

zŤíš mrij lesk, _ i pátráš za privodem jinfm?

Vidíš, čtenáŤi, o tom se ti ani ve snu nezdálo. Ta ubohá taiice na

skále vyšehradské není jen tak obyčejná běžná taŤice jako všude na

světě - tahle taŤice ie historickti taŤice, je to odlesk zlatého stolce Li-

bušina . . . Tak, pŤíteli, otvíráš trochu zeširoka rlsta a máš také nač. Sku.

tečná vlastenecká mythologie -s tím se nesetkáš dnes již jen tak snadno.
V Čechách je vúbec všecko z gruntu a od základu jiné, lepší, šle-

chetnější, vyšší, rozumí se, než v ,,drsné, hrubé.. cizině. Jiné zákony

hmotné, jiné zákony ducha tu vládnou. Jiná botanika, jiná matema-
tika. I PŤíroda je v Čechách jiná než v cizině. šlechetnější, citlivější,
opravdu vlastenecká také. Až dosud, jak známo, nestarala se PÍíroda
mnoho o člověka. Byla to - až dosud a jinde všude - velmi chladná,
lhostejná a upjatá dáma, která, tŤeba byly v ní a vedle ní vyhubeny
kmeny a národy, nepohnula ani brvou. Ani lístek nespadl proto, že
zahynul člověk, ani strom se neskácel, Že vyhuben byl kmen, ani skála
se nerozpukla, Že se usadil v krajině novy národ. Lhostejná, slepá,
tajemná a němá je Piíroda - tak viděli ji největší básníci iako Leo-
pard.i a Turgeněu ve svj,ch básních v prÓze - nestarající se o člověka,
ponoÍená do hlubokfch strašn1ich a osudn1ich snri o zachování rovno-
váhy sil a života, pečujíci více neŽ o člověka o to, jak nakrmit hlado-
vícího lva nebo spravit sval bleši.

To byli ovšem Íilosofové a ,,kosmopoliti.., a co platí o PŤírodě jinde'
neplatí proto ještě u nás. Naše česká Piíroda _ Óh, to je něco jiného.
Něco riplně, ale plně jiného. Šlechetná, soucitná, s námi zrovna
srostlá _ která, kdyby nás tu nebylo, nechtěla by ani žít, mŤela by
a zhynula z velikodušného soucitu jako dobŤe vychovaná románová
rekyně. Slyšte:

A kdyby jinou, odcizenou byla,1
Ó, kdyby zmlkla její sladká Ťeč

1 - TotiŽ: česká země.
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Ejhle, síla vlasteneckého nadšenít Někdy propukla však v autorce

takovou elementární silou, že poráži a uráži nejen nepŤítele a odro-

dilce, nj'brž obrací se i _ proti autorce samé. Jen jeden pŤíklad.

Y České chaloupce z Národopisné vj,stavy (str. 88) ,,neobsáhlé, ne.

skonalé jak velechrám.., uvádí všecko, rozumí se samo sebou, autorku

v Žas a obdiv. KŤídlo inspirace zavlá hned nad autorkou a v ní pŤi

házej1 se jí pak takovéto žertovné věci:

Y kf kraj se d.uše odhoupá
tím malovanj.m kolebadlem?
Kf duch k ní náhle vystoupá
skryt v kočičkách tam za zrcadlem?
Čtm to, že srilce ugíezané
tam na stolici duboué
s mlm srilcem u diun! soulad Plane
a zevšad záŤné chvění vane
tak májové?

1 - ovšem, od toho je cizí, aby hlaholila ,,zpupně..l
2 - Velmi zajímavé s lékaŤského stanoviska, zajlsté?

Všimli jste si? VěŤíte svému zraku? Srdce autorčino ,,plane v divnj.

souiad.. s - (hanbím se to Ťici) vyŤezanj.m srdcem na du.

bové stolici . . . Co to? Kdo si tu dělá frivolní vtipy ze svatého zaní-

cení autorčina? Vgíezani srdce - ale vyŤezané srdce - to je, s od.

puštěním, pŤece jen -iltra. A ta díra -prosím ta díra,,na stolici du-

Lové.. (není v tom, snad., ukryt nějakf vlasteneckj. symbol? myslím

v té dubové stolici) _ta Že,,plane v divnj'soulad.. s tím plnj'm, hlu-

bokj,m, nad.šenym, velikfm srdcem naší básníŤky?

Mrlj Bože, skoro by to svedlo člověka k frivolním vtiprim - vhod.

ná to pŤíleŽitost pro všecky ty počestné, rozšafné a pokojné národovce

a vlastence, aby unisono a korporativně vystoupili ve prospěch ne.

vděčnicky ubíjeného genia proti zlolajné rouhačské chátŤe kritické ...

Varuj se, ubohf kritiku. Neber Ťemeslo své lehce, natáhni si zas

svrij dristojnJi talár a dlouhou seriosní tváŤ, zkoumej vážně a nesud

lehce mělkj'm tupj'm svym umem. Viš, Nemesis je blízka.

Dávám si ňíci. Podléhám vnitŤnÍmu strachu. A tak jsem nakloněn

vyložit záhadné citované místo svou nedostatečnou schopností chá-

paci, Mystěre, hluboké v]astenecké mystěre jako vj'še s Vltavou a

Prahou. I\fystěre - nerouhej se, mělk:i soÍisto, ale skloř hluboko svou

hlavu' Tajemství. Vlastenecké tajemství. To ti musí stačit.l

1 - ČterráŤ pozoruje snad, Že jsem si svúj reÍerentskj rikol tradmíru ulehčil.

Všimnul si zejména snad nahoÍe v rivodě věty, že kniha má vedle vlastenecké části

také čÍsla - sit venia verbo _ medl tatiuní a intimnt. A o těch ani zmínky v referátě.

Ano, ani zmínky _ ate vžctyť já ani vlastenecké ještě nevyčerpal a mám již dva
archy popsányt A pak, upŤÍmně Íečeno, nestačil jsem na první část, vlasteneckou,
na cit všem tak pŤístupnj pÍece - jak by se mi vedlo teprve v otldíle druhém _ -

lrťr, íilosoÍickém takét Jak bych stačil pochopit a vyložit tak hluboká čísla'jako jsou
Falum (str. 148) nebo Zpouěď atheistg (str. 110). Biju se kajtcně v prsa, vyznávám
svou kritickou impotenci a skládám zbraú. Čtenáň si kup laskavě vfbornou tuto
vlasteneckou knížku a zkus své štěstí sám|

1.l Kdtické projew 3

a cizí jen tu zpupněL hlaholila:
ty smavé |uhy zchadtila bg kÍeč -2

Ta pole pukla by a zkameněla,
a nad propastí, v mrakri černém šatě
tváŤ slunce zahalená by se stměla
a zem by tŤásla se jak na Golgatě . . .

Červ uhlodal by koŤeny těch borri,
led navŽdy zavŤel by těch zdroj tlstí'
pták mŤel by hladem v žáru na horu'
kde hrrizou bv se bála tráva r sti . . . Str. 32.




