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Abstrakt: 

Jádro práce spočívá v edici dosud nepublikovaných či málo známých vzpomínkových textů, 

vztahujících se k osobě Jaroslava Vrchlického. Práce přináší paměti básníkova bratra 

Bedřicha Frídy, napsané krátce po Vrchlického smrti a dosud jako celek needitované. Edice se 

zaměřuje rovněž na texty Jaroslava Vrchlického, publikované pouze časopisecky a reflektující 

zejména básníkovo mládí. Obsahuje rovněž odbornou lékařskou zprávu o Vrchlického 

nemoci, sepsanou Josefem Pelnářem. 

Rozsáhlý komentář slouží nejen k vysvětlení faktů uvedených v editovaných textech, nabízí 

rovněž pohledy do reflexí určitých momentů Vrchlického života, známých z jiných 

vzpomínkových a literárních děl. 

Úvodní stať mapuje nejprve vzpomínkové texty vztahující se k Vrchlickému a přináší pokus o 

jejich kategorizaci. Druhá část je zaměřena na Bedřicha Frídu, autora nejrozsáhlejšího 

z editovaných textů, a snaží se načrtnout komplexní obraz života málo známého českého 

překladatele, pedagoga a dramaturga Národního divadla, především se však pokouší 

zmapovat komplikovaný a dynamicky se měnící vztah obou bratří; nabízí též srovnání 

soudobých materiálů s textem Frídových pamětí, přinášejícím osobitou verzi příběhu o jeho 

soužití s bratrem. 

 

Klíčová slova: Jaroslav Vrchlický, Bedřich Frída, paměti, komentovaná vydání 



 

 

Abstract: 

The core of the work lies in an edition of less known or never published memorial texts 

related to Jaroslav Vrchlický. The work introduces memoirs of the Poet’s brother, Bedřich 

Frída, written shortly after Vrchlický’s death and never edited before. This edition also 

focuses on texts of Jaroslav Vrchlický himself published so far only in periodicals, which 

reflect mainly the Poet’s youth. The edited texts also contain expert medical report of 

Vrchlický written by Josef Pelnář. 

Comprehensive commentary serves as an aid for understanding the facts present in the edited 

texts as well as provides period reflexions of some of the moments of Vrchlický’s life known 

from other literature. 

The opening study firstly maps memorial literature related to Jaroslav Vrchlický, and provides 

its self-contained overview. Second part focuses on Bedřich Frída, the author of the most 

extensive parts of the edited texts, and tries to provide complex picture of the life of less 

known Czech translator, pedagogue, and dramatic adviser of the National Theatre. Most 

importantly the study follows period materials trying to map complicated and dynamically 

changing relation between the two brothers and so provides comparison between the period 

materials and the text of Frída’s memoirs depicting his version of coexistence with his brother 

formed only after his death. 
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METODOLOGICKÝ ÚVOD KE STRUKTUŘE A OBSAHU PRÁCE 

 Na počátku této práce stál samozřejmě jednak zájem o osobu Jaroslava Vrchlického, 

zároveň ale – a to především – otázka po způsobu edice textů vzpomínkového charakteru. 

Výsledkem této práce pak má být pokus o konkrétnější odpověď na ni.  

 Otázku samotné volby textů pro edici bylo možno řešit vpodstatě dvojím způsobem – 

editováním textů spojených obsahově (tematicky) či formálně (tedy např. osobností autora, 

dobou vzniku atd.). Jestliže tedy pilíř zamýšlené edice měly tvořit rukopisně dochované 

paměti Bedřicha Frídy, mohly se vhodnými kotexty stát jednak například paměti jeho ženy 

Boženy Frídové (rovněž dosud needitované), jednak ale texty s obsahem Frídových pamětí 

související spíše tematicky. Ve snaze podat pokud možno ucelený obraz určité problematiky 

rozhodli jsme se v podstatě pro druhé řešení, a to s tím, že jako doprovodné texty byly 

zvoleny pouze vzpomínkové články Jaroslava Vrchlického. To umožnilo v rámci edice vznik 

jakéhosi dialogu fragmentárních a po časopisech roztroušených Vrchlického vzpomínek 

s výrazně rétoricky vystavěným textem jeho bratra, jenž navíc sám sebe staví do pozice jakési 

náhrady nedokončených básníkových pamětí. Dodatečně byla mezi editované texty doplněna  

i lékařská zpráva Josefa Pelnáře, popisující průběh Vrchlického smrtelné choroby; důvodem 

se stal zejména fakt, že Frída ve svém textu s její znalostí evidentně počítá a pro její poměrně 

špatnou dostupnost by bylo nutné Frídův text opatřit v komentáři velmi rozsáhlými citacemi 

z ní. Ve výsledku tak vznikl celek na jedné straně poměrně různorodý (Vrchlického 

časopisecky publikované texty především z 90. let, Frídovy rukopisné paměti, odborná 

lékařská zpráva Josefa Pelnáře), jenž však na straně druhé vytváří jakýsi korpus pevně 

spojený tematicky a představující – jak bylo již zmíněno výše – jakýsi dialog.  

 Již z předchozího je patrné několik zásadních otázek, které se práce na edici děl 

vzpomínkového charakteru týkají. Je to zvláště neopominutelný fakt, že podobné texty stojí 

kdesi na hranici mezi beletrií a faktografií, tvoří vlastně jakési pomezní pásmo mezi fikční  

a nefikční literaturou. Proto bylo důležité vypracovat zejména podrobnou metodu 

komentování takto konstruovaných textů.  

 Jako nejvhodnější východisko se nakonec ukázalo v komentáři tento poukaz na 

osobitý ráz vzpomínkových prací neustále zdůrazňovat a připomínat. Součástí rozsáhlých 

komentářů se tak staly nejen podrobné faktografické údaje, vlastně jakési vysvětlivky, 

komentující vzpomínkový text jako text v zásadě nebeletristický, ale rovněž četná upozornění 

či citace včleňující jej do specifického diskurzu vzpomínkové literatury, vztahující se 

k osobnosti a dílu J. Vrchlického. Snažili jsme se tímto postupem jednak porovnat 
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vzpomínkový text s historickými fakty, jednak ale poukázat na specifické metody utváření 

určitého obrazu, které se zejména po Vrchlického smrti ukázaly být výraznými určujícími 

faktory pro recepci jeho odkazu. Z tohoto důvodu se i první část úvodní stati přehledně věnuje 

vzpomínkové literatuře s Vrchlickým spojené, ukazuje různé možnosti pojetí a interpretace 

básníkovy osoby či jednotlivých etap jeho života.  

 Daná metoda se ukázala být nesmírně přínosnou i proto, že zejména text rukopisných 

pamětí Bedřicha Frídy je psán s poměrně jasnou tendencí, takže by mu z historického hlediska 

jistě bylo lze vytýkat jednostrannost až zaujatost – snad i proto až dosud nebyl publikován. 

Komentář, nabízející zejména k diskutovanějším obdobím Vrchlického života celé spektrum 

jiných (odlišných i souhlasných) názorů a svědectví má tedy ukázat i relativnost poznání, jež 

nám texty vzpomínkového charakteru nabízejí.  

 Jestliže text Bedřicha Frídy – jak bylo naznačeno výše – pojímáme nejen jako 

osobitou výpověď o životě jeho bratra, ale rovněž o jejich vzájemném soužití a jeho 

peripetiích, nebylo snad nic přirozenějšího než věnovat druhou část úvodní stati dané 

problematice. Záměrem bylo načrtnout alespoň v hrubých rysech bohatou činnost Bedřicha 

Frídy a pokusit se do ní zasadit vztah k bratrovi, jak se postupně vyvíjel a proměňoval. Tím 

jsou Frídovy paměti zasazovány zároveň do kontextu autorova díla, zároveň ale také do 

kontextu vývoje jeho vztahu k bratrovi – o jehož poslední fázi mnohé vypovídají.  

 Všechna výše nastíněná metodologická rozhodnutí směřují tedy především k jednomu 

cíli: představit editované texty se stálým důsledným zřetelem na jejich specifický charakter, 

vyplývající především z hraničního postavení mezi faktografií a fikcí. Apel je tak kladen 

zejména na recipienta, jemuž je v komentářích předkládán k jednotlivým místům editovaných 

textů spektrum dobových ohlasů pokud možno tak široké, aby se bylo lze vyhnout 

jednostranné verifikaci či odmítnutí interpretace předkládané daným textem. A právě neustálý 

důraz na kritickou reflexi editovaných textů je dle našeho názoru výsledkem, k němuž by 

mohly směřovat podobné ediční počiny.  
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JAROSLAV VRCHLICKÝ V ZRCADLE VZPOMÍNEK 

 

I. VZPOMÍNÁNÍ NA VELKÉHO BÁSNÍKA 

 Osobnost Jaroslava Vrchlického (1853–1912) budila vždy mezi literárními vědci  

i veřejností značnou pozornost, a to hned z několika důvodů. Je to především úžasná lehkost 

tvoření a nesmírná produktivita, znesnadňující či dokonce zabraňující poznání básníkova díla 

jako jednotného celku. Právě rozsah Vrchlického díla neustále vybízí k dalším a dalším 

sondám do tohoto nesmírně spletitého a zdánlivě nejednotného, avšak ve skutečnosti 

nejrůznějšími vztahy propleteného a specifickým způsobem koherentního celku, ale i ke 

hledání zdrojů této (do té doby v naší literatuře nevídané) tvořivosti. Není to však pouze fakt 

nesmírného rozsahu, ale rovněž zcela zvláštní charakter tohoto díla, co ve Vrchlického 

případě neustále vyžaduje spatřovat za dílem osobnost tvůrce. Neboť jeho zdánlivě 

nekoherentní a mnohomluvné dílo jako by představovalo gigantický a nikdy do konce 

nedovedený záměr, vyvrcholení úsilí zařadit naše písemnictví do aktuálních proudů světové 

literatury. Dokazuje to nejen Vrchlického bohatá překladatelská činnost, nejen dílem Victora 

Huga inspirovaný plán epopeje lidstva, ale podle našeho názoru i tolik diskutovaná básníkova 

lyrika, snažící se svou bezprostřední a často velmi osobní výpovědí reagovat zejména na 

podněty soudobé italské a francouzské poezie.  

 Není naším úkolem zabývat se zde smyslem Vrchlického literárního tvoření ani 

pokusit se zodpovědět již od básníkových dob diskutovaný problém, nakolik se jeho záměr 

zdařil, chtěli jsme pouze poukázat na to, že impozantnost záměru i způsob jeho provádění 

vždy do jisté míry zarážely a přitahovaly k sobě pozornost. Kde hledat odpověď na otázku, 

jaký byl člověk, jenž měl sílu vytvořit podobný plán a zanechat po sobě tak obrovský 

fragment?  

 Jedna z možných odpovědí byla (a dosud je) často hledána v básníkově díle samém, 

zejména v jeho lyrice. Přispívá k tomu právě její charakter spontánní osobní výpovědi, často 

již později nijak nekorigované. Jinou odpověď pak nabízel básníkův životní příběh, mající 

v sobě relativní jednoduchost, zároveň ale i dramatické situace a zvraty, které samy svádějí  

k určitým interpretacím. V konečném důsledku měly obě tyto složky „na svědomí“ fakt, že 

Vrchlického básnické dílo se zdálo dlouho nerozlučně spjato s autorovým osobním životem,  

a naopak, že výklad jednoho bez druhého se zdál nemyslitelným. 

 Všechny tyto (a mnohé další) činitele nám snad mohou částečně osvětlit onu 

nebývalou potřebu téměř všech vrstevníků nějak se k Vrchlického osobnosti vyjádřit. 

Nemáme tu nyní na mysli potřebu ztotožnění nebo vymezení se vůči básníkovu dílu, která se 
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vlastně již od osmdesátých let (a především v letech devadesátých) stává nezbytnou téměř pro 

každého literáta a jejíž příčinou je Vrchlického obrovská básnická produkce. Jde nám nyní 

spíše o fakt potřeby zachycení vlastního dojmu ze setkání s „opravdovým“, „živým“ 

Vrchlickým, tedy o vzpomínku.  

 První vzpomínkové texty vznikaly ještě za spisovatelova života, a to již v souvislosti 

s jeho čtyřicátými narozeninami v roce 1893. Do zvláštního čísla Zlaté Prahy tehdy 

vzpomínkami na básníkovo (a tedy i své) mládí přispěli zejména jeho vrstevníci (například 

Alois Jirásek nebo Josef Thomayer). Pro ně ještě Vrchlický nebyl – jako pro pozdější generaci 

– „modlou“, „zázrakem“, nýbrž daleko spíše vrstevníkem a přítelem. Je charakteristické, že 

ani Jirásek, ani Thomayer nepovažují za nutné ani do pozdějších souborů svých vzpomínek 

zařazovat zvláštní celky týkající se pouze Vrchlického; ten jako by byl od mládí jednou ze 

součástí jejich života, jejich vrstevníkem, řečeno hyperbolicky „jedním z nich“. Daleko 

příznačnější jsou pro tuto generaci vzpomínky na literáty starší, ať je to již Jan Neruda nebo 

Svatopluk Čech.  

 Kolem přelomu století začíná produkce vzpomínek dotýkajících se Jaroslava 

Vrchlického značně stoupat. Důvodem je blížící se básníkova padesátka, při jejíž příležitosti 

pak tyto aktivity vrcholí. Literárními boji v průběhu devadesátých let – a rovněž tak patrně 

změnami v osobním životě – se Vrchlického postavení oproti předcházejícímu období 

dramaticky změnilo. Básník prožívá nepochopení a často nespravedlivý odsudek části 

nastupující literární generace, současně v osobním životě nastává rozvrat jeho manželství, ono 

„veřejné tajemství“, jehož důsledkem se stal básníkův útěk do společnosti, která ho – podle 

úsudků mnohých současníků, například Jaroslava Kvapila – nebyla hodna, do společnosti 

autorů, označovaných často literární historií jako „Vrchlického epigoni“. Termín zde užíváme 

souhrnně pro označení literátů, více či méně ve své tvorbě z Vrchlického (formálních  

i tematických) podnětů vycházejících a pokoušejících se je napodobit. Uvědomujeme si 

přitom, že danou skupinu je nemožné chápat jako jednolitý celek, jakousi „básnickou školu“, 

stejně nesnadné je však nějak přehledně ji dělit. Za epigona Vrchlického bývá považován jak 

jen o málo mladší Antonín Klášterský (jenž pociťuje ve svých vzpomínkách neustálou 

potřebu proti tomuto označení se vymezovat), tak Jaroslav Kvapil, nastoupivší poměrně brzy 

samostatnou tvůrčí i životní cestu a mající pro jiné Vrchlického „epigony“ pouze slova 

odsudku a hany. Zároveň není možno popřít, že jistou „epigonskou“ fází svého díla si vůči 

Vrchlickému prošli například Antonín Sova nebo J. S. Machar, u nichž obou vlivem následné 

rozdílné a v obou případech vysoce vyhraněné autorské profilace přetrvává pak ve vztahu 

k velkému básníkovi určitá ambivalentnost – stejně jako například u F. V. Krejčího a částečně 
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snad rovněž u F. X. Šaldy. Především je tímto termínem však možno označit okruh 

spisovatelů seskupených kolem časopisu Máj, mezi jehož čelné představitele patřili Jaromír 

Borecký či Rudolf Jaroslav Kronbauer.  

 Rozhodujícím faktem je, že především zvláštní číslo Zlaté Prahy a rovněž separátní 

publikace Máje (Padesát let života Jaroslava Vrchlického) přinesly názory a vzpomínky lidí, 

od nichž by se toho básník patrně nenadál. Charakteristický je v tomto ohledu především 

příspěvek R. J. Kronbauera nazvaný Jaroslav Vrchlický sám o sobě; v něm autor explicitně 

uvádí, jak Vrchlický odpověděl na jeho žádost, aby sám o svém životě u příležitosti svého 

jubilea něco napsal: „Povídati něco o sobě zdá se mně samolibé, ješitné, ano zbytečné. Té 

nejvnitřnější pravdy beztoho nikdo o sobě zcela a upřímně neřekne a improvizovati nějakou 

báseň, která by měla býti pravdou, nebo pravdu, která by byla básní, nebylo by věru lepší. 

Ostatně není ani padesátým rokem život uzavřen, a proto lze bezpečně třímati jedině fakta,  

a těmi jsou právě jen moje knihy...“ (Kronbauer 1903: 20). Přesto v následujícím textu 

Kronbauer uvádí řadu „autentických“ Vrchlického výroků o životě, umění a literatuře.  

 Domníváme se, že ačkoli Kronbauerův článek není nijak útočný a rozhodně nechtěl 

Vrchlickému škodit, mohl snad právě on, spolu s některými dalšími podobnými příspěvky, 

být příčinou, proč se po svém padesátém roce a jeho oslavách Vrchlický začal zabývat 

myšlenkou na sepsání vlastní autobiografie. Nezapomínejme, že právě v tomto období 

vznikají dvě rozsáhlé monografie básníkovu životu a dílu věnované (česká Jaromíra 

Boreckého a švédská Alfreda Jensena), jež se sice při výkladu básníkova života omezují jen 

na nejnutnější a známá fakta a soustřeďují se především na představení a roztřídění jeho 

rozsáhlého díla, nicméně přesto (právě spolu s již zmíněnými oslavnými články) mohly snad 

básníkovi připomenout, že se o něm bude psát i po jeho smrti. Byla to snad právě tato obava 

před nespravedlivým a upřílišněným budoucím soudem, jež básníka přiměla k tomu, že sebral 

své porůznu roztroušené vzpomínky (zejména na mládí a přátele) a začal psát text nazvaný 

Můj život. „Ať již v rozvoji českého písemnictví znamenám víc či míň,“ čteme zde, „něco 

znamenám přece a jen snaha předejít falešným kombinacím a pomluvám vede mne říci 

v těchto listech o sobě celou pravdu.“ Styl první a patrně jediné dokončené kapitoly je 

skutečně do značné míry strohý a faktografický, jako by se básník chtěl skutečně oprostit ode 

vší umělosti a podat spíše výčet fakt, která tvořila jeho vnější život.  

 To, že plán zůstal pouze v počátcích, nedosvědčuje pouze text jediné dochované 

kapitoly, ale rovněž různorodost a vnitřní neutříděnost materiálu, který básník příležitostně 

k této práci shromažďoval, jak psal i jeho bratr Bedřich Frída při příležitosti otisku daného 

fragmentu. Nacházely se tu vedle sebe již dříve publikované vzpomínky na nejrůznější 
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osobnosti, s nimiž se básník především v mládí setkal,
1
 různé aforismy a drobné nápady,

2
 ale 

rovněž zcela aktuální polemiky na téma Vrchlického řeči za všeobecné volební právo 

pronesené v Panské sněmovně, jež vyvolala zvláště prudkou reakci S. K. Neumanna. Snad 

právě tato neschopnost ujasnit si jednotnou koncepci výpovědi o sobě vedla k tomu, že text 

zůstal nedokončen a kromě roztroušeného materiálu z něj známe pouze onu již zmiňovanou 

první kapitolu.
3
  

 Novou vlnu vzpomínkové literatury zaznamenáváme pochopitelně v období po 

básníkově smrti. Pozornost veřejnosti byla k básníkovi významně obrácena znovu již za jeho 

choroby (1908–1912); přispělo k tomu přitom několik činitelů, jednak Vrchlického zjevný 

rozchod s rodinou, jednak značná popularizace, jíž se básníkovi dostalo zejména na stránkách 

Máje, ale také denních listů. Tehdy se začínají objevovat zprávy o stavu Vrchlického choroby, 

pocházející z pera nejrůznějších osob, které v blízkosti básníka nějakou dobu pobývaly, nebo 

jej třeba jen navštívily. Tato vzbuzená pozornost pak gradovala Vrchlického úmrtím – 

nekrologů a následných zpráv o převozu Vrchlického těla z Domažlic, o pitvě a pohřbu na 

pražském Slavíně můžeme napočítat ke stovce.
4
 Tak byl posmrtně znovu vzbuzen zájem  

o Vrchlického osobnost, projevující se především v následujících dvaceti letech (ale ještě 

déle) v četných vzpomínkových črtách, rozsáhlejších článcích a nakonec i knihách.  

 Neobyčejná obsáhlost a značná nepřehlednost těchto vzpomínkových textů značně 

ztěžují možnost jakékoli orientace v ní. Doslova stovky článků jsou roztroušeny po větších  

i menších časopisech, jen naprostá menšina z nich byla později v nějaké podobě otištěna 

knižně. Navíc je velmi obtížné rozlišit, kdy vlastně jde o vzpomínku v pravém slova smyslu; 

vzpomínkový ráz má totiž celá řada nekrologů i fejetonistických článků, vzniklých většinou 

bezprostředně po básníkově smrti. Do této skupiny bychom mohli zařadit i některé 

vzpomínky obecnějšího rázu, napsané u příležitosti deseti- a dvacetiletého výročí básníkovy 

                                                                 
1
 Tři nejtypičtější z těchto textů přináší tato edice; je to především vzpomínka na Vrchlického dva předčasně 

zemřelé přátele z mládí (Františka Prokeše a Bohdana Jelínka), dále vzpomínání na obrozenského kněze, 

spisovatele a překladatele Františka Douchu a v neposlední řadě krátký text nazvaný příznačně Hálek a Neruda. 

Z mých literárních začátků.  
2
 K tomu srov. i pozdější vzpomínku Alberta Pražáka: „Po svém jubileu pokusil se básník i o paměti. Dal mi čísti 

z nich několik lístků. Psal je aforisticky. Pamatuji se z nich např. na takovýto záznam: ,Dnes četl jsem Novákovu 

odsudnou kritiku na K. V. Raise. Jsem jist, že se bude o Raisovi ještě mluvit, až se přestane o Novákovi mluvit.‘ 

Takovýchto kritik osob, knih a poměrů bylo tam dosti“ (Pražák 1945: 184). 
3
 Dalším důvodem bezpochyby byl i fakt, že Vrchlický psaní vlastních pamětí stále podceňoval, jak jsme již 

naznačili výše; za jeden ze svých prvořadých úkolů zejména v posledních letech naproti tomu považoval 

překladatelskou činnost, která právě v posledních letech jeho tvorby předčí velmi výrazně i tvorbu vlastní.  
4
 Vrchlického pohřeb byl skutečně národní manifestací a přilákal obrovské množství účastníků. Vzdálený ohlas 

této slávy nacházíme ještě ve Všech krásách světa Jaroslava Seiferta (Seifert 1992: 81).  
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smrti.
5
 Rovněž nejistý status mají podle nás četné básně se vzpomínkovým motivem. Je jich 

tolik, že by sebrány vytvořily obsáhlý svazek, a vznikaly především rovněž v období těsně po 

Vrchlického smrti. V nich je někdy přítomna zcela konkrétní vzpomínka,
6
 jindy jde snad  

o fikci, ještě jindy o pouhé „elegie“ a „panychidy“ za velikým mrtvým básníkem. Pod jejich 

tituly čteme někdy jména dnes poměrně neznámá, ale rovněž v té době již známé a 

renomované básnické osobnosti nejrůznějších směrů (setkáváme se např. se jménem 

Augustina Eugena Mužíka, autora z okruhu Máje, čteme ale rovněž jméno Viktora Dyka,  

a snad trochu překvapivě i S. K. Neumanna).
7
 Jen vzácně se stává, že básní vzpomenou na 

svého známého blízcí přátelé nebo jejich příbuzní – výjimkou je například Helena Sládková, 

dcera básníka J. V. Sládka.
8
  

 Pokusíme-li se v následujících odstavcích rozdělit zbývající největší skupinu 

vzpomínek, totiž texty s konkrétnějším zaměřením, do několika skupin, uvědomujeme si 

dobře, jak vágní a nepřesné naše dělení bude. Při definici jednotlivých skupin především není 

možné držet se jednotného hlediska; korpus více než sta textů takové přímé dělení 

neumožňuje, naproti tomu snad alespoň poukaz na některé významné tematické skupiny nám 

pomůže učinit si představu o charakteru této tak nekoherentní vzpomínkové literatury.  

 Důležitými pro autorovy životopisce byly v minulosti především ty texty, snažící se 

ukázat z konkrétního úhlu pohledu nějaké důležité období básníkova života. Vycházelo se 

z nich (činí tak ve své monografii často například Vítězslav Tichý) jako z hodnověrných 

historických pramenů a používaly se leckdy nekriticky pro osvětlení básníkova vývoje v tom 

kterém důležitém životním období.  

 První větší a velmi specifickou podskupinu těchto textů tvoří vzpomínky na básníkovo 

mládí. Jak jsme již poznamenali výše, protože vzpomínek Vrchlického vrstevníků máme 
                                                                 
5
 Z nich jen namátkou jmenujme například následující:  

Voborník, Jan: Vzpomínka na velikého mrtvého, Světozor 21, 1921–22, č. 26, s. 624. 

Brtník, Václav: O Jaroslavu Vrchlickém. Světozor 33, 1932–33, č. 7, s. 16–17. 

Sekanina, František: Vzpomínáme. Světozor 33, 1932–33, č. 49, příloha, s. 390–391. 
6
 Významným příkladem je báseň Jana Rokyty Vrchlický v Opatii (Máj 11, 1912–13, č. 3, s. 29–30), uvádějící 

zcela konkrétní detaily z básníkova pobytu v době jeho choroby. 
7
 Jmenujme alespoň některé básnické příspěvky známějších autorů: 

Adámek, Bohumil: Za Jaroslavem Vrchlickým. Máj 11, 1912–12, č. 1, s. 4. 

Dyk, Viktor: Dobrou noc, poutníku! Samostatnost 1912, č. 255, s. 1. 

Hviezdoslav, Pavol Országh: Za Vrchlickým. Zlatá Praha 30, 1912–13, č. 11, s. 123. 

Lešehrad, Emanuel: Památce velkého básníka. Světozor 1913, č. 4, s. 93. 

Maternová, Pavla: Jaroslavu Vrchlickému. Ženský svět 16, 1912, č. 16, s. 222. 

Mužík, Augustin Eugen: Za mrtvým geniem. Zlatá Praha 30, 1912–13, č. 1, s. 10. (Týž je autorem ještě 

několika podobných básní ve Světozoru a jinde.) 

Neumann, Stanislav Kostka: Panichida. Večery 1912, č. 37, s. 274–275. 

Teichman, Josef: Hlavě Vrchlického. Topičův sborník 7, 1919–1920, sv. 5, s. 208. 

Vyskočil, Quido Maria: Za Jaroslavem Vrchlickým. Národní obzor 6, 1912, č. 43, Besedy Národního obzoru, s. 

673. 
8
 Sládková, Helena: Za Jaroslavem Vrchlickým. Zvon 12, 1912–13, č. 2, s. 21–22. 
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oproti jiným poměrně poskrovnu, je i tato skupina početně malá. Brzy po Vrchlického smrti 

vyšel cyklus Bedřicha Frídy Mladá léta Jaroslava Vrchlického, založený na vzpomínkách 

básníkova bratra a citacích z rozsáhlé korespondence z let 1869–1876, o jehož vzniku  

a charakteru se podrobněji zmíníme ve druhé části této studie; tento cyklus byl a dodnes je 

pokládán za jeden z hlavních pramenů pro poznání básníkova mládí. Poté, co k němu  

o několik let později přibyla Brtníkova edice Vrchlického korespondence se Sofií Podlipskou, 

doprovozená rozsáhlou studií F. X. Šaldy, zdálo se, že po pramenné stránce je toto básníkovo 

období (tj. po návrat z Itálie r. 1876, resp. po sňatek s Ludmilou Podlipskou r. 1879) 

zmapováno velmi dobře. Mezi významné vzpomínkové texty počítáme tedy kromě Frídových 

Mladých let ještě jeho článek Prázdniny Jaroslava vrchlického, jenž zde rovněž editujeme  

a jenž snad svému autoru poskytl jeden z impulzů k sepsání o něco pozdějších pamětí. Mimo 

Bedřicha Frídu vzpomínal zejména Josef Thomayer, Vrchlického přítel od studentských let 

v Klatovech až do jeho smrti a první předseda Společnosti Jaroslava Vrchlického. Jeho 

vzpomínky vycházely po Vrchlického smrti nejprve časopisecky,
9
 poté byly s malými 

úpravami přejaty do knihy Z pouti životní (Česká grafická unie, 1920). Je charakteristické pro 

Thomayera, stejně jako pro Jiráska, že ač se na četných místech svých vzpomínek 

Vrchlického významně dotýká, netvoří žádný jeho ucelený profil, nejde vlastně v základě ani 

tak o vzpomínku na druhého, jako o záznam vlastní paměti, jehož je přítel přirozenou 

součástí. Thomayerovy vzpomínky nicméně v partiích Vrchlickému věnovaných podstatně 

doplnily zejména obraz jeho klatovských studií v letech 1870–1873 a pozvedly zájem o toto 

rané období básníkova života i tvorby,
10

 který se později projevil i v několika beletristických 

zpracováních (v druhém svazku románu Zvony Josefa Haise Týneckého z roku 1940, v němž 

je Vrchlického pobyt ve městě přímo ústředním tématem, ale rovněž v beletristickém vylíčení 

Thomayerova života z pera Oty Duba, vydaném až po autorově smrti r. 1993, v němž je 

Thomayerovo přátelství s Vrchlickým rovněž jedním z ústředních motivů klatovské partie). 

Zcela v zapomenutí tak upadla jiná drobná (a nepříliš významná) vzpomínková črta vracející 

se do tohoto období básníkova života; jejím autorem byl spisovatel a novinář František 

Ladislav Hovorka a vyšla pouhých několik dní po Vrchlického smrti (20. 9. 1912) ve Zlaté 

                                                                 
9
 Celý cyklus začaly Vzpomínky klatovské. Zvon 15, 1914–15, č. 1, s. 1–3; č. 2, s. 22–24; č. 3, s. 36–38; č. 4, s. 

47–49; č. 5, s. 57–59; č. 6, s. 78–80. (Výňatek z nich vyšel pak rovněž v Národních listech 55, 1915, Večerní 

vydání, č. 51, s. 2; č. 53, s. 2.) Po přestávce pak následovaly v témž časopise Vzpomínky pražské (rozděleny do 

dvou dílů; díl první: Zvon 17, 1916–17, č. 1, s. 5–7; č. 2, s. 20–21; č. 3, s. 29–32, č. 4, s. 50–51; č. 5, s. 62–64; č. 

6, s. 76–79; díl druhý: Zvon 18, 1917–18, č. 1, s. 4–7; č. 2, s. 21–23; č. 3, s. 30–32; č. 4, s. 47–49; č. 5, s. 61–63). 
10

 Základ tohoto zájmu dal již v roce 1912 otisk zapomenuté Vrchlického povídky Prodavač biblí z tohoto 

období. Jeho vyvrcholením se stala klatovská slavnost u příležitosti dvacátého výročí básníkova úmrtí r. 1932, 

jako jejíž doplněk vyšla podrobná knižní studie Vratislava Čermáka Z klatovských studií Jaroslava Vrchlického.  
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Praze.
11

 Poněkud stranou pak stojí vzpomínkové knihy Aloise Jiráska, které sice zejména  

o Vrchlického pražském pobytu po skončení studií v Klatovech podávají mnoho zajímavých 

informací, až na naprosté výjimky se však nejedná o souvislejší vyprávění a jméno velkého 

básníka tu čteme spíše jakoby mezi řádky. Obecně platí, že obvykle je v těchto vzpomínkách 

na básníkovo dětství a mládí zdůrazňována jeho obrovská literární tvořivost, projevující se 

však záhy pálením většiny vlastních výtvorů, jedním z hlavních motivů je rovněž studentský 

život a dále samozřejmě především pražští přátelé (zejména Bohdan Jelínek, popř. František 

Prokeš)
12

 a první lásky (Kateřina Martínková, Marie Potěšilová) jako významné inspirační 

zdroje.  

 Druhým takovým obdobím, které k sobě přitahovalo pozornost vzpomínajících, byla 

doba básníkovy smrtelné choroby; podobné vzpomínky vlastně navazují na četné články  

a zprávy, vycházející porůznu již v daném období a podrobně Vrchlického chorobu sledující 

(upozornili jsme na ně výše). Tyto vzpomínky lze rozdělit do tří podskupin:  

 

a) počátek Vrchlického nemoci, poslední dny před jejím propuknutím a první dny po něm. 

Významnou roli v těchto vzpomínkách sehrává téma předzvěsti, hlásících se příznaků, které 

jsou však obvykle popisovány jako natolik nenápadné a bezvýznamné, že zpráva o básníkově 

mozkové příhodě zapůsobí jako katastrofa, rána, kterou i přes zmíněné náznaky nikdo 

nečekal; vyzdvihováno je, že zastihla básníka uprostřed práce, na niž ještě v průběhu nemoci 

myslil a plánoval její dokončení.
13

 

 

b) Vrchlického pobyt v lázních v Opatiji. Přitahoval samozřejmě pozornost především proto, 

že v tomto téměř celém jednom roce bylo o Vrchlickém doma pouze málo určitých zpráv; 

proto byla vítána vyprávění krajanů, kteří se s nemocným Mistrem v Opatiji setkali nebo jej 

tam doprovázeli. Společnou konstantou těchto vzpomínkových vyprávění je důraz na 

básníkovu tamní živost, na blahodárný vliv jižního slunce, které však není s to zabránit 

zhoubné chorobě v jejím postupu. Básník zde bývá vykreslen jako spokojený rekonvalescent, 

jenž prožívá šťastnou dobu, která je zároveň chápána jako doba návratu do míst, kde kdysi 

v mládí působil jako vychovatel a jejichž poezii miloval a důvěrně znal. Opatije je zde tedy 

                                                                 
11

 Hovorka, František Ladislav: Jak jsem se seznámil s Jaroslavem Vrchlickým v Klatovech. Zlatá Praha 30, 

1912–13, č. 21, s. 14–15. 
12

 Návaznost na Vrchlického vlastní vzpomínky jsme v tomto ohledu naznačili již výše. 
13

 Charakteristickými příklady jsou zejména: 

Jensen, Alfred: In memoriam. Máj 11, 1912–13, č. 1, s. 11–13. 

Panýrek, D.: Před katastrofou. Máj památce Jaroslava Vrchlického 1912.  

Štolba, J.: Poslední práce Vrchlického (tamtéž). 
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představena jako vlastní „domov“, odkud se básník navrací do vlasti záměrně na nějaké 

osamělé a „zastrčené“ místo již jen dožít.
14

  

 

c) Vzpomínky na domažlický pobyt a poslední rok básníkova života. Na rozdíl od 

předchozích dvou typů vznikaly tyto vzpomínkové črty v poměrně delším časovém rozpětí; 

bylo to snad mj. dáno i faktem, že na jejich konci byla básníkova smrt, jednalo se tedy  

o epizody s větším dosahem a zároveň o pro mnohé vzpomínající bolestné téma, o němž 

nebylo vhodné nebo možné mluvit bezprostředně po básníkově úmrtí. Tyto texty obvykle 

zdůrazňují Vrchlického živoření a celý domažlický pobyt je vylíčen jako pozvolné umírání, 

smrt je vždy chápána jen jako milosrdenství. K tomu se připínají i některé črty vzpomínající 

na dva Vrchlického poslední pobyty v Praze, přičemž však obraz básníkův je líčen velmi 

podobně.
15

  

 

 Vzpomínky z dalšího okruhu si berou za úkol popsat pisatelův poměr k Vrchlickému, 

a to zejména ve vztazích k dobovému literárnímu prostředí. Většinou bývají pojaty jako jakási 

konfese ve vztahu k mrtvému spisovateli, neboť jejich autory jsou často pozdější Vrchlického 

protichůdci. Podobných vzpomínek se zachovalo málo, mají však poměrně velký význam pro 

pochopení literárního vývoje devadesátých let, neboť programově usilují o objektivitu; niterné 

pocity a osobní příčiny jednání v nich většinou ustupují do pozadí, hlavním činitelem je doba 

a její „ovzduší“. Nejvýznamnějším příkladem takovéto vzpomínky je Macharova stať Několik 

roků s Jaroslavem Vrchlickým,
16

 vlastně jakási montáž Vrchlického dopisů spojená v celek  

a doplněná Macharovým literárněhistorickým komentářem. O něco osobnější jsou konfesní 

vzpomínky Antonína Sovy
17

 a Viktora Dyka.
18

 O tzv. sporu o Hálka pojednal s úzkostlivou 

                                                                 
14

 Kromě již zmíněné básně Jana Rokyty představují toto téma zejména: 

Pečínka, František: Vrchlický v Opatii. Lidové noviny 20, 1912, č. 257, s. 3–4. 

Šimánek, Josef: Vzpomínka na Jaroslava Vrchlického. Samostatnost 12, č. 254, 1; č. 255, s. 1. 
15

 Jedná se např. o následující texty: 

Bořek-Dohalský, Zdeněk: Vrchlický v Domažlicích. Lidové noviny 40, 1932, č. 456, s. 1–2. 

Kronbauer, Rudolf Jaroslav: Poslední vyjížďka Jaroslava Vrchlického. Máj 11, 1911–12, č. 3, s. 36–37. 

Kvapil, Jaroslav: U nemocného Vrchlického. Lidové noviny 39, 1931, č. 601, s. 1–2 (poté knižně v souboru O 

čem vím).  

Vrba, Jan: Poslední pobyt Jaroslava Vrchlického v Domažlicích a desáté výročí jeho smrti. Pramen 3, 1922, č. 

10–12, s. 533–535. 
16

 Časopisecky Tribuna 9, 1927, č. 73, s. 1–3; č. 79, s. 2–4; č. 85, s. 1–3; č. 91, s. 1–4; č. 97, s. 1–3; č. 103, s. 2–

3; č. 109, s. 1–3; knižně zařazeno do souboru Oni a já. 
17

 Sova, Antonín: O mém poměru k Jaroslavu Vrchlickému a o jiných věcech, jež předcházely. České slovo 16, 

1924, č. 129, s. 1–2. Týž: Vzpomínka na kult Vrchlického. Středa 1, 1912 (zvláštní číslo u 

příležitosti Vrchlického úmrtí). 
18

 Dyk, Viktor: Jaroslav Vrchlický a naše mládí. Středa 1, 1912 (zvláštní číslo u příležitosti Vrchlického úmrtí). 
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objektivitou podle vlastních vzpomínek rovněž Jaroslav Kvapil.
19

 K tomuto druhu vzpomínek 

se připínají rovněž některé další, týkající se konkrétně Vrchlického vztahu k Juliu Zeyerovi;  

i pro ně je charakteristické, že se snaží příčinu neshody obou básníků vysvětlovat jejich 

různými lidskými povahami a nepřičítat vinu ani jedné straně.
20

 Volně se k tomuto okruhu 

přimyká i rozsáhlá črta Karla Václava Adámka, vzpomínající na Vrchlického styky s jeho 

bratrem, básníkem a dramatikem Bohumilem Adámkem, jejíž hlavní náplní jsou divadelní 

poměry dané doby a Vrchlického reakce na ně.
21

 

 Svou nezaujatostí a odklonem od líčení osobního básníkova života jsou těmto textům 

blízké nečetné drobné vzpomínky z pera odborníků v určité oblasti, líčících svoji spolupráci 

s Vrchlickým na daném poli. Takový mají ráz například vzpomínky kněze-dantisty Jana 

Blokši,
22

 a ještě daleko spíše hungaristy Františka Brábka.
23

 Snad k nim lze do jisté míry 

počítat i črtu Viléma Bitnara o Vrchlického práci na calderónovské studii v posledních letech 

před vypuknutím básníkovy choroby.
24

 

 Zcela odlišným typem vzpomínkové literatury jsou črty, snažící se naopak ukázat 

básníka v nejobyčejnějších chvílích jeho života, představit jej „jako člověka“. Takové 

vzpomínky pocházejí od nejrůznějších autorů; nemusí to vždy být jen básníci a spisovatelé 

(podobný ráz mají hlavně vzpomínky Antonína Klášterského),
25

 jejich výraznou část tvoří 

dojmy těch, k nimž Vrchlický příležitostně ze svého pražského domova zajížděl na 

prázdninové pobyty nebo delší návštěvy. Primát co do počtu podobných vzpomínkových črt 

drží bezesporu Tereza Svatová, sestra Eduarda Alberta, do jehož žamberského zátiší 

Vrchlický zejména v devadesátých letech až do Albertovy smrti rád o prázdninách jezdil. 

Početné články Svatové
26

 obvykle nemají pevně danou strukturu, rovněž narativní výstavba je 

                                                                 
19

 Kvapil, Jaroslav: Boj o Hálka. Lidové noviny 39, 1931, č. 344, s. 1–3; knižně v souboru O čem vím. 
20

 Heinrichová, Karla: Zeyer a Vrchlický v Příbrami. Samostatnost 13, č. 329, s. 13. 

Kvapil, Jaroslav. Vrchlický a Zeyer, nepřátelé. Lidové noviny 39, 1931, č. 148, knižně v souboru O čem vím.  
21

 Adámek, Karel Václav: Bohumil Adámek a Jaroslav Vrchlický. Vzpomínka na dva mrtvé přátele. Zlatá Praha 

34, 1916–17, č. 37, s. 442–443; č. 38, s. 454–455; č. 39, s. 466–467. 
22

 Blokša, Jan: Moje styky s Jaroslavem Vrchlickým. Nový obzor 4, 1914, č. 4, s. 173–176. 
23

 Brábek, František: Mé vztahy k Jaroslavu Vrchlickému. Sborník Společnosti Jaroslava Vrchlického VI, 1921–

1923. Praha: Společnost Jaroslava Vrchlického, 1923, s. 88–95.  
24

 Bitnar, Vilém: Vrchlický spolupracovníkem Meditací. Obrození 1, 1912, s. 377–381. 
25

 Klášterský, Antonín: Ze vzpomínek na Jaroslava Vrchlického. Český svět 12, 1915–16, č. 18, s. 17–19 (spolu 

s dalšími vzpomínkami v rozšířené podobě posléze v memoárové knize Vzpomínky a portrety). 
26

 Svatová, Tereza: Dva večery. Ze vzpomínek na Jaroslava vrchlického. Máj 11, 1912–13, č. 24, s. 286–289. 
Táž: Jaroslav Vrchlický v Žamberku. Památce básníka. Národní listy 53, 1913, č. 46, s. 9. 

Táž: Nepřijel. Vánoční vzpomínka na pobyt Jaroslava Vrchlického v Žamberku. Máj 12, 1913–15, č. 11–12, s. 

141–142. 

Táž: Z tříště vzpomínek na Jaroslava Vrchlického. Osvěta 44, 1914, č. 6, s. 421–426; č. 7, s. 510–516. 

Táž: Drobty vzpomínek na Jaroslava Vrchlického. Sborník Společnosti Jaroslava Vrchlického II, 1916. Praha, 

Společnost Jaroslava Vrchlického, 1916, s. 160–179. 

Táž: Ze vzpomínek na Jaroslava Vrchlického. Osvěta 47, 1917, č. 8, s. 481–485. 
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v nich do značné míry oslabena. Jedná se vlastně o jakési neuspořádané hrsti nejrůznějších 

dojmů, asociativně se v nich přechází od jednoho tématu k druhému. Tato mozaikovitost je 

ještě v některých případech podtržena četnými citacemi korespondence nebo jiných textů. 

Profil Vrchlického tak není kreslen přímo, ale právě postupným skládáním mozaiky, které 

však není textově nijak promyšleně podporováno nebo od čtenáře očekáváno. Podobnou 

mozaikovitost zvolila ve svých vzpomínkách také Ludmila Kratochvílová;
27

 ta se orientovala 

pouze na vtipné a veselé historky, jež se jí v básníkově společnosti přihodily. Obdobně jsou 

vystavěny také črty Emanuela z Lešehradu,
28

 dávající nahlédnout především do soukromých 

hovorů společnosti seskupené kolem Máje.  

 Zaměřením pouze na jedinou událost a podobnou výstavbou vzpomínky, popisující 

mnohdy autorovo jediné setkání s Mistrem, se vyznačuje jiný druh většinou kratších črt; na 

rozdíl od předchozích si nekladou za cíl ukázat Vrchlického osobnost v určité osobní 

perspektivě, nýbrž pouze poukázat na to, že „i já jsem Mistra jednou viděl“. Poměrně 

charakteristické jsou v této skupině vzpomínky na extenzní profesorské Vrchlického 

působení;
29

 jejich autory spojuje život na „malém městě“, izolace od pražského literárního 

světa, který Vrchlický do jejich rodiště svou přednáškou jaksi přináší. Podobně jako  

u předchozího typu, i zde nalézáme texty týkající se Vrchlického letních pobytů; jejich autory 

jsou však přirozeně osoby, s nimiž se básník blíže nestýkal.
30

 Poslední skupinu tvoří většinou 

humorné vzpomínky z okruhu Vrchlického pražských známých, herců, spisovatelů atd.
31

 

Vzpomínky tohoto okruhu až na výjimky nemají i podle mínění svých autorů větší význam 

                                                                                                                                                                                                        
Táž: Z dojmů a vzpomínek na Jaroslava Vrchlického. Český svět 15, 1918–19, č. 6, s. 11–17. 

Táž: Ze staré korespondence. Ženský svět 24, 1920, č. 20–21. 
27

 Kratochvílová, Ludmila: Mé vzpomínky na J. Vrchlického. Rozhledy 2, 1933, č. 19–20, s. 131–132 (též jako 

separátní tisk). 
28

 Lešehrad, Emanuel: Vzpomínka na Vrchlického. Večerní Tribuna 6, 1924, č. 23, s. 1. 

Týž: Drobné vzpomínky na Jaroslava Vrchlického. Sborník Společnosti Jaroslava Vrchlického VI, 1921–1923. 

Společnost Jaroslava Vrchlického, Praha 1923, s. 113–116. 
29

 Líbalová-Zátková, Růžena: Vrchlický v Českých Budějovicích. Sborník Společnosti Jaroslava Vrchlického II, 

1916. Společnost Jaroslava Vrchlického, Praha 1916, s. 201–203. 

Šaloun, Bedřich: Jaroslav Vrchlický v Brně. Ibid., s. 196. 

Srov. též vzpomínku Františka Václava Krejčího (Krejčí, František Václav. Konec století. Výbor z pamětí. 

1867–1899. Ed. Bohumil Svozil. Československý spisovatel, Praha 1989, s. 175–178). 
30

 Řeháková, Anna: Šumavské motivy. Sborník Společnosti Jaroslava Vrchlického II, 1916. Společnost Jaroslava 

Vrchlického, Praha 1916, s. 197–200. 

Sterzinger, Josef Václav: Drobnosti z pobytu Jaroslava Vrchlického v Nových Dvorech u Kutné Hory. Sborník 

Společnosti Jaroslava Vrchlického IX, 1927–1929. Společnost Jaroslava Vrchlického, Praha 1929, s. 129–133. 

Švimberská, Marie: Jaroslav Vrchlický v Slatiňanech u Chrudimě. Sborník Společnosti Jaroslava Vrchlického 

VI, 1921–1923. Společnost Jaroslava Vrchlického, Praha 1923, s. 99–110. 
31

 Frýdecký, František: Jak Vrchlický v Plzni pohořel. Zvon 16, 1915–16, č. 2, s. 28. 

Holeček, František: Vzpomínka bývalého sazečského učně. Pražské listy 21, 1912, č. 253, s. 1. 

Kronbauer, Rudolf Jaroslav: Marnotratnost Jaroslava Vrchlického. Máj 12, 1913–15, č. 7, s. 83–84. 

Laudová-Hořicová, Marie: Jak básník Vrchlický kuchařil. Venkov 22, 1927, č. 102, s. 1. 
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pro poznání básníkova života a díla; představují jakousi anekdotickou literaturu 

nashromážděnou kolem záhadné (a proto přitažlivé) osobnosti velkého básníka.  

 Vrchlického profesorské působení, o němž jsme se zmínili výše, zavdávalo podnět ke 

vzpomínání také jeho studentům. Zpočátku se jednalo pouze o kratší črty pokoušející se 

vystihnout dojem ze slavného básníka „za katedrou“.
32

 Později začínají více publikovat ti 

z Vrchlického žáků, kteří se k básníkovu odkazu veřejně hlásili a již za jeho života s ním 

uzavřeli užší či volnější přátelský poměr. Výrazně činným je v tomto ohledu básník Viktor 

Hánek,
33

 jehož vzpomínky však ukazují spíše obdiv a nadšení pro nedostižný básnický vzor 

než blízké přátelství s Vrchlickým-člověkem. Daleko větší výpovědní hodnotu mají 

vzpomínkové texty jiných básníkových žáků, Hanuše Jelínka a Alberta Pražáka. Pro oba je 

přitom příznačné, že své vzpomínky na setkávání s velkým básníkem publikovali až 

s poměrně velkým časovým odstupem. Romanista Hanuš Jelínek své črty otiskované nejprve 

porůznu časopisecky
34

 posléze značně přepracoval a organicky včlenil do knihy Zahučaly lesy 

(posmrtně, 1947); nezapírá v nich svou inspiraci Vrchlického básnickou osobností, zároveň 

poměrně otevřeně hovoří o některých problémech básníkova soukromí, jichž byl očitým 

svědkem (nevlastní básníkův syn Slávek apod.). Ještě více vypovídají paměti Alberta Pražáka, 

neboť ve své definitivní podobě (Vrchlickému nablízku, 1945) jsou zaměřeny výhradně 

k básníkově osobnosti a mají za sebou rozsáhlou textovou genezi; první studie o Vrchlického 

díle publikoval Pražák ještě za básníkova života k jeho padesátému výročí (1903); básníkovou 

tvorbou se zabýval i po Vrchlického smrti. Brzy se k této literárněhistorické činnosti přidaly 

také osobní vzpomínky na styk s básníkem,
35

 které po třiceti letech zadaly podnět ke vzniku 

zmíněné knihy. Zajímavou vzpomínku o tom ve Všech krásách světa zachoval pozdější 

Pražákův přítel Jaroslav Seifert: „[Cestou vlakem do Prahy] profesor Pražák začal  

o Vrchlickém, kterého dobře poznal. Vyprávěl se vší laskavostí svého srdce. […] Mluvil 

poutavě a prozradil mnohé, co jsme znali jen málo a jen tušili. A pověděl mnohé, o čem jsme 

                                                                 
32

 Sýkora, Josef: Vrchlický jako profesor. Pražské listy 21, 1912, č. 255, příloha, s. 1.  

Těsnohlídek, Rudolf: Vzpomínky. Lidové noviny 20, 1912, č. 254, s. 1–2. 
33

 Hánek, Viktor: Jaroslav Vrchlický na vsi. Světozor 1912, č. 29, s. 699–700. (Vyšlo již 15. 3. 1912, ještě za 

Vrchlického života.) 

Týž: A přijďte mne navštívit zas... Lístek ke vzpomínkám na Jar. Vrchlického. Zlatá Praha 30, 1912–13, č. 2, s. 

15. 

Týž: Smutek dnů prošlých. Z mých vzpomínek na Jaroslava Vrchlického. Světozor 16, 1915–16, č. 33, s. 2–3. 

Týž: Ztracený rukopis. Ze vzpomínek na Jaroslava Vrchlického. Zlatá Praha 33, 1915–16, č. 8, s. 90–91.  

Týž: Hrst vzpomínek na Jaroslava Vrchlického. Útržky deníku. Osvěta 46, 1916, č. 3, s. 170–175. 

Na tento cyklus Hánek navázal ve čtyřicátých letech dalšími fejetonistickými články podobného rázu, zejména 

ve Venkově. 
34

 Jelínek, Hanuš: In memoriam Jaroslava Vrchlického. Lumír 54, 1927–28, č. 6, s. 329–331.  

Týž: Profesoři a přátelé. Lidové noviny 47, 1939, č. 425, s. 2. 
35

 Pražák, Albert: Moje styky s Vrchlickým. Lidové noviny 20, 1912, č. 249, s. 1–8. 
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nevěděli. […] Uměl nalézti vhodná a přitom jemná, měkká slova. Radost byla ho poslouchat! 

[…] Navrhl jsem Pražákovi, aby tyto vzpomínky napsal. Družstevní práce by je určitě 

s radostí vydala. Pražák slíbil neslíbil. Neurčitý slib však opravňoval, abych mu to znovu  

a znovu připomínal. […] Za války […] dal se přece jen do psaní a knížku napsal. Jako Karel 

Čapek ve dnech první války hledal útěchu v překladech francouzských básníků, vracel se 

Pražák do minula k tomuto jedinečnému českému člověku, kterého miloval“ (Seifert, 1992: 

502–503). Seifert tu výstižně zachycuje ráz Pražákových vzpomínek; je to skutečně 

především vypravování o autorově idylickém mládí a styku s obdivovaným člověkem; autor 

se nevyhýbá ani líčení Vrchlického lásky ke Karle Bezdíčkové, ani rozvratu jeho rodiny, vše 

ale činí jen jakoby v náznacích a sám se o těchto privátních záležitostech neodvažuje soudit. 

K výraznějším soudům se odhodlává až o deset let později, ve svém výboru z Vrchlického 

korespondence (Vrchlický v dopisech, 1955), kde v úvodu k jednotlivým ukázkám leckdy 

jakoby vyslovuje to, co ve vzpomínkách pouze naznačil a nedořekl.  

 Ve stručné charakteristice Pražákových memoárů jsme se záměrně pokusili poukázat 

na fakt, který byl po dlouhá desetiletí (a je do jisté míry dosud) pro Vrchlického životopisce 

nejkritičtějším – totiž na básníkův rodinný život a jeho rozvrat. Vrchlický jako by svým dílem 

sám vybízel ke zkoumání svého rodinného neštěstí (viz Okna v bouři, Písně poutníka a jiné 

intimně laděné sbírky tohoto období), zároveň se však ukazuje, jaké nesnáze takové zkoumání 

poskytuje. Přijmeme-li za výchozí premisu, že básníkův osobní prožitek skutečně zásadním 

způsobem ovlivnil jeho básnickou tvorbu (a i přes četné novější pokusy vykládat výše 

zmíněné básnické sbírky pouze na základě jejich textových souvislostí v rámci básníkova díla, 

je to podle našeho názoru pro jejich plné pochopení nezbytné), ocitáme se před otázkou 

soukromí a jeho narušení. Nechceme ani nemůžeme zde rozebírat podrobněji tento literární 

historií často diskutovaný problém, poukažme jen znovu na to, že Vrchlického dílo samo 

vybízí k interpretacím odvozeným z osobního básníkova života. Podíváme-li se na celý 

problém z čistě osobní perspektivy, je nutno připustit, že především vlivem Vrchlického 

samého – a také jeho bratra Bedřicha – došlo již za básníkova života ke skandalizujícímu 

zveřejnění celé situace; za vyvrcholení se obvykle pokládá rok 1892. Je snad proto přirozené, 

že přímí účastníci básníkova soukromého života se snažili uvést věci „na pravou míru“, 

vyložit je ze svého úhlu pohledu; přitom však bylo neustále nutno mít na zřeteli jak autoritu 

Bedřicha a Vladimíra Frídy, kteří se v hodnocení celé situace stavěli jednoznačně na stranu 

Vrchlického proti jeho ženě Ludmile, tak i Vrchlického příbuzné (především dcery Miladu  

a Evu) zastávající názor dosti odlišný. Proto je veškerá literatura o básníkovi od jeho smrti 

protkána nejrůznějšími skrytějšími či zjevnějšími zmínkami o jeho rodinném životě, přičemž 
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se střídají nejvyhraněnější soudy s opatrným obcházením celého problému. Proto také ve 

vzpomínkové literatuře na Jaroslava Vrchlického představují texty psané jeho nejbližšími 

přáteli nebo příbuznými značně odlišnou a patrně nejobtížněji interpretovatelnou skupinu.  

 Zvláštní význam tu podle našeho mínění měl fakt, že prvním, kdo velmi otevřeně  

o rodinných poměrech svého bratra hovořil, byl již několik let po jeho smrti Bedřich Frída, 

jehož paměti zde poprvé v edici přinášíme. Existence textu, který zůstal až dosud jako celek 

netištěn, byla veřejnosti více méně známa; to byl snad jeden z důvodů, proč – ač oficiálně 

paměti Bedřicha Frídy vydány nebyly – mnoho osobních vzpomínek na básníkovu rodinu 

vyznívá jako jejich určitá (větší či menší) korektura. To ostatně naznačují již Pražákovy 

vzpomínky. V daleko větší míře takovou korekturu několik let předtím provedl Vrchlického 

zeť Gabriel Čáp; poté, co nejprve časopisecky publikoval malé ukázky z korespondence 

svého tchána,
36

 pokusil se o vypsání vzpomínek, které by vyznívaly jako obrana idylického 

obrazu Vrchlického rodiny, přimět svoji ženu, básníkovu dceru Miladu. Její pokus však 

z tohoto hlediska selhal, Milada Čápová – která podle mínění tehdejší společnosti o celé věci 

věděla patrně nejvíce – se omezila na vypsání několika poměrně nevýznamných a neurčitých 

dětských dojmů.
37

 Proto se v době protektorátu, kdy „druhá strana“ byla cenzurními zásahy 

přinucena umlknout (zastavení vydávání Sborníku společnosti Jaroslava Vrchlického) rozhodl 

sepsat vlastní vzpomínky; reagoval jimi nejen na jemu snad známé paměti Bedřicha Frídy, ale 

rovněž na stručně a z objektivního hlediska pojaté vzpomínky Jaroslava Kvapila a snad  

i Anny Lauermannové-Mikschové (Felixe Tévera).
38

 Jeho text je v konečném výsledku 

vystavěn jako představení vlastních blízkých vztahů k zeti a leckdy explicitní obrana proti 

„utrhačům“, kteří poukazují na básníkův málo harmonický rodinný život. Čápovy vzpomínky 

(snad i pro autorův implicitní souhlas s německým protektorátem) po válce zapadly, pera se 

chopila druhá z Vrchlického dcer, herečka Eva. Fakt, že podle zjištěných okolností byla pouze 

nevlastní básníkovou dcerou, spolu s dalšími okolnostmi a stále se zmenšujícími ohledy na 

žijící básníkovy příbuzné, ji přiměl její vzpomínky (Dětství s Vrchlickým 1939, rozšířeno 

s titulem Dětství a mládí s Vrchlickým 1960) pojmout jako obranu idylického rodinného 

života.
39

 Ve svém doslovu k druhému vydání definitivní podoby díla píše Vladimír Štěpánek, 

                                                                 
36

 Čáp, Gabriel: Z dopisů Bohdana Jelínka Jaroslavu Vrchlickému. Literární listy 1, 1923–24, č. 2, s. 24–28. 
37

 Čápová-Vrchlická, Milada: Dětské vzpomínky na Jaroslava Vrchlického. Literární rozhledy 12, 1927–28, č. 1, 

s. 4–5. 
38

 Knižně in Lauermannová-Mikschová, Anna: Lidé minulých dob. Ed. Miroslav Rutte. Sfinx, Praha 1941. 
39

 Vlastní činnost Evy Vrchlické není až takto pozdní, některé ukázky ze zamýšlené knihy byly časopisecky 

publikovány již podstatně dříve. Srov. Vrchlická, Eva. Několik podobizen I. Jaroslav Vrchlický. Lípa 1, 1917–

18, č. 1, s. 12–13; č. 2, s. 24–25; č. 3, s. 41–42; č. 4, s. 57–58. 

Na vlastní knižní vydání bylo pak ještě záhy upozorněno otištěním ukázky ve Světozoru: Divadelní horečka u 

Vrchlických (Výňatek z knihy Dětství s Vrchlickým). Světozor 40, 1940, č. 9, s. 103. 
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že ji „vysloveně znepokojuje otázka jejich [tj. rodičů] vzájemného vztahu, který se snaží 

vysvětlit z hlubin povah a zkušeností těchto dvou výjimečných bytostí“ (Štěpánek, 1988: 

410). Pro účely této stati nechceme se Štěpánkovým tvrzením polemizovat ani hledat jeho 

prameny, jako jej spíše doplnit (jak již vyplývá z předchozího) o pro nás neopominutelný fakt, 

že toto hledání u Vrchlické vždy ústí v idylický obraz: povahy jejích rodičů mohly být a byly 

rozdílné – což zavdává podnět k vnějšímu přetřásání jejich vzájemného poměru a odsuzování 

její matky –, každý z nich si však svou individualitu plně uvědomoval, a to i ve vztahu 

k druhému, takže vlastní vnitřní život rodiny byl plný porozumění a vzájemného pochopení. 

Takovýto obraz jistě odráží zážitky samotné Evy, jejíž vzpomínky – jak velmi případně 

poznamenává Štěpánek – jsou „především její zážitky, její dojmy, její city a myšlenky […] 

Vrchlický tu nevystupuje výrazně více, než je přirozeně dáno během denního života“ (ibid., 

405), z našeho hlediska v tom však vidíme i možnou obranu proti odsudku její matky (a tím  

i snad legitimity vlastního původu?), s nímž jako první vystoupil právě Vrchlického bratr 

Bedřich.  

 Předchozí text si nekladl za cíl podrobnou analýzu rozsáhlé a dosud neprobádané 

vzpomínkové literatury, jež se kolem Vrchlického osobnosti převážně v prvních třiceti letech 

po jeho smrti utvořila. Chtěl pouze poukázat na její pestrost a rozmanitost, na to, jak různým 

prizmatem byla osobnost velkého básníka nahlížena; přitom jsme se snažili uvést 

bibliografické údaje alespoň nejdůležitějších textů, které by v budoucnu umožnily další 

zkoumání této problematiky. Zároveň má náš přehled jako zrcadlo alespoň částečně ukázat, 

proč a v čem jsou právě paměti Bedřicha Frídy, jejichž první úplnou edici přinášíme, 

výjimečné a určující. Doufáme, že čtenáři ne zcela obeznámenému s danou problematikou, 

pomohl tento přehled alespoň nastínit perspektivy zajímavého světa, který se kolem osobnosti 

Jaroslava Vrchlického postupně vytvořil.  

 

 

II. BEDŘICH FRÍDA A JEHO PAMĚTI 

 Bedřich Frída se narodil 1. července 1855 ve Slaném jako druhý syn Jakuba Jana 

Frídy; se svým starším bratrem Emilem, jenž se teprve asi deset let poté měl světu objevit 

jako Jaroslav Vrchlický, navázal poprvé styky až někdy po roce 1860; důvodem byla 

především okolnost, že otec, často měnící zaměstnání a místo svého pobytu, svěřoval své 

syny na vychování ke svým příbuzným farářům. Tak se malý Emil dostal ke strýci z matčiny 

strany Antonínovi do Ovčár u Kolína, zatímco o dva roky mladší Bedřich dětství trávil  

u strýce ze strany otcovy, Václava, faráře ve Chvatěrubech. Přesto měl být Bedřichův osud 
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s osudem bratra nerozlučně spjat, a byl to právě on, kdo položil základy ke zkoumání života 

svého slavného příbuzného. Není úkolem této stati podrobně se zabývat životem a dílem 

Bedřicha Frídy, chceme pouze poukázat na některé momenty důležité pro porozumění 

postupnému utváření vzájemného vztahu obou bratří – alespoň v té míře, nakolik je to 

nezbytné k pochopení smyslu Frídových pamětí, jež dále editujeme.  

 Považujeme za nutné zdůraznit, že nejvýznamnějšími relevantními prameny pro naše 

téma jsou právě texty Bedřicha Frídy; tato okolnost na jedné straně možnost objektivního 

poznání poněkud ztěžuje, na straně druhé však podle našeho soudu poskytuje v některých 

bodech doplnění Frídova autorského záměru, jak jej ukazují jeho rukopisné paměti.  

 Podle nich první období, jež Frída v bratrově společnosti intenzivně prožíval, nastalo 

přibližně od roku 1867, kdy se oba chlapci setkali na studiích v Praze. Bedřich Frída tehdy 

nastupoval na Akademické gymnázium, jeho bratr měl na soukromém Jungmannově ústavě 

strávit již jen dva roky, než se na několik let přestěhoval do Klatov. Jak vyplývá z Frídových 

pamětí, byly tyto dva roky základní dobou pro utváření vzájemného vztahu obou bratří; 

sbližovala je společná četba i literární zájmy. Frída v Mladých letech Jaroslava Vrchlického 

otiskovaných za jeho života časopisecky ve Zvonu píše: „Byl mi vskutku bratrem, a za 

mladých let i horlivým vychovatelem. Téměř za všecko, co jest lepšího v mém vnitřním 

životě, za všecky ušlechtilé vzněty děkuji jemu. V klopotě denního života on býval mou 

perutí“ (Frída 1931: 8). Bližší svědectví o tomto důvěrném přátelství podávají zde editované 

Frídovy paměti; právě pobyt na pražském gymnáziu, jako i společné prázdniny u rodičů 

v Domažlicích a později v Čisté u Rakovníka, jsou zde prezentovány jako základní momenty, 

určující vzájemný vztah obou bratří.  

 Po prvním pražském období Vrchlický odchází studovat na gymnázium do Klatov a až 

na ona výše zmíněná prázdninová setkání je se svým bratrem ve spojení pouze 

prostřednictvím korespondence; poté, co roku 1872 studia dokončil, se vrací opět do Prahy. 

Následuje ještě krátké půlroční období Vrchlického studií v semináři, než se opět se svým 

bratrem setkává za téměř stejných poměrů jako před časem, pouze o několik let starší  

a o mnohé literární zkušenosti bohatší. Tak okolnosti svého vztahu k bratrovi v první polovině 

sedmdesátých let alespoň podává Frída ve svých pamětech – máme bohužel příliš málo 

relevantních dokumentů k tomu, aby bylo možno si věrohodnost tohoto vzpomínání ověřit, 

jediný pramen představuje vlastně Frídův cyklus Mladá léta Jaroslava Vrchlického, který 

však může fungovat pouze jako jakési doplnění jeho pamětí, jak ještě ukážeme později.
40

  

                                                                 
40

 Jak píše Albert Pražák, rovněž Vrchlický na tato svá „mladá léta“ a na společný život s bratrem rád vzpomínal 

(srov. Pražák 1945: 96). 
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 Nová situace nastává během Vrchlického italského pobytu v letech 1875–1876. Ani 

zde nemáme žádná další významná svědectví k utváření poměru obou bratří, významná je ale 

Vrchlického korespondence se Sofií Podlipskou. Tato korespondence sice neříká nic nového 

přímo o vztahu k bratrovi, nicméně porovnáním dopisů bratrovi a Podlipské můžeme 

postřehnout zřetelnou distanci k bratrovi, kterou – ač do jisté míry patrně nevědomky – 

Vrchlický začíná projevovat. Její odraz najdeme i ve Frídových pamětech, kde je italský 

pobyt vědomě zahrnut do období básníkových „mladých let“ (jako i ve výše zmíněném 

souboru ukázek z korespondence), avšak daná stať se omezuje prakticky pouze na informace 

známé z dopisů nebo zjistitelné z básníkova literárního díla. O osobním životě Vrchlického se 

zde dovídáme již jen velmi málo a o vztahu k bratrovi téměř nic.  

 Po básníkově návratu z Itálie a jeho sňatku v roce 1879 se cesty obou bratří výrazně 

rozdělují. Není to přitom dáno ani tak Vrchlického sňatkem samým, jako jeho vstupem do 

poněkud odlišného prostředí, určovaného především silnou osobností Sofie Podlipské. Frída 

si později tuto rozluku velmi dobře uvědomuje; ne náhodou zakončuje svůj cyklus Mladá léta 

Jaroslava Vrchlického bez dalšího resumování ukončením bratrova pobytu v Itálii, ne 

nadarmo tento bratrův pobyt v jeho rukopisných pamětech tvoří závěr jakési jejich první části, 

sledující chronologicky Vrchlického osudy v „mladých letech“.  

 V roce 1879 se Bedřich Frída stává mimořádným, roku 1882 pak řádným profesorem 

kulturních dějin na Vyšší městské dívčí škole v Praze (srov. Borecký 1918: 89). Zároveň je 

toto období konce sedmdesátých a počátku osmdesátých let pro Frídu rozhodující, pokud jde 

o jeho činnost překladatelskou a publicistickou.  

 Již někdy v roce 1874 se Frída seznamuje s J. V. Sládkem, s nímž – stejně jako jeho 

bratr – uzavírá pevné přátelství. Poté, co se Sládek sám ujímá redakce Lumíru, je to právě on, 

kdo jej v době nemoci nebo nepřítomnosti v Praze zastupuje – zvláště významně v letech 

1877–1879 (jak nepřímo svědčí jeho paměti i korespondence se Sládkem). Toto přátelství 

brzy přerostlo i v příbuzenský vztah, když se roku 1883 Frída oženil s Boženou Veselou, jejíž 

sestra Marie byla již několik let Sládkovou druhou manželkou. Přátelství skončilo teprve 

Sládkovou smrtí, Frída (jak vyplývá i ze zde editovaných pamětí) na básníka rád vzpomínal; 

v roce 1916 se ujal obhajoby jeho překladů Shakespeara proti výtkám Josefa Baudiše:  

„V posledních, tak těžkých letech svého života, když těžkou nemocí svojí zchvácen již ani 

nevycházel z domu, téměř jediným jeho zaměstnáním a také jedinou útěchou bývalo mu 

překládání Shakespeara. Já navštěvoval ho skoro denně a tu snad pokaždé mluvilo se o jeho 

práci,“ píše o svém vztahu ke Sládkovi (Frída 1916: 390).  
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 V roce 1879 se Frída odhodlal rovněž k uveřejnění své první novely. Safír císařovny 

Eudokie,
41

 považovaný obvykle za jeho nejvýznamnější původní beletristické dílo,
42

 je novela 

zasazená do doby bitvy u Mandzikertu r. 1071, kde byla vojska byzantského císaře 

Konstantina X. Diogena drtivě poražena Seldžukem Alp Arslanem. Kvůli vnitřním 

nepokojům v byzantské říši zavdala tato událost podnět k řadě sporů a intrik, především mezi 

stávající císařovnou Eudokií Makrembolitissou a jejím synem z prvního manželství  

(s Konstantinem X. Dukou) Michaelem VII. Dukou. Nehodláme podrobně vypisovat všechny 

historické peripetie Byzance, o nichž Frída čtenáře své novely formou rozsáhlých exkurzů 

seznamuje, poznamenejme pouze, že zde vystupuje i mnoho dalších historických osobností, 

především patriarcha Jan Xifilinos a jiný pretendent trůnu, Andronikos Dukas.
43

 Frída se 

pokusil poměrně složitou, byzantským kronikářem zaznamenanou historickou situaci využít 

k tomu, aby do ní zasadil rovněž komplikovaný příběh romantické lásky dívky Irény. Jak je 

patrno, navázal tím mnohem spíše na zeyerovskou motiviku „obnovených obrazů“ než na 

myšlenku „zlomků epopeje“ představovanou především epickým dílem jeho bratra. 

Zeyerovské ozvuky ostatně v novele slyšíme neustále: hlavní hybnou silou je v její první 

polovině zprostředkované vypravování, autorské líčení se soustřeďuje jednak na rozbor povah 

hlavních protagonistů, jednak na popis prostředí, přičemž se zaměřuje na poetiku detailního 

popisu; to vše upomíná na zeyerovské „obnovené obrazy“ mnohem spíše než na epickou 

činnost Jaroslava Vrchlického.  

 Daleko výrazněji se Frída v Lumíru uplatnil jako překladatel, převážně z románských 

literatur. I zde k této jeho později tak rozsáhlé činnosti dal pravděpodobně podnět bratr, snad 

někdy během svého pobytu v Itálii (srov. Frída 1931: 111). Jednalo se konkrétně o novely 

Prospera Mérimée, jejichž svazek Vrchlický dostal darem od Ernsta Denise, kterého v době 

jeho prvního pražského pobytu doučoval češtině. První překlad Mériméa otiskl Frída roku 

1877 v České včele,
44

 již o rok později jich několik vydal knižně. Nemůžeme zde sledovat ani 

vypočítávat bohatou Frídovu překladatelskou činnost, zmíníme ale alespoň nejvýznamnější 

jména, jimiž se zabýval. Záhy Frída začíná překládat především francouzskou romantickou 

                                                                 
41

 Frída, Bedřich: Safír císařovny Eudokie, Lumír 7, 1879, č. 28, s. 433–435; č. 49, s. 449–452; č. 30, s. 467–

470; č. 31, s. 489–491. 
42

 Další jeho původní beletristickou prací je rovněž v Lumíru uveřejněná povídka Pan Moric (Lumír 19, 1891, č. 

20, s. 229–233), pokus o psychologickou prózu námětově zasazenou do prostředí venkovské fary. 
43

 Námět k novele je patrně vzat z pamětí Michaela Psella (česky poprvé jako Chronografie v překladu 

Skalického ve Staré Říši 1940, nově jako Byzantské letopisy v překladu Růženy Dostálové v Odeonu 1982). 
44

 Mérimée, Prosper: Il viccolo di Madama Lucrezia. Přeložil B. Frida. Česká včela 2, 1877, č. 16, s. 250–252; č. 

17, s. 267–269; č. 18, s. 277–280.  
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prózu, objevují se jména Théophile Gautier,
45

 Honoré de Balzac,
46

 Alexandre Dumas 

mladší,
47

 Jean Richepin,
48

 François Coppée,
49

 Auguste de Villiers de l’Isle-Adam,
50

 Alfred de 

Vigny,
51

 Auguste Filon
52

 a mnohá další. Zvláštní je Frídův poměr k Charlesi Baudelairovi, 

jehož Malé básně v próze zpočátku pro Lumír horlivě překládal,
53

 aby se k němu pak již 

překladatelsky nevrátil. Ve stejné době k nám poprvé rovněž uváděl dílo Émila Zoly; po 

menších časopiseckých pokusech
54

 se pustil do překládání rozsáhlého románu z doby prusko-

francouzské války Zkáza (La débâcle); vydal jej poprvé v roce 1892 ve třech svazcích a jedná 

se tak patrně o nejrozsáhlejší Frídův překlad vůbec. Pokud jde o novelistiku italskou, uveďme 

alespoň prózy Enrica Castelnuova,
55

 Luigiho Capuany,
56

 Giovanniho Vergy
57

 nebo Edmonda 

de Amicis.
58

 Za zmínku stojí i překlady z němčiny, především dvou rozsáhlých „egyptských 

románů“ Georgese Eberse (Uarda, 1880, Dcera královská, 1881), které Frídu inspirovaly 

k hlubšímu studiu staroegyptských dějin a umění.
59

  

 Dovolili jsme si na tomto místě poněkud rozsáhlý (a zdaleka nikoli úplný) výčet 

především ze dvou důvodů: jednak hlavně na překladech z francouzštiny je dobře vidět, jak 

často se Frídovi stával inspiračním zdrojem jeho bratr (v jeho antologiích najdeme překlady 

básní většiny jmenovaných autorů), jednak tato obsáhlost Frídova překladatelského zaměření 

                                                                 
45

 Časopisecky Slavičí hnízdo (Lumír 5, 1877, č. 1, s. 13–15), Rytíř v dvojí osobě (ibid., s. 76–78), Duše domu 

(ibid., s. 236–238, 252–254, 268–270); knižně Krásná Janny (1884), Uhrančivé oči, Cvrček, Pavilon nad 

vodami (1887). 
46

 Ježíš Kristus ve Flandrech (Lumír 5, 1877, s. 331–334), Rekvisicionář (Lumír 7, 1879, s. 410–414). 
47

 Konec melodie (Lumír 6, 1878, č. 32, s. 508–511; č. 33, s. 524–527); Loupežník Artifaille (Lumír 13, 1885, č. 

26, s. 413–415; č. 27, s. 428–431). 
48

 Pro dobrou věc (Lumír 7, 1879, č. 5, s. 76–79); Šlechtická čest (Lumír 16, 1888, č. 30, s. 356–359; č. 31, 370–

371). 
49

 Slabosti starého kapitána (Lumír 10, 1882, č. 10, 316–319); Osvětlené okno (Lumír 11, 1882–83, č. 12, s. 

189–191). 
50

 Znamení (Lumír 11, 1882–83, č. 34, s.  539–543), Vévoda portlandský (Světozor 12, 1883, č. 25, s. 290), Muka 

v naději (Lumír 16, 1888, č. 35, s. 418–419), Mladé paní (Lumír 17, 1889, č. 1, s. 9–11), Nebeské dobrodružství 

(ibid., č. 10, s. 117–118). 
51

 Laurente (Lumír 6, 1878, č. 20, s. 313–315; č. 21, s. 329–333; č. 22, s. 342–345). 
52

 Léčební ústav (Lumír 18, 1890, č. 22, s. 259–263; č. 23, s. 270–274), Člověk v dvojí osobě (Lumír 19, 1891, č. 

4, s. 44–47; č. 5, s. 56–59; č. 6, s. 68–70) – obě novely posléze knižně u Šimáčka 1895. 
53

 Starý kejklíř (Lumír 5, 1877, s. 46–47), Oči chudých (ibid., s. 222), Koláč (ibid., s. 319), V jednu hodinu 

v noci, Samota (ibid., s. 383–384). 
54

 Víla lásky (Lumír 6, 1878, č. 7, s. 108–109), Útok na mlýn (Lumír 8, 1880, č. 14, s. 215; č. 15, s. 235–240). 
55

 Roku 1883 knižně vydaný soubor povídek obsahuje prózy Paprsek slunce, Spiritus indocilis, Proč se signora 

Giustina dožila osmdesáti let?, Důvěrný přítel, Giovanni, Trojí proč, Mám hlad, Pekelná noc, Ginevra a 

Maminčin román, z nichž většina předtím v letech 1879–1883 vycházela v Lumíru. 
56

 Při loučení (Lumír 11, 1882–83, č. 25, s. 392–394), Ubohý doktor (Květy 5, 1883, č. 12, s. 655–664), 

Zbožňované ženě (Lumír 15, 1887, č. 36, s. 491–496), Žárlivost (Lumír 16, 1888, č. 37, s. 404–407). 
57

 Vlčice (Lumír 8, 1880, č. 33, s. 528), Vesnická šlechta (Lumír 9, 1881, č. 1, s. 12–14). 
58

 Manuel Menendez (Lumír 7, 1879, č. 23, s. 365–367; č. 24, s. 380–383). 
59

 Dokladem toho je i fejeton Stáří egyptských dějin (Lumír 12, 1884, č. 35, s. 560), v němž Frída české čtenáře 

seznamuje se současným egyptologickým bádáním v oblasti chronologie dějin říše faraónů, a to především na 

základě výpisků z Manethona, ale také objeveného Karnackého královského seznamu, Sakkárské desky, tzv. 

Ramessovské stoleté stély aj. 
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vede někdy k soudům, že touto svou činností a znalostí cizích literatur Vrchlického dokonce 

překonával. Tak například vyznívá soud Viktora Hánka, podle nějž „znal italskou a německou 

literaturu snad líp než Vrchlický, poněvadž nezůstal jen u poezie, ale obíral se povídkami, 

romány, novelami, nejvíce však uměním nejživějším, nejvýmluvnějším: dramaty“ (Hánek 

1944: 1). Úsudek je jistě jednostranný, pokud vůbec, platí snad právě pouze pro oblast prózy; 

jinak je podle nás třeba si uvědomit, že jak v překladech poezie, tak dramatu Vrchlický pokryl 

daleko širší oblast – a to nejen jazyky, z nichž sám či za pomoci druhých překládal, ale  

i rozsáhlejším obdobím časovým.  

 Pokud jde o překlady poezie, Frída si své možnosti patrně dobře uvědomoval  

a přenechával toto pole bratrovi. Jedinými výjimkami jsou překlady dvou veršovaných dramat 

(Alfieriho Filipa a Cossova Nerona) vydané knižně u Otty ve Sborníku světové poezie. Právě 

jimi se občas argumentuje ve prospěch toho, že Frída jako překladatel dobře ovládal  

i básnickou mluvu. Je však třeba si uvědomit, že obě zmíněná dramata jsou psána 

blankversem, který se ve Frídově překladu blíží někdy spíše rytmizované próze.
60

 I pro svůj 

jediný překlad operního libreta (Mosenthalova Zlatého křížku) se Frída spojil s bratrem; česká 

podoba opery měla premiéru r. 1889, oba překladatelé zvolili společný pseudonym Jaroslav 

Kliment (pro knižní vydání následujícího roku jej upravili na Jana Klímu). O této jejich 

společné práci nevíme nic bližšího, je ale pravděpodobné, že zvláště stroficky složité písně 

jsou dílem Vrchlického.  

 Vraťme se však ještě na počátek osmdesátých let, kdy Frída začal spolupracovat také 

s Národním divadlem. Již předtím, za svých pražských studií, se seznámil s řadou výtvarných 

umělců, kteří na jeho výzdobě pracovali; na svůj poměr k divadlu v jeho počátcích později – 

při oslavě padesáti let od položení základního kamene – vzpomínal takto: 

 

Pamatuji se, jak jsem se tehdáž pyšnil, že s Alšem, Ženíškem, Myslbekem a jinými, jimž bylo 

dopřáno pracovati na výzdobě stavby [Národního divadla], jsem sedal v kavárně za jedním 

stolem, a s jakou radostí vítal jsem každý nový oddíl Panteonu,
61

 který po nešťastném požáru 
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 Srov. například hned na počátku Cossova Nerona:  

Vedle v síni 

dvě stojí osoby a čekají, až 

je ráčíš přijmout – senátu to mluvčí, 

ten holohlavý – potom hezká dívka; 

má vlasy plavé, krásné – koho z obou 

chceš, pane, k sobě dříve připustiti? (Cossa, 1894: 10–11). 
61

 Báseň Jaroslava Vrchlického, napsaná a vydaná u příležitosti stavby Národního divadla částečně před, 

částečně po jeho požáru. Recitovala se téměř na všech slavnostech a besedách pořádaných u příležitosti stavby 
Národního divadla, čistý výtěžek všech samostatných vydání až do otevření divadla byl věnován na jeho 

dostavění. Knižně byla posléze zařazena do sbírky Má vlast. 
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tak vydatně pomáhal znova budovati naši svatyni. Snad nikdy jsem nebyl na svého bratra tak 

hrd jako toho památného dne listopadového r. 1883, kdy po slavnostní Smetanově předehře 

jeho slova poprvé rozlehla se ústy paní Bittnerové z jeviště obnoveného divadla Národního 

(Frída 1918: 455–456). 

 

 Pro divadlo samé začal Frída pracovat ještě před jeho druhým otevřením. Ve výše 

zmíněném článku rovněž vzpomíná na to, jak jej ke spolupráci přivedl tehdejší dramaturg 

Ladislav Stroupežnický:  

 

Jednou potkal mne […] Stroupežnický a za řeči si stěžoval na veliký nával práce, že totiž 

vedle běžných funkcí musí chystati také repertoár pro divadlo Národní. Pojednou obrátil se ke 

mně se slovy: „Poslyš, ty bys mi mohl trochu pomáhati.“ 

 „S radostí, ale jak?“ tázal jsem se. 

 „Mezi cizími kusy, které budeme v Národním divadle hráti, jsou některé texty příliš 

,ctihodné‘ (rozuměj zastaralé), abychom s nimi mohli vyrukovati. Mohl bys je trochu probírati 

s originálem v ruce a zároveň také jazykově opravovat. A ostatně,“ doložil, „když překládáš 

stále pro Lumíra, mohl bys překládati také pro nás. Vždyť máme s těmi francouzskými 

překlady stálé mrzutosti. Chceš?“ 

 Ovšem, že jsem s radostí přisvědčil (ibid., 456).  

 

 Tak začíná Frídova překladatelská činnost pro Národní divadlo. Jen nepatrné množství 

jeho překladů vyšlo knižně, většinou zůstávaly pouze ve scénické podobě. Objevují se od 

otevření Národního divadla r. 1883 nepřetržitě až do Frídova odchodu r. 1896 a je jich více 

než šedesát; jsou to většinou konverzační hry francouzského „druhého císařství“, hlavně 

Feuillet, Sardou, Pailleron, Dumas mladší, Delavigne, Labiche, Valabrègue a další. Později, 

za Frídova dramaturgického působení (1892–1896) přibývají výjimečně také dramatikové 

němečtí (von Schönthan, Hauptmann) a italští (Giacosa). Viktor Hánek k tomu dodává, že 

Frída rovněž „vedl bratra k překladům velkých italských dramatiků, které sám dobře nemohl 

překládati – k tomu byl povolán jedině básník“ (Hánek 1944: 1). Je podle našeho názoru 

pravděpodobné, že především Vrchlického překlady Giacosy nebo Echegaraye, ale snad  

i Goldoniho a dalších byly Frídou skutečně podníceny.  

 Od roku 1884 přibývá k této činnosti ještě práce divadelního referenta; vykonával ji 

zejména v redakci Zlaté Prahy (1884–1888), ale i Lumíru (1886) a jinde. Máme-li sledovat 

poměr obou bratří, zajímá nás především, jak Frída hodnotil Vrchlického dramata. Referoval 
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z nich o Noci na Karlštejně, Rabínské moudrosti, Pomstě Catullově, Exulantech, K životu, 

Nad propastí a Julianu Apostatovi.
62

 Jsou zvláště zajímavé již v souvislosti s jedním  

z konstantních tvrzení, které bývá v souvislosti s Bedřichem Frídou opakováno, že totiž 

„Vrchlický říkal svému bratru ‚literární svědomí‘ a právem, neboť Bedřich Frída byl k němu 

stejně kritický a tvrdý jako Josef Thomayer, na jehož úsudek Vrchlický nejvíce dal“ (Hánek 

1944: 1). Uvedli jsme zde Hánkovu formulaci záměrně, neboť se vyslovuje nejjasněji a je 

patrně zároveň nejvíce zavádějící; podobné úsudky ale nalezneme rovněž u Antonína 

Klášterského (srov. Klášterský 1920: 196) a jinde. Právě pohled na Frídovy referáty  

o bratrových dramatech nám tuto jeho „tvrdost“ pomůže blíže specifikovat. Nejedná se totiž – 

jak alespoň z daných posudků vyplývá – o odsuzování bratrovy tvorby jako takové, ani jejích 

slabších částí; chybí tu pouze panegyrická chvála Vrchlického talentu, jakou v té době 

nacházíme jinde. Referáty se skládají vždy z podrobného vypsání děje dramatu, kriticky jsou 

hodnoceny především výkony herců, někdy rovněž výprava, drama jako celek jen výjimečně. 

Pokud se nějaký úsudek o Vrchlickém-dramatikovi objeví, čteme jej buď spíše mezi řádky, 

nebo v jedné či dvou větách v závěru referátu. Přesto to jsou ale úsudky veskrze kladné; 

patrně nejvíce je to vidět u Noci na Karlštejně, kde se v závěru Frídova referátu dočítáme: 

„Repertoár Národního divadla obohacen veselohrou nejjemnějšího zrna; poezie českých dějin 

slaví nové vítězství na českém jevišti“, a snad ještě více v referátu o Julianu Apostatovi,  

z nějž pro jeho charakteristický ráz citujeme:  

 

Ještě více si vážíme myšlénkového jádra, které v oné lesklé formě jest uloženo: tak rozmluvy 

Juliana s Basilem, Ammianem Marcellinem a zvláště monolog císařův v posledním jednání 

jsou velice promyšleny a procítěny. Dikce jest co možná stručná, sytá a přece jasná. Jediné, co 

Julianovi poněkud vadí, jest látka sama, tak krásná, lákavá, hluboká a efektní, ale příliš 

obsáhlá. Kdyby se měly úplně vyčerpati všecky ty otázky, které tehdy hýbaly světem, byl by 

z toho veliký filozofický román. Podobného úkolu tragédie ovšem nemá. Zde postačí, když 

básník ostře postihne a charakterizuje dobu a jednotlivé charaktery, které na scénu uvádí.  
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 Noc na Karlštejně. Zlatá Praha 1, 1884, č. 22, s. 267–268. 

Julian Apostata. Zlatá Praha 2, 1885, č. 18, 243–244;  č. 19, s. 259–260. 

K životu. Zlatá Praha 3, 1886, č. 7, s. 111. 

Rabínská moudrost. Ibid., č. 24, 383; č. 25, s. 399. 

Exulanti. Ibid., č. 45, s. 719. 

Pomsta Catullova. Zlatá Praha 4, 1887, č. 23, s. 367. 

Nad propastí. Ibid., č. 32, s. 510–511. 

Můžeme sem snad připočíst ještě drobnou zprávu o Vrchlického textu k baletu Excelsior (Zlatá Praha 2, 1885, 

č. 27, s. 387) a posudky o Vrchlickým přeložených dramatech – Hugově Marion Delorme (Příloha k Zlaté Praze 

1, 1884, č. 40, s. 166) a Echegarayově Světci či bláznu (Lumír 17, 1889, č. 4, s. 47–48), kde se však Vrchlického 

překlad nijak nekomentuje. 
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A v tom ohledu jsou Julian a Basil, hlavní zástupci protivných směrů, výborně kresleni, a to i 

ze stanoviska přísně historického. 

 

 Jak je z daného citátu vidět, Frída ocení jednotlivé krásy dramatu, jednotlivá místa, 

neodpustí si však svou pochybnost o smyslu dané tragédie jako celku. Podobně je tomu  

i u referátů ostatních. V Exulantech, které nijak nehodnotí, nachází „vřelá a hluboce procítěná 

vlastenecká místa“. O postavě rabbiho Löwa z Rabínské moudrosti se dočítáme, že „mnoho 

krásných pravd odnese si člověk z divadla, věnuje-li pozornost jeho řeči“, v aktovce K životu 

chválí hlavně povahokresbu jednotlivých postav, která ale, jak sám již předem říká, „není zde 

věcí hlavní“. U dramatu Nad propastí vážně pochybuje o jeho vhodnosti pro jeviště, ač mu 

neupírá myšlenkovou hloubku: „Nad propastí jest více studie nežli obyčejné drama; divák 

musí bedlivě poslouchati scénu za scénou, aby ocenil celek.“ Přesto byly tyto v zásadě 

pozitivní kritiky bratrových her v minulosti hodnoceny spíše negativně (tak především Fischer 

1933: 110).  

 Kde se toto poměrně přísné hodnocení bratrova díla bere? Důvodů je patrně více. 

Nejpádnější z nich snad naznačil již Klášterský, když napsal, že „snad chladným a přísným 

úsudkem chtěl paralyzovati panegyrické vynášení Vrchlického u Podlipské, boje se, aby 

Vrchlický nepozbyl pro ně autokritiky“ (Klášterský 1920: 196). To potvrzují v plné míře 

Frídovy paměti; právě Sofie Podlipská a její dcera byly snad příčinou, proč vztahy mezi 

oběma bratry koncem osmdesátých let značně ochladly. Frída to ve svých pamětech říká zcela 

explicitně, všecku vinu za tento vývoj událostí vidí u obou žen. I Klášterský potvrzuje, že 

„Bedřich Frída za své dobře míněné, ale studené pokyny nedošel vždy vděku“ (ibid.). Jiným 

důvodem pak je, že v některých otázkách se bratři poměrně zásadně rozcházeli; ilustrativním 

příkladem pro to je názor obou na Ódy barbarské (Odi barbare) Giosuè Carducciho. Na 

sbírku upozornil bratra Vrchlický za svého pobytu v Itálii (srov. Frída 1931: 117) a ten o nich 

pak poměrně negativně záhy referoval,
63

 odsoudil jejich myšlenku, formu i programovou 

předmluvu. Vrchlický je oproti tomu vždy považoval za jeden z vrcholů moderní italské 

poezie, ukázky z nich zařazoval do všech svých italských antologií i do výborů z Carducciho, 

až je nakonec vydal v úplnosti jako celek.  

 Poměry mezi oběma bratry se patrně značně přiostřily, když byl dne 15. září 1892 po 

Stroupežnickém Frída jmenován dramaturgem Národního divadla. Pozdější autoři pokládali 

tento fakt často za nespravedlivý, například Otokar Fischer soudí, že Frída, „chrlící překlad 

z frančtiny za překladem“, vedle svého „píšícího, referujícího a libretistického bratra“ do 
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 Frída, Bedřich. Giosuè Carducci: Odi barbare. Sbírka básní. Lumír 6, 1878, č. 21, s. 336. 
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značné míry ovládal jeviště Národního divadla (Fischer 1933: 126). Podle jeho názoru byl 

tento „muž, kterému by v spravedlivém rozhodování daleko spíše byly mohly být na závadu 

osobní sympatie než osobní nechuti“ (ibid., 160) jmenován hlavně proto, že mohl repertoár  

i nadále zásobovat svými četnými překlady z francouzštiny. Fischer skutečně chápe Frídovu 

činnost jako velmi jednostranné otevírání cest lumírovským snahám a hlavně dramatům 

Vrchlického (ibid., 111), proti Stroupežnickému jej cení velice nízko. „Po celou dobu svého 

působení,“ vytýká, „se choval s nevýbojnou konciliantností své povahy oddané bratrovi“ 

(ibid., 210). Tento Fischerův úsudek je však do jisté míry nutno korigovat, neboť si svou 

platnost zachová pouze v případě, že budeme Stroupežnického dramaturgickou činnost 

pokládat za jedno z vrcholných období Národního divadla, jehož repertoáru budeme 

přisuzovat možnost přímočarého vývoje. Svými současníky tak ale Frída většinou chápán 

nebyl; očekávala se od něho patrně daleko větší stranickost, především vůči bratrovi, než jak 

tomu nakonec bylo. Pravdou zůstává, že se Frída znovu na jeviště pokoušel uvádět nejen 

Vrchlického, ale především Zeyera; příčinou však nebyly nejspíše ani tak osobní sympatie, 

jako pocit potřeby vrátit na české jeviště romantismus, Stroupežnického činností zatlačovaný 

dosti do pozadí. Převažoval-li podle Frídova mínění dříve na divadle realismus, musel jej nyní 

stejně doplnit i směr romantický, aby došlo k jakési rovnováze. V nekrolozích se často 

připomíná, že právě za jeho dramaturgické činnosti se začíná hojně objevovat Ibsen,
64

 

pozornost byla věnována tehdy vysoce ceněnému maďarskému dramatikovi Imre 

Madáchovi,
65

 a na jeviště se dostalo i nově objevované drama staroindické, konkrétně 

Šúdraka
66

 (srov. Borecký 1918: 89); významně se také zdůrazňuje, že Frída jednou 

Vrchlickému dokonce zadané drama bez odpovědi vrátil (srov. an. 1918a: 462). Kritické 

výtky, které se proti jeho činnosti objevují např. na stránkách Času, nevytýkají Frídovi ani tak 

stranickost jako spíše nevýbojnost. Tak anonymní referent píše 28. 9. 1895, že „Bedřich Frída 

dramaturguje tak tichounce v koutečku, že ho není ani vidět ani slyšet“ (cit. dle Fischer 1933: 

179). 7. 3. 1896 se posmívá, že prý za sebe dramaturgickou funkci dává vykonávat nějakým 

dvanáctiletým gymnazistou (ibid.: 210) a po jeho odchodu hodnotí jeho činnost tak, že se  

o něm nadělalo „víc vtipů, dobrých i špatných, než tomu místu mohlo být zdrávo“, byl prý 

jenom loutkou, za niž rozhodoval „zcela jiný funkcionář, mnohohlavý, ďasa se po umění 

ohlížející, mnohými domy a jinými pozemskými přívažky důkladně obtěžkaný“ (ibid., 210–

211).  
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 Zmiňme alespoň Vrchlického překlad Nápadníků trůnu (Kongs-emnerne) a Frídův Johna Gabriela Borkmana. 
65

 Jeho Tragédii člověka (Az ember tragédiája) přeložil František Brábek ve spolupráci s Vrchlickým. 
66

 Jeho Hliněný vozíček (Mrččhakatikam) přeložil podle německé verze pod názvem Vasantasena Vrchlický. 
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 Není naším úkolem hodnotit Frídovu dramaturgickou činnost, uvedli jsme daná fakta 

pouze na dokreslení toho, že celá situace byla poněkud složitější a snad právě někde v ní tkvěl 

kořen Vrchlického nechuti k bratru-dramaturgovi, přestože tento mu zjevně dával daleko větší 

příležitost než jeho předchůdce. Signifikantní podle Fischera je například fakt, že hned po 

Frídově nastoupení (a zároveň až po Stroupežnického smrti) uveřejnil Vrchlický prohlášení, 

že se dramatické činnosti a divadelního referátu navždy vzdává (srov. Fischer 1933: 160–

161). Jaké byly důvody této rezignace, je dosud předmětem diskuzí; Ludvík Páleníček se 

domnívá, že jimi byly především Vrchlického malé dramatické úspěchy koncem osmdesátých 

a počátkem devadesátých let (srov. Páleníček 1949: 10), Jaroslav Kvapil ji ve svých 

vzpomínkách zase spojuje s Vrchlického osobní rodinnou tragédií a se vzniklou nechutí vůči 

Jakubu Seifertovi a divadlu vůbec (Kvapil 1946: 24). Ať již tomu bylo jakkoli, svému bratru 

tím Vrchlický dramaturgickou situaci velice ztížil, stejně jako uvádění svých her během jeho 

dramaturgického působení – neboť přes četné ústupky jeho nepřátelství vůči divadlu stále 

trvalo a k úplnému smíření s ředitelem Šubertem došlo až roku 1896 (srov. Páleníček 1949: 

17).  

 Své dramaturgické činnosti se Frída vzdal k 15. září 1896, a to proto, že byl toho roku 

jmenován ředitelem Městské vyšší dívčí školy, na níž do té doby působil jako profesor. Místo 

přebíral po prvním řediteli Vilému Gablerovi (1821–1897), který jej zastával po více než 

třicet let od založení školy roku 1863. Stejně jako se po svém jmenování dramaturgem 

Národního divadla vzdal referentské práce, vzdal se nyní práce dramaturgické. Arne Novák 

v souvislosti s tím připomíná, že snad vždy pro něj jako by jeden úkol, jedna životní etapa 

musela skončit, aby mohla začít druhá (srov. Novák 1918: 47). Tehdy také téměř úplně mizí 

Frídovy překlady z cizích literatur; souvisí to snad jednak s novou funkcí, jednak se změnou 

poměrů v Lumíru.
67

 

 Na rozdíl od rozporuplně nahlížené Frídovy činnosti dramaturgické je jeho činnost 

pedagogická hodnocena vždy kladně. Z žákyň na něj vzpomínají zejména Růžena Svobodová 

a Klára Hofbauerová-Heyrovská. Zvláště první z nich o něm obšírně vypravuje: 

 

Vysoký, útlý, hadovitě pohyblivý, o útlé bledé tváři s neklidným, zatoulaným okem. Všechny 

jsme si říkaly, že je šeredný, neboť jsme ničemu nerozuměly a nejméně lidské tváři,  

a všechny jsme byly do něho horoucně a obdivně zamilovány. Nepromluvil na žádnou z nás  
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 Z bibliografických důvodů chceme upozornit na zajímavou výjimku, překlad Grévillova románu Utrpení 

Rajisino, který vycházel nejprve téměř celý rok 1907 v Národním obzoru a následně (snad roku 1910) vyšel 

knižně u B. Kočího. 
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a do památníků psal nám pouze: V Praze, dne 3. února. […] Přednášel kulturní dějiny za 

největšího ticha. Mluvil o historii, architektuře, poezii, o mystériích egyptských, o Homérovi 

[…], o řeckém jaře, o zápasech olympských, o italské renesanci. Byl učitelem krásy všech 

věků a měl dar svaté horoucnosti, když svou víru hlásal. Tvořil naše touhy po světě, po Itálii, 

po Řecku, po Thébách, po Karnaku. Dal nám světovost i neklid tulácký, i touhu po 

univerzálnosti. V dějinách domácích, vyznavač Husův, vykládal nám opak toho, čemu nás 

učil katecheta v hodině náboženské, za jediné odpoledne dovídali jsme se o bídáctví  

i velikosti kostnického mučedníka. (Svobodová 1918: 63). 

 

 Rovněž zmíněné Frídovy přednášky jsou obvykle charakterizovány velmi příznivě. 

V jednom z nekrologů se o nich píše, že „mívaly kouzlo románsky graciézní causerie, v níž se 

ostrý postřeh střídal s humorně vtipnými záblesky, a v níž se vážnost dovedla vyhnouti 

anekdotám“ (an. 1918b: 572). Přednáškovou činnost zahájil Frída v letech 1879–1882 

v Americkém klubu dam (srov. Secká 2008: 175–176). V té době také začal některé své 

kulturněhistorické články otiskovat, a to především v Lumíru.
68

 Své pedagogické činnosti se 

věnoval podle názoru současníků svědomitě, „byl psychologem dívčí duše, dovedl trestat 

jemným bičíkem ironie, dovedl i povzbudivým slovem narovnati skleslé sebevědomí“  

(an. 1918b: 573).  

 Jak již bylo řečeno, od devadesátých let byl poměr mezi Frídou a jeho bratrem vlivem 

nejrůznějších okolností dosti zkalen. Potvrzuje to i Albert Pražák, když vzpomíná na poslední 

léta před Vrchlického chorobou: „Poznal jsem i některé básníkovy sourozence. Bedřicha 

Frídu jenom letmo, při nějaké básníkově potkané na ulici. Bratra v bytě mnoho 

nenavštěvoval, byla mezi nimi snad i nějaká neshoda, docela i kvůli Národnímu divadlu“ 

(Pražák 1945: 95). Daný dlouho trvající poměr se rázem změnil s počátkem Vrchlického 

smrtelné choroby.  

 Co konkrétně se stalo, o tom podávají nejpodrobnější zprávu samy Frídovy paměti, 

k jejichž textu zde odkazujeme; následující odstavce nechtějí jejich text ani podrobně 

zkoumat, ani kriticky hodnotit, spíše doplnit o kontextově zajímavá a pro pochopení 

některých pasáží textu důležitá fakta. Předně je to značná suverenita, s jakou Frída ve věci 

svého bratra vystoupil. Zatímco ostatní rodinné poměry Vrchlického byly do značné míry 

předmětem spekulací, ke svému zásahu v době Vrchlického nemoci se Frída hrdě hlásil. Proto 
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 Zmiňme alespoň Dvůr španělský za Karla II. (Lumír 8, 1880, č. 8, s. 117–120; č. 9, s. 132–135), Středověkem 
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i Klášterský v jeho nekrologu později píše, že Frída „nejenže hleděl, aby finanční poměry 

básníkovy byly urovnány, ale zakročil i v kritické chvíli ve prospěch jeho tak účinně  

a energicky, že Vrchlický objav jej, prosil ho, aby odpustil, že ho kdy za nepřítele pokládal“ 

(Klášterský 1920: 196). 

 Zmiňovanou kritickou chvílí bylo ve Frídových pamětech podrobně líčené zakročení 

proti Vrchlického ženě Ludmile a jejím dětem. Frída tak napomohl tomu, čemu se Vrchlický 

snažil po více než patnáct let zabránit – skandalizaci svých rodinných poměrů. Jestliže se do 

té doby leccos šeptalo, od chvíle, kdy Vrchlický dobrovolně nastoupil léčbu v sanatoriu ve 

Stupčicích, byl rozkol manželství věcí naprosto zřejmou. Zůstává přitom otázkou, do jaké 

míry byl Frída v této věci zainteresován; jeho podání pochopitelně hovoří o tom, že plnil 

pouze přání nemocného bratra, brzy se však objevily názory, které mu připisují především 

zlou vůli vůči Vrchlického ženě a její rodině. Myšlenku vyslovuje poprvé plně snad Albert 

Pražák, když píše o tom, že právě toto kritické období bylo dobou, kdy Ludmila 

k Vrchlickému znovu pocítila ztracenou lásku, ovšem bratr Bedřich se od ní v té době zcela 

odklonil, vinil ji ze všech bratrových neštěstí a byl strůjcem jeho odjezdu do Opatije  

i Domažlic (srov. Pražák 1955: 124). Musíme připustit i tuto možnost dobře vypočítané hry, 

jiné doklady, než jsou listy Ludmily, plné podlézavého lichocení a zřejmě přehnaně 

demonstrované oddanosti, a Frídovy paměti, jež dokazují pravý opak, nemáme. Jako by se 

tehdy o Vrchlického rozhořel jakýsi boj; není to již ani tak boj o žijícího básníka, jako zápas  

o jeho odkaz a o vlastní postavení v očích současníků. Proto ve svých pamětech Frída 

pociťuje potřebu neustále hájit všechny kroky, které za doby Vrchlického choroby jako jeho 

ustanovený poručník provedl – mezi jiným i to, že Vrchlického ženě zakazoval k manželovi 

přístup s tím, že jej její přítomnost pouze rozrušuje. Nepřímé svědectví o tomto jednom 

choulostivém bodu máme z dopisu Vrchlického ošetřovatelky Barbory Dvořákové, která 

několik měsíců před básníkovou smrtí jeho poručníku píše: 

 

Vážený pane řiditeli, 

V pátek odpoledne tady byla paní profesorová, a v sobotu odpoledne jela domů. Pan profesor 

za ty dva dni strašně zeslábl, že nemůže ani na nohy se postavit a nic skoro nemluví, tak jsem 

si psala pro moji céru, aby tady se mnou byla, moc pan profesor slábne. Už si netroufám sama 

zůstat. 

Ruku líbám 

8. 8. 1912. 
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 Pokud jde o ony výše zmíněné finanční poměry, jednalo se především o Frídovu 

intervenci u místodržícího, hraběte Coudenhove, který se uvolil Vrchlickému jako jednomu ze 

členů Panské sněmovny poskytovat ze státní pokladny určitou finanční částku po dobu jeho 

nemoci. To zavdalo příčinu k zajímavé korespondenci mezi Frídou a tímto významným 

šlechticem a politikem, neboť ten si přál, aby jej Vrchlického bratr-poručník čas od času 

spravoval o stavu velkého českého básníka. Jak si při tom Frída počínal, vysvítá snad 

z jednoho z dochovaných listů: 

 

 

V Praze, dne 6. října 1910 

Vaší Excelenci! 

 Vaše Excelence ráčila dovoliti, abych Jí časem podával zprávy o zdravotním stavu 

svého bratra Jaroslava Vrchlického. 

 Od 13. března až do včerejška dlel ubohý můj bratr v sanatoriu stupčickém, kde se 

léčil klidem, vzduchem a všemi druhy lázní medicinálních. Stav jeho tělesný zlepšil se 

zřejmě: dobře vyhlíží a cítil by se zdravým, kdyby se příliš často nevracely bolesti do pravé 

nohy. Jeho duševní stav řídí se úplně stavem tělesným: nemá-li bolestí, jest čilý, veselý  

a správně myslí – vždyť nadiktoval i několik básní ve svém letním zátiší, ale jak se dostaví 

bolesti, jest po všem.  

 Včera vypravil se k radě lékařů se svou ošetřovatelkou na několik měsíců do Abbazie, 

kde bude bydleti ve vile MUDr. Landra (je to Čech, který zde studoval a který mu věnuje 

největší péči). Odjíždí se srdcem plným naděje v to jižní slunce – dej Bůh, aby ho 

nezklamalo! 

 Ještě před odjezdem vzpomněl s vděčností neobyčejné laskavosti Vaší Excelence, bez 

níž by nebylo na tuto nákladnou expedici ani pomyšlení. Žádal mne, abych Vaší Excelenci 

vyslovil ještě jednou jeho hlubokou úctu a nejvděčnější díky. 

Vaší Excelenci co nejuctivěji oddaný 

Bedřich Frída, 

ředitel městské Vyšší dívčí školy. 

 

 Edici dosud neotištěného listu zde uvádíme z několika důvodů: jednak dle našeho 

názoru dobře ukazuje Frídovo veřejné vystupování v roli poručníka vlastního bratra, jednak 

doplňuje a koriguje některé pasáže jeho vlastních pamětí. Je signifikantní, jaká fakta si Frída 
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volí pro své sdělení – jsou to okolnosti tehdy české veřejnosti běžně známé a dostupné 

z nejrůznějších listů. Zároveň obratně celou zprávu stylizuje jako veliký dík hraběti 

Coudenhovemu – domníváme se, že ve zmínce o nákladném pobytu v Opatiji může být 

obsažena i implicitní prosba o další podporu.  

 V soukromí zasahoval Frída do bratrova života během jeho choroby nejrůznějšími 

způsoby – ostatně nejpodrobněji, i když pouze ze svého stanoviska, o tom vypráví ve svých 

pamětech sám. Právě na jeho popud byl Vrchlický umístěn do stupčického sanatoria, léčil se 

v Opatiji a nakonec strávil zbytek života v Domažlicích. Otevřený konflikt s Vrchlického 

rodinou způsobil, že se Frída pokoušel svého svěřence pokud možno od všech příbuzných 

z manželčiny strany izolovat. Byl to také on, kdo se podle básníkova přání stal vykonavatelem 

jeho poslední vůle.  

 Hned po Vrchlického smrti – a vlastně již před ní – začala jakási poslední etapa 

Frídova vztahu k bratrovi, kdy se ujal péče o jeho památku a pozůstalost. Prvním takovým 

činem byla příprava Meče Damoklova, básnické sbírky, jež zůstala nedokončena v rukopise 

a již měl Frída spolu s Jaromírem Boreckým připravit k vydání u Otty ještě za Vrchlického 

života. Nejednalo se však o ediční práci v moderním slova smyslu, šlo spíše o nové 

uspořádání a někdy i textovou úpravu jednotlivých básní, aby utvořily Frídou a Boreckým 

zkonstruovaný celek; ten nechtěl být odrazem toho, jakou podobu měla snad sbírka mít 

původně, ale spíše jakýmsi ozvukem poměrů, v nichž se básník aktuálně nacházel. Jaroslava 

Janáčková, která se textovou genezí Meče Damoklova podrobně zabývala, došla na základě 

srovnání různých textových verzí k závěru, že Frída s Boreckým si počínali spíše jako schopní 

epigoni než pečliví editoři (srov. Janáčková, 1990).  

 Další Frídovy ediční práce se týkaly nově zamýšleného vydání Vrchlického 

souborného básnického díla. Za spolupracovníka si jej vybral hlavní editor Jan Voborník  

a Frída se zúčastnil patrně vydání prvních deseti svazků edice: 

1. Z hlubin (1913) 

2. Sny o štěstí (1913) 

3. Epické básně (1913) 

4. Vittoria Colonna (1913) 

5. Duch a svět (1914) 

6. Symfonie (1914) 

7. Rok na jihu (1914) 

8. Mythy. Cyklus prvý (1915) 

9. Mythy. Cyklus druhý (1918) 
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10. Eklogy a písně (1916). 

 

 Jednotlivé edice obsahují stručná uvedení dané sbírky a nepříliš četné poznámky na 

konci svazku. Oba editoři zamýšleli patrně vytvořit pečlivou a přesnou edici textu, jak 

vyplývá z Voborníkova dopisu Frídovi datovaného 15. 7. 1915: 

 

Včera jsem šel do Akademie […] Pak bylo mluveno o témž, co jste Vy pravil: že by bylo 

třeba texty napořád srovnat s rukopisy. A já se nabídl, že napřed spořádám tu skříň a v ní 

rukopisy. Byl souhlas, abych podal žádost, tedy ji podávám, rozumí se ve spolku s Vámi, 

proto prosím o podpis, souhlasíte-li. A dovolím si pak přijíti o radu, jak udělati plán na to 

spořádání.  

 

 Avšak překotný vznik prvních svazků edice a patrně také nedostatečná znalost všech 

textových pramenů způsobily, že tento (ostatně nedokončený) pokus o soubornou edici 

Vrchlického spisů zůstal – jak zjišťoval průběžně při své práci především jejich nový editor, 

Vítězslav Tichý – plný nepřesností, tiskových chyb a nesprávných emendací.  

 Téměř okamžitě po bratrově smrti přikročil Bedřich Frída také k edici části jeho 

korespondence z mládí. Cyklus nesl název Mladá léta Jaroslava Vrchlického v zrcadle 

dopisů, jež psal svému strýci a bratrovi a vycházel na pokračování ve Zvonu v listopadu 

1912.
69

 O jeho vzniku Frída psal 24. 10. 1912 redakci: 

 

Velevážený pane redaktore! 

 Posílám první část slíbených článků. Po úvaze (prvé dva listy) následuje:  

I. Na Gymnáziu v Praze a v Klatovech. 

 II. část [by] byla pobyt v semináři a na univerzitě, 

 III. Rok v Itálii. 

 Stále dle týchž dopisů, a kde je třeba, vzpomínat.  

 Prosím za laskavé sdělení, hodí-li se Vám to tak, jak to nabízím. Bylo by totiž na 

prospěch věci i čtenářů, kdyby všecky tři části byly v témž listě. 

 A konečně ještě něco: prosím, přijmete-li články ty pro Zvon, abyste neráčil v nich 

ničeho měniti. Korektury obstaral bych si sám. 
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 Frída, Bedřich: Mladá leta Jaroslava Vrchlického v zrcadle dopisů, jež psal svému strýci a bratrovi. Zvon 13, 
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 Další dva články mohly by následovati bezprostředně nebo v malé pauze, jak byste si 

přál. 

V upřímné úctě oddaný 

B. Frída 

 

 List ukazuje nejen překotnost vzniku daného cyklu, ale rovněž jeho rozdělení. (To 

ostatně v základních rysech Frída podržel i ve svých pamětech.) Toto rozdělení má odrážet tři 

fáze Frídova vztahu k bratrovi, stejně jako tři etapy jeho mládí; je přijímáno většinou 

Vrchlického monografistů (srov. například monografii Vítězslava Tichého).  

 V dopise zmiňovaná úvodní úvaha je vystavěna především jako chvála strýce  

a zdůraznění jeho vlivu na mladého Vrchlického. Tím Frída zdůrazňuje, proč ukázky právě 

z těchto dopisů, které mu po bratrově smrti strýc odevzdal, otiskuje. Zároveň považuje za 

vhodné pro doplnění obrazu přidat k nim i ukázky z listů adresovaných jemu samému:  

„K svému vychovateli vzhlížel [Vrchlický] vždycky sice s celou láskou a důvěrou, ale také 

s neomezenou úctou, a ta určovala přirozeně povšechný tón jeho dopisů – kdežto v dopisech 

k bratrovi podává se vždycky bez výhrady s celou tou otevřeností a upřímností, kterou svorně 

oceňovali všichni, kdo ho blíže znali“ (Frída 1931: 8). Jak vyplývá z pozdějších Frídových 

pamětí, chtěl původně pro svůj seriál užít i dopisy další (zejména adresované bratrovým 

přátelům z klatovského gymnázia), nebylo mu to však jejich rodinami umožněno.  

 Frída nezamýšlel vytvořit ani zde přísně vzato edici jednotlivých listů, jak sám 

v úvodu vysvětluje:  

 

Prostě je [tj. listy] otiskovati nelze: jest v nich leccos důvěrného, leccos bezvýznamného a 

širší veřejnosti vzdáleného, a tak nezbývá nežli vybrati z nich pouze takové věci, které mohou 

obecně zajímati buď kvůli osobě pisatelově, anebo kvůli poměrům a osobám, kterých se 

dotýkají. Různá ta data pokusím se spojiti a vysvětlovati vlastními vzpomínkami, které jsou 

z té doby velice jasné a spolehlivé. (Frída 1931: 8) 

 

 Frída tak vlastně vytváří jakýsi narativ, příběh mládí svého bratra, dokumentovaný 

bohatě jeho korespondencí. Jeho vzpomínky spojují tyto citáty v podstatě v idylický obraz 

básníkova vztahu ke strýci i bratrovi. Protože zároveň podávají vysvětlení k určitým nepříliš 

jasným místům korespondence, je daná publikace stále neocenitelným zdrojem informací pro 

dnešní badatele, i když obsahuje některé nepřesnosti a omyly. I proto se ji r. 1931 rozhodla 

Společnost Jaroslava Vrchlického vydat v knižní podobě; poznámkami (většinou 
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bibliografickými) ji opatřil Václav Brtník, stručný úvod, vysvětlující příčiny knižního vydání 

práce, napsal Bedřichův syn Vladimír.  

 Brzy po bratrově smrti se Frída rovněž stal jedním ze zakládajících členů Společnosti 

Jaroslava Vrchlického, která měla pečovat o básníkův literární odkaz, zřídit jeho muzeum, 

uspořádat rukopisnou pozůstalost a zabývat se studiem jeho díla. Frída tu konal práci zejména 

v muzejním odboru, „staral se o koupi předmětů z básníkovy pracovny, o jeho korespondenci 

a knihovnu“ (Klášterský 1920: 196). Přispěl pouze do prvního ze společností vydávaných 

sborníků, a to článkem Rukopisná pozůstalost Jaroslava Vrchlického; je to první pokus  

o alespoň stručný popis a utřídění Vrchlického pozůstalosti (původních básnických děl, 

literárních studií, dramat a překladů, které do té doby nebyly vydány). Zvláštní pozornost je 

věnována hotovým sbírkám Kvítí Perdity, Proti proudu a Žeň času.  

 Brzy poté došlo rovněž k zajímavé události, jíž se Frída poměrně podrobně ve svých 

pamětech věnuje. Obrátila se na něj písemně Karla Bezdíčková, od devadesátých let 

Vrchlického (možná jen platonická) láska, se zvláštní žádostí; Vrchlického dopisy jí 

adresované, jež mu zapůjčila, aby z nich vybral básně pro zamýšlenou sbírku Kvítí Perdity, 

Vrchlický již nevrátil a nacházely se nyní kdesi v Akademii. Bezdíčková žádá Frídu, aby 

celou tuto korespondenci zničil. Její list je ostatně velmi zajímavý i po stránce stylistické: 

 

Slovutný pane! 

 Dozvěděla jsem se již před delší dobou, že básně, které měl váš bratr, náš 

nezapomenutelný mistr Vrchlický, uložené ve psacím stolku v Akademii, jsou nyní, dle 

doslechu, majetkem Akademie.  

 Jdu k Vám s uctivou, úpěnlivou prosbou, byste nedopustil, aby se tak stalo. Jsou to 

věci psané toliko k jedné bytosti, a nikdy by nám náš dobrý mistr neodpustil, aby věci, které 

On psal, s úsměškem se měly někým, třeba i po letech, čísti. Jistě citem bylo psáno, nemohl 

ubohý tušiti, jak hrozně osud zasáhne v Jeho žití. Vždy jsem byla pro zničení těchto veršů,  

a také slíbil Vrchlický, že tak učiní – věřte, velectěný pane, nemohu pochopiti, že nedodržel 

slovo. Prosím Vás jménem toho, kterého jste tak vřele měl rád, učiňte všechno, by se básně 

dostaly do rukou Vašich. Já bych se nikdy neosmělila prositi, jsem Vám cizí, ale pro Něho to 

učiňte, by ani po letech se nestal snad směšným ten, který ku každému byl pln ohledu. 

 Račte vlídně a dobrotivě přehlédnouti básně, jestli by některá snad se hodila do sbírky, 

prosím, tak ji zařaďte. Také jak to bude možné, dovolí to krutá nemoc mého syna, pošlu jich 

ještě mnoho.  

 Promiňte, slovutný pane, že obtěžuji a Vám tím nepříjemnost činím. 
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 Vzdávám za každé vlídné slovo k té věci upřímný dík. 

Vděčně oddaná 

Karla Bezdíčková 

19.–20. 1. [19]14 

 Ještě připojuji prosbu, když mistr nezničil ony verše, učiňte zaň Vy, velectěný pane, 

spalte je. 

 

 Dopis zajímavě doplňuje zprávy o něm, jak je Frída podává ve svých pamětech. 

Vyplývá z něj jasné přání pisatelky o zničení zmíněné básnické korespondence, zajímavý je 

však důvod, jejž udává – aby se Vrchlický po letech nestal směšným. Těžko říci, zda 

předmětem tohoto posměchu měla být nevalná kvalita veršů nebo odhalení pisatelčina poměru 

k básníkovi. Podivné a poněkud nelogické je rovněž naléhání na to, že zničením dopisů Frída 

pouze splní bratrův záměr, přičemž se však zároveň zdůrazňuje, že Vrchlický tak 

z neznámých důvodů neučinil.  

 Jak si Frída v této choulostivé situaci počínal? Jak vyplývá z jeho pamětí, po určitých 

peripetiích celou korespondenci zničil, neboť uznal, že básnickou cenu nemá.
70

 Tento fakt pak 

uvádějí všichni vydavatelé Kvítí Perdity jako závazný; přesto se však ve Vrchlického 

pozůstalosti dnes nachází přes tisíc stran této bohaté básnické korespondence, z níž Vítězslav 

Tichý uveřejnil v posledním svazku Vrchlického básnického díla pouze nepatrnou ukázku. 

 Rok po zmíněné události uveřejnil Bedřich Frída ve Zvonu jiný zajímavý příspěvek 

týkající se jeho bratra – edici první (a jediné dochované) kapitoly jeho zamýšlených pamětí.
71

 

Doprovodil ji poměrně obsáhlým úvodem a životopisnými poznámkami. V úvodu jednak 

obšírně popisuje editovaný rukopis, zároveň se však také zamýšlí nad tím, proč a jak vlastně  

o sobě chtěl jeho bratr psát; za východisko tu bere jeho premisu, že jediným jeho cílem bylo 

povědět o sobě pravdu – a dochází k závěru, že by to Vrchlický jistě dovedl a implicitně také 

k tomu, že by tato jeho „pravda“ byla v dané době jen záslužná pro jeho památku. 

 Odtud byl už jen krůček k vyvrcholení Frídova snažení, k sepsání vlastních pamětí, 

kterými – jak v jejich úvodě explicitně poznamenává – chce tento bratrův dluh splatit; cítí se 

k tomu povolán jako jeho bratr, jeden z nejbližších příbuzných a nejintimnějších druhů.
72

 

Kromě toho již alespoň k první části svých pamětí učinil rozsáhlé přípravy svou předchozí 
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 Též na okraj poslední strany výše citovaného listu Bezdíčkové dopsal, že korespondence byla zničena dne 14. 

1. 1914. 
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prací, a to jednak cyklem Mladá léta Jaroslava Vrchlického, o němž byla řeč výše, jednak 

příležitostným zpracováním jedné krátké epizody společného života s bratrem.
73

  

 Text pamětí vznikl s největší pravděpodobností v roce 1915 – jako o nebožtíku se tu 

totiž hovoří o R. J. Kronbauerovi (zemřel 24. 3. 1915) – nebo později. Nemáme žádné 

doklady o tom, že by se jej autor pokoušel publikovat za svého života – patrně si dobře 

uvědomoval, že hovoří příliš otevřeně o svém poměru k některým dosud žijícím osobám, 

především z nejbližší Vrchlického rodiny. Ostatně sám poměrně brzy po sepsání svých pamětí 

náhle a nečekaně zemřel, když podlehl dne 15. října 1918 následkům španělské chřipky; 

pohřben byl 18. října na vyšehradském hřbitově.  

 Po jeho smrti se text pamětí dostal do rukou jeho syna Vladimíra (1885–1949), již za 

jeho života velkého strýcova obdivovatele a ve vlastní básnické tvorbě jeho epigona. Je to 

patrno i z textu pamětí samotných, kam Vladimír připsal některé poznámky, otcův text do 

jisté míry korigující; později tento text sám použil k sepsání svých vzpomínek, které jsou 

vlastně spíše jeho parafrází. Ty jako celek zůstaly neotištěny, ukázky z nich vyšly v roce 1947 

s titulem Krásná léta Jaroslava Vrchlického. Souvislost obou textů je více než patrná, i když 

se k ní autor až na výjimky nepřiznává. Je však třeba říci, že využil nejen otcových pamětí, 

ale leckdy i jiných dokumentů nebo svědectví žijících současníků; příkladem může být pasáž 

o Vrchlického vztahu k Juliu Zeyerovi, kde užívá tehdy již publikovanou Zeyerovu 

korespondenci s Karlou Heinrichovou, vzpomínky Jaroslava Kvapila, a snad i Voborníkovu 

zeyerovskou monografii; sám se pak přiznává, že hojně čerpal ze vzpomínek své matky 

Boženy, „která byla od mladých let velkou ctitelkou a přítelkyní Zeyerovou, stýkala se s ním 

[…] a vždycky jsem měl dojem, že jí osobně byl Zeyer bližší než Vrchlický“ (Frída 1947: 

27). 

 Nevíme, jak se od Vladimíra Frídy text dostal k Jaroslavu Kvapilovi, neboť o tom 

nemáme žádné přímé svědectví;
74

 vyplývá to však z o mnoho pozdější vzpomínky Václava 

Černého, který píše, že se k němu text dostal právě prostřednictvím Kvapilovým:  

 

Svěřil mně také [Jaroslav Kvapil] do trvalé úschovy i rukopis vzpomínek dramaturga 

Bedřicha Frídy, bratra Jaroslava Vrchlického, zjišťujících hlavně trpkou pravdu Vrchlického 

ženitby, manželství a potomstva. Dosud jej chovám, snad už jediný u nás. (Černý 1992: 60). 
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 Nevíme, zdali se jednalo o jinou verzi rukopisu nebo jeho přepis, jisté je, že rukopis 

Frídových pamětí (jehož edici zde podáváme) je od určité doby uložen v Literárním archívu 

Památníku národního písemnictví v Praze.  

 Existence pamětí přitom nebyla Frídovým současníkům nijak neznámá, jak ukazují již 

některé jeho nekrology. Antonín Klášterský například píše, že „pracoval o velkém 

memoárovém díle, jež, až bude moci býti vydáno, osvětlí v životě i práci Vrchlického jistě 

nejednu dnes ještě méně jasnou stránku“ (Klášterský 1920: 196), a rovněž Jaromír Borecký  

o nich s jistotou říká, že „vrhnou světlo do významných záhad mistrova života, až budou moci 

po odpadnutí důvodů nutné šetrnosti býti uveřejněny“ (Borecký 1918, 90). Neznámy nebyly 

ani pozdějším Vrchlického životopiscům; znal je patrně již Jan Voborník (srov. Voborník 

1923: 7), jen dohadovat se můžeme o tom, nakolik s nimi byl obeznámen Vítězslav Tichý, 

později je však zcela explicitně zmiňuje Albert Pražák (Pražák 1955: 124). Nejvíce pozornosti 

jim věnoval zatím poslední Vrchlického životopisec, Bohuš Balajka, a to především pro 

odpadnutí některých z oněch již zmiňovaných „důvodů šetrnosti“ (tj. po smrti Evy Vrchlické 

roku 1969). Ten o nich mluví a cituje z nich již na některých místech své monografie (srov. 

Balajka 1979: s. 63–64, 170–172, 195 aj.), což mu – jak dokládá – umožnila Frídova snacha 

Nina (1893–1990; srov. ibid., 209), později ukázky z nich otiskl v Tvaru.
75

 Nyní jsou 

editovány jako celek poprvé. 

 Vraťme se však ještě v závěru k vlastnímu textu pamětí. Zmínili jsme již četné 

přípravy, které před jejich sepsáním Bedřich Frída učinil. Tyto přípravy se do struktury 

pamětí, jak je známe, významně promítly. I méně pozornému čtenáři jistě musí být nápadné, 

nakolik se svou strukturou liší část první, popisující Vrchlického mládí až do návratu z Itálie, 

od části druhé, počínající kapitolou o vztahu k Juliu Zeyerovi a pokračující hlavním motivem 

– Vrchlického vztahem k Sofii Podlipské a její dceři Ludmile. Zatímco v první části šlo jen  

o nové zdůraznění toho, co již bylo vysloveno dříve v Mladých letech Jaroslava Vrchlického, 

druhá část má zcela jiný úkol a myšlenkově měla sloužit jako jakýsi její protipól. Básníkovo 

dětství a mládí je líčeno jako idylické, soužití obou bratří bylo vždy krásné, byli si nejbližšími 

přáteli; i v dobách, kdy spolu nesdíleli pražský byt, nachází Frída v bratrově korespondenci 

tolik důvěrného, že z ní může složit obraz jeho tehdejšího života. Nezbytnou součástí tohoto 

obrazu je i zpráva o bratrově literárním díle v prvních letech jeho tvoření, které je v pamětech 

interpretováno jako neustálý růst a zdokonalování. – Celá tato situace se mění s příchodem 

Sofie Podlipské a její dcery Ludmily; Vrchlický je zapleten do sítí jejich intrik, z nichž se 
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neumí sám dostat. Jeho dílo vlivem panegyrické chvály Podlipské ztrácí svou výbojnost  

a stává se někdy až literární nádeničinou, jeho vztah k bratrovi je působením Vrchlického 

tchyně i manželky zkalen. To vše dovršuje neodpustitelná zrada, kterou se na milujícím 

básníkovi dopouští jeho manželka, když nejen osudově odvrhne jeho lásku a vstoupí do 

vztahu s jedním z nejhorších mužů té doby, hercem Seifertem, ale když se ani po svém 

přiznání nehodlá kát a získat si zpět manželovu úctu. Ten hledá útočiště u jiných žen, na 

rozdíl od idylického vztahu z mládí (s Marií Potěšilovou) nachází však jen intriky a zradu 

Karly Bezdíčkové. Ze stále horšící se situace ubohého básníka vysvobozuje paradoxně až 

smrtelná choroba; tehdy jako by sebral poslední síly ke vzpouře proti prostředí, jež ho 

obklopovalo, a jako v idylické době mládí se opět utíká k příteli nejbližšímu, ke svému 

bratrovi; ten však nemůže učinit již nic jiného než mu ulehčit poslední roky před neúprosně se 

blížící smrtí. 

 Takto zhruba vypadá obraz Vrchlického života, jak se jeví prizmatem Frídových 

pamětí. Celý text je jako narativ poměrně dobře vystavěn, a ač by se to na první pohled mohlo 

zdát, nedochází ani k přílišné distanci mezi oběma výše naznačenými částmi textu; důvodem 

jsou především četné motivy, které se v jeho průběhu vracejí jako refrén. Nejnápadnější je tu 

vzpomínka na „velebné hory“, která funguje nejprve jako vyvrcholení první idylické kapitoly 

o soužití obou bratří, aby se posléze vrátila jako jakýsi závěrečný akord, poslední vzpomínka 

v době, kdy lze již očekávat neodvratný Vrchlického konec. Tak Frída dokázal své paměti 

poměrně dobře kompozičně vystavět, zajistil jim tím čtivost a posílil i jejich věrohodnost, 

neboť se mu daří u čtenáře budit zdání celistvého příběhu. Připomeňme tu onen prostý  

a známý fakt, že „životopisec, stejně jako romanopisec, věří v důležitost jedné centrální 

postavy a spojitého děje“ (Peters 1995: 43), který tu tak nápadně vystupuje do popředí.  

 Právě narativní výstavba, jakou Frídovy paměti mají, a zvláště jejich neskrývaná 

tendenčnost vedly vždy na jedné straně k jejich oceňování jako přímé výpovědi, na straně 

druhé se často upozorňuje i na jejich neobjektivnost a patrně i nespolehlivost. Nechceme se 

zde pouštět do rozboru této otázky, zopakujme si, co již před časem vyslovil Jan Randák, totiž 

myšlenku, že „autor pamětí je […] do určité míry spisovatelem, který píše svůj příběh. […] 

Popisuje svět a události v něm, tak jak je vnímá a jak se ho bezprostředně dotýkají. […] Na 

desítkách či stovkách stran tak zachycuje svůj životní svět. […] Je to svět myšlenkový, 

subjektivní prostor, který zakládá svou soudržnost z jeho představ, je to svět, který je těmito 

myšlenkami a představami jako celek udržován, a který je pak současně i zpětně dalšími 

osobami jako takový celek rekonstruován“ (Randák 2006: 80). Frídův text tedy není vhodné 

vnímat jako přímou a přesnou zprávu o Vrchlického životě, ale mnohem spíše jako zachycení 
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toho, jak se tento život jevil jeho bratrovi, jak jej vnímal a přijímal on. Respektive, je tu 

přítomno pouze to, co uznal za vhodné z tohoto svého světa se čtenářem sdělit, a to především 

z důvodů utvoření určitého obrazu svého bratra čtenářskou veřejností (jak o tom v poněkud 

jiné souvislosti mluví u nás např. Šedivý 2006: 91; srov. také Spender 1996: 102).  

 Jako takový jsme se rovněž rozhodli text pamětí nyní – více než sto let poté, co byl 

zapsán – poprvé v úplnosti editovat. Nejde nám o verifikaci nebo vyvrácení jednotlivých 

autorových názorů, v rozsáhlém komentáři se snažíme pouze podat na základě dobových 

materiálů a vzpomínek současníků možné doplnění nebo naopak zpochybnění jednotlivých 

tvrzení. Úmyslně tak čtenáře stavíme před množství různých interpretací a náhledů, jež mají 

především ukázat nesnadnost verifikace vzpomínky jako historického materiálu, a zdůraznit, 

že Frídův text představuje pouze jednu z mnoha interpretací životního příběhu jednoho 

z největších českých básníků. Vážnému zájemci o danou problematiku má pak tento rozsáhlý 

komentář s odkazy na co nejširší spektrum sekundární literatury pomoci zasadit daná fakta do 

rozsáhlého celku literatury, již máme nyní – více než sto let po Vrchlického smrti – 

k dispozici. 
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EDICE TEXTŮ 

 

Bedřich Frída 

PAMĚTI 

 

 V literární pozůstalosti mého bratra Jaroslava Vrchlického nalezen byl také rukopis 

nadepsaný Moje paměti, obsahující bohužel pouze první a jedinou kapitolu jejich a pak řadu 

různých již roztříštěných záznamů. Otiskl jsem rukopis ten ve Zvonu (ročník 15) a vyslovil 

jsem upřímné politování, že z Pamětí těch nezachovalo se více nežli úvod, ačkoliv se bratr 

zabýval tou věcí po delší dobu.
1
 Nechci se šířiti o otázce, zdali napsal více těch kapitol, čili 

nic, a jaký byl asi jejich osud – protože ničeho o tom nevím – opakuji pouze svoje politování, 

že slibný ten počátek prozatím nemá pokračování. Jest napsán prostě, střízlivě, beze všech 

literárních ambicí, beze vší pózy – ale jest pravdivý každým slovem. Neboť pouze o to jediné 

šlo bratrovi při sepisování Pamětí, jak sám praví, aby pověděl o sobě a svém životě pravdu. Já 

žil jsem s ním co rovný jeho bratr a co opravdový přítel jeho po mnohá léta nejen v blízkých  

a hojných stycích, nýbrž často v naprosté důvěrnosti – tak bývalo zejména až do let 

devadesátých a pak zase na konci jeho života – mezitím po nějakých deset, patnáct roků jsme 

se poněkud sobě odcizovali – z příčin, jež později vylíčím – až teprve jeho dlouhá choroba 

nás opět co nejvíce sblížila. Mohu tedy říci, že jsem bratra dobře znal, jako málokdo jiný,  

a tak jsem se rozhodl, že se pokusím zachytiti svoje vzpomínky na něho – abych, možno-li, 

aspoň poněkud nahradil to, co chtěl učiniti on sám, totiž abych pověděl o něm a o jeho životě 

pravdu. Nic než pravdu o živých a mrtvých – budiž heslem těchto mých zápisků. 

 

Moje první styky s bratrem 

 Ze životopisů J. Vrchlického
2
 jest obecně známo, že byl dán od rodičů

3
 na vychování 

k svému strýci Antonínu Kolářovi, faráři v Ovčárech u Kolína.
4
 Za příčinu uvádí se obyčejně 

ta okolnost, že hošík byl slabý a že od čerstvého venkovského vzduchu a babiččiny péče 

(žilať na faře matka farářova)
5
 mnoho si slibovali. Ale zdá se, že byla ještě příčina jiná, neboť 

ve Slaném, kde žili tehdáž rodiče, byl vzduch asi podobný jako u Kolína.
6
 Bratr, zmiňuje se 

v prvé kapitole svých Pamětí o té věci, praví, že „sledoval otec patrně promyšlený jakýsi plán, 

který se opakoval i při bratru Bedřichovi“,
7
 a mám za to, že uhodl pravdu. Když odváželi 
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bratra ze Slaného na faru – někdy ve čtvrtém
768

 jeho roce, tedy asi na jaře roku 1858,
77

 měli 

rodiče doma mimo nejstarší dceru Marii
9
 již také syna Bedřicha,

10
 dceru Annu

11
 (a snad již 

také třetího syna Karla,
78

 který zemřel v dětských ještě letech) – dosti pro radost i pro starost, 

zvláště uvážíme-li, že se jim valně nedařilo. Otec koupil sice nedávno předtím ve Slaném 

dům, chtěje si činží, kterou dříve v Lounech platil, a výtěžkem z obchodu pomalu upláceti 

nový majetek – ale růžové naděje, které otec vždycky rád choval, zklamaly také tenkráte,  

a řekněme to zkrátka: při tolika dětech nestačil výdělek na uplácení nově získaného majetku.  

 Proto také zavezli mne sotva čtyrletého na faru do Chvatěrub,
12

 kde byl farářem otcův 

bratr,
13

 a když se blížil Karlíček k osudnému roku čtvrtému, zamlouval mu otec místo u svého 

přítele, faráře tuším v Tuřanech,
14

 neboť mladší bratr matčin Alois ještě fary neměl.
15

 Jak 

viděti, byl v tom opravdu „promyšlený plán“: ulehčiti sobě a učiniti radost jiným. Takový 

farář, myslil si otec, má pohodlný byt, má zahrady, má všeho více nežli potřebuje – ale jest 

v tom všem svém blahobytu sám; dítě, které tu smutnou faru by oživilo, bylo by pro kněze 

vlastně dobrodiním. Pamatuji se, že jednou v tom smyslu otec mluvil se strýcem, když přijel 

do Chvatěrub. „Mně by se tu stýskalo, kdybych tu měl sám bydleti,“ řekl strýcovi, ale ten, 

málo sentimentální, tvrdil, že se mu tam nikdy nestýskalo a že k své spokojenosti nepotřebuje 

nikoho. Ale proto přece mne na faru přijal a stal se mi do jisté míry druhým otcem, jako strýc 

ovčárský bratrovi.  

 Jednou – někdy po roce 1860 – rozjeli se oba strýcové faráři do Slaného, aby ukázali 

rodičům své svěřence. Pamatuji se, jak oba strýcové seděli s otcem v pokoji za krámem, a nás 

hochy vzala si maminka na chvíli s sebou do kuchyně. Usadila nás oba na nízkou stoličku,  

a tak jsem se ocitl poprvé tváří v tvář svému bratrovi. To bylo opravdu naše první setkání 

v životě, neboť když bratr z domova na faru odjížděl, byla mi snad teprve dvě léta, a tak jsem 

se na něho skoro ani nepamatoval. Toto naše první setkání nebylo ani trochu přátelské. 

Pokusím se je vypsati, protože již tehdáž jevily se u bratra některé rysy v povaze a chování, 

které podržel skoro po celý život. 

 Chvíli seděli jsme vedle sebe mlčky a pozorovali jeden druhého. Pak přisedl bratr ke 

mně blíže, a když jsem se k němu nijak neměl, strčil do mne loktem, jako by mne chtěl 

rozhoupati. Já posedl dále a mlčel – ale při dalším strkání sklouzl jsem ze stoličky na zem. 

Myslím, že jsem se mračil, ale bratr se líbezně usmíval a oči mu jen svítily – na to se dobře 

                                                                 
76

 Oprava strýcova v Albertově předmluvě k Poesie aus Böhmen. 
77

 Bylo to na jaře 1857, neboť již 1. září téhož roku začal navštěvovati první obecnou 
v Ovčářích. 
78

 Karla ne, * 14. 9. 1858 – † 3. 11. 1861. 
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pamatuji. Sedl jsem znova na stoličku, bratr mne ochotně pustil, ale opakoval opět svůj 

manévr. Když mne podruhé srazil na zem, rozzlobil jsem se a pohrozil jsem, že to řeknu 

„svýmu strejčkovi“.  

 „Tvůj strejček není hezkej – můj je hezčí,“ odpověděl bratr.  

 „Můj je hezčí!“ bránil jsem se.  

 „Tvůj strejček jest ošklivej, protože je moc tlustej!“ usoudil bratr.  

 „A tvůj má moc velikej nos!“ odsekl jsem já. 

 Oba jsme měli pravdu. Tato výměna estetických názorů nám nestačila a pustili jsme se 

do sebe. Boj netrval dlouho, neboť nás maminka ihned roztrhla. Bratr se vůbec nebránil 

mému útoku a stále se jen usmíval. Ten jeho úsměv utkvěl mi hluboko v mysli, a to proto, že 

mne zprvu dráždil, neboť jsem myslil, že se mi posmívá – když jsem později poznal, že to 

není posměch, nýbrž jenom vlídný úsměv, dovedl mne ovšem rázem vždycky odzbrojiti.  

 Takové bylo naše první setkání a podobné scény opakovaly se několikrát mezi námi, 

když jsme se po letech sešli opět na studiích v Praze. Od té návštěvy v Slaném jsem se 

s bratrem nesetkal po několik let. On vyrůstal na faře ovčárské, já zase ve Chvatěrubech.  

 

 

Na prázdninách v Domažlicích  

(v letech 1865 a 1867) 

 V létě roku 1865 rozloučil jsem se s farou chvatěrubskou a vrátil se do domu 

otcovského, a sice tenkráte do Domažlic.
16

 V Chvatěrubech byly pouze dvě třídy a já chodil 

do nich přes pět let, neboť jsem začal choditi do školy ještě před pátým rokem. Strýc byl 

ředitelem školy, a tak to bylo dovoleno – ostatně první čas se se mnou učitel nezdržoval, 

neboť jsem byl jaksi mimořádným posluchačem a chodil jsem do školy pouze dopoledne. 

Později mne strýc doma přiučoval, hlavně němčině – ale po pěti letech dále to nešlo – musil 

jsem domů. V Domažlicích navštěvoval jsem v roce 1865/6 čtvrtou hlavní třídu (třetí jsem 

vynechal a byl jsem ve čtvrté jeden z nejlepších žáků – taková byla vesnická dvojtřídka)  

a v roce 1866/7 prvou třídu tamní reálky.  

 Jak jsem Domažlice poprvé spatřil, ihned se mi zalíbily. Dlouhé náměstí s podloubími 

po obou stranách od brány až ke klášteru,
17

 to byla pro mě novinka, které jsem se nemohl 

nasytiti. Když hodně pršelo, být venku a nemoknout, jaký v tom byl půvab! A což ty zajímavé 

staré domy s malebnými štíty, s klenutými průjezdy a tmavými schodišti, ba klenuté namnoze 

i v patrech, plné tajemných koutů! A pod zemí ty rozsáhlé, všelijak rozvětvené sklepy (aspoň 

u nás)! A v našem domě kupecký krám se vším, co mladý jazyk lákati může, za domem dvůr 
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s kolnou a houpačkou a na obzoru hory a lesy, jakých jsem ještě neviděl, neboť v okolí Prahy, 

kde jsem vyrůstal, jich nebylo. A v tomto novém, tak malebném domě dostalo se mi ihned 

výborného společníka. Byl to můj bratr, který po druhé latinské přijel domů na prázdniny.  

 Ačkoliv jsme se kolik let neviděli, hned se se mnou spřátelil a hrál si se mnou jako 

pravý kamarád. Oba jsme vyrostli na farách, jaký div, že jsme si hrávali na kněze. Vedle 

sklepa byla takzvaná dolejší kuchyně, vlastně otcova laboratoř, kde vyráběl všemožné věci: 

inkousty, svoje pověstné mastičky, likéry všeho druhu – hlavně likéry.
18

 Tam zřídili jsme si 

oltář. Jeden z nás celebroval, druhý ministroval. Já zprvu s celou vážností. Za oltářem 

destiloval otec výbornou kmínku, které užívali jsme při mši místo vína tak vydatně, až se nám 

hlava točila. 

 Rád bloudil bratr po sklepích, když tam někdo z krámu něco pracoval, a jaké spřádal  

o nich historie! Co všechno v nich slyšel, ba i viděl! Za těch dob v Domažlicích skoro všude 

strašilo – nejen na hlavní věži a na hřbitovech, ale o každém druhém domě se něco podivného 

vyprávělo. Bratr ty pověsti jen hltal; já o ně příliš nestál, neboť jsem byl hoch střízlivý  

a pohodlný a nebylo mi nijak příjemné, když mi zima běhala po zádech. Také jsem nikdy 

ničeho neviděl ani neslyšel, zato můj bratr vyprávěl všelicos. Však jsme měli v té věci každý 

jiné vychování.  

 Můj strýc – ač kněz – byl naproti strašidelným povídačkám naprosto nevěřící a také 

tak mne vychovával. „Strašidel není,“ slýchal jsem od něho, „a nebožtíci nevstávají – jsou 

rádi, že leží. Kdybys někde něco divného viděl, ne, abys utíkal, jdi k tomu a hleď se 

přesvědčiti – uvidíš, že to nic není.“ Musil jsem to slavně přislíbiti, že vždycky se tak 

zachovám. Snad proto tak na to naléhal, že naše fara byla opravdu dům tak trochu strašidelný. 

V přízemí, kde jsme bydleli, zadusil se minulý farář i s kuchařkou, pod námi byly opuštěné, 

nezbádané sklepy – neboť fara byla část starého zámku
19

 –, nad námi byla řada zpustlých 

pokojů, kde bydlívala hraběcí rodina Voračických,
20

 jejíž někteří členové odpočívali 

v kostelíku zrovna před našimi okny
21

 a na našem dvoře černaly se rozsáhlé zdi zámku, 

jednak starého, jednak nedostavěného, plné příšerných stínů a netopýrů. Proto mne strýc 

vychovával tak opatrně.  

 Jinak na faře v Ovčárech – tam bylo vše střízlivé: velká zahrada nebo bezové houští  

u stodoly byly učiněnou selánkou proti faře chvatěrubské. Zato neobyčejná obraznost bratrova 

kouzlila tam všecko to, čeho tam nebylo, a babička, v jejíž společnosti nejvíce býval, nadaná 

rovněž fantazií neobyčejnou, vyprávěla mu neustále, co zažila, co kde slyšela, ba co se jí kdy 

ve snách zdálo
22

 – a to bývaly historie zvláště divoké – bratr ty věci jen hltal a tehdáž jim také 

věřil.
23

 Později hrozně rád o tom všem vypravoval.  
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 Jednou, koncem let osmdesátých, seděli jsme v přátelském kroužku U Petzolda
24

  

a přišla řeč na Domažlice. Bratr vylíčil je jako nějaké Bruggy
25

 – všichni se divili, že jest 

v Čechách takové báječné město. Thomayer, který jediný mimo mne je znal,
26

 se jen usmíval, 

a když bratr – ovšem jen žertem – se nad tím jaksi pozastavoval, že si dovoluje pochybovati  

o jeho tvrzení, připomenul mu Thomayer, že mu kdysi v Klatovech zrovna tak líčíval – Prahu. 

Následoval ovšem všeobecný smích, z něhož měl bratr velikou radost.
27

  

 Ve válečném roce 1866
28

 trávil bratr prázdniny na faře v Ovčárech, já v Domažlicích. 

Zato o fériích 1867 byli jsme opět pohromadě. Byly to férie krásné, na něž až dosud rád 

vzpomínám. To jsme byli již větší hoši: bratrovi bylo půl patnácta, mně dobrých dvanáct. On 

měl vystoupiti již na vyšší gymnázium, já sice teprve do primy, ale že jsem se chystal s ním 

do Prahy, cítil jsem se také již studentem. Na kněze jsme si již nehráli, ani nehledali ve 

sklepích strašidla; zato probíhali jsme krásný tamní kraj všemi směry. Jednou jeli jsme do lesa 

pro dříví a tam nás přepadla bouře – pravá horská! Hrom hučel téměř bez přestávky a liják byl 

tak prudký, jako když z konve leje. My jsme zalezli do nízkého, hustého smrčí a zabaleni do 

svých plášťů (nosívaly se tehdáž šedivé s barevnou podšívkou) seděli jsme tam na bobku jako 

zajíci. Nepamatuji, že bychom se byli báli, neboť v té houštině cítili jsme se úplně v bezpečí. 

Poněvadž se náš návrat tou bouří hodně opozdil, přepadl nás krutý hlad, takže jsme si velice 

pochutnávali na starých kůrkách, jichž celou hromadu jsem nosil ve svém plášti. Byli jsme 

blaženi, neboť jsme si připadali tak trochu robinsony a na zpáteční cestě jsme si pyšně 

vykračovali, jako bychom se vraceli odněkud z temné pevniny.  

 Několikrát za prázdniny půjčil nám otec na naše výlety mládence z krámu, abychom 

v lesích nezbloudili. Na těch vycházkách poznali jsme kouty s Rýzmberkem
29

 a Herštýnem,
30

 

Nové Kdyně
31

 s Brůdkem,
32

 Svatou Annu
33

 a na druhé straně malebné svahy Čerchova
34

 až na 

hranici. Jednou jsme přece i s mládencem zabloudili někde u Maxberku a vraceli se domů již 

při měsíčku.  

 Krásné výlety podnikali jsme také vozem. Otec měl známého úředníka, starého 

žoviálního Němce, který jezdíval často na komise a ochotně nás brával s sebou. Jezdili jsme 

v staromódním primitivním dostavníku, který se velice podobal formanskému vozu, jenže 

místo plachty měl střechu ze zeleného voskovaného plátna. Na perách ovšem ta ekypáž 

nebyla, ale zato bylo ve voze tolik místa, že jsme se tam mohli i natáhnouti. V tom voze 

bývali jsme přeblaženi.  

 Na jedné z těch výprav přijeli jsme tuším do Všerub
35

 někdy před desátou. Až do 

oběda měli jsme čas pro své toulky. Na modrém nebi plálo srpnové slunce, hladina rybníka 

zářila jako ohromné zrcadlo a na obzoru kupily se krásné hory. Ostrý
36

 trčel k nebi se svými 
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vrcholky jako pyramida. Tak zblízka jsme hory ještě nikdy neviděli. Byli jsme jako u vidění. 

Nikdo z nás ani nepromluvil.  

 „To je krása!“ zvolal po chvíli bratr, „ty velebné naše hory!“  

 Ten přívlastek zdál se mi jaksi přepjatý.  

 „Proč velebné?“ namítal jsem. „Krásné jsou, ale –“   

 „Ano, velebné, vskutku velebné,“ horoval bratr, „co může být velebnějšího?“  

 „Velební jsou jen velební páni a ne hory,“ namítala mými ústy fara.  

 „Tyto hory jsou velebnější nežli všichni tvoji velební páni dohromady,“ horlil bratr.  

 Já jsem se ušklíbl.  

 „Jsou velebné, nebo nejsou?“ zvolal pohoršený poeta a napřáhl na mne hůl. Ale hned 

nechal ji klesnouti a pravil: „Jsi hlupák! Ještě nechápeš –“ 

 To bodlo: hlupákem jsem býti nechtěl a chápal jsem s radostí, neboť jsem byl krásným 

pohledem opravdu okouzlen.  

 „Volná příroda,“ pokračoval bratr, „jest nejkrásnější chrám, který Bůh sám sobě 

zbudoval, a hory jsou oltáře v něm.“ 

 Již jsem mu neodporoval, neboť jsem cítil, že má pravdu, a v nejlepší shodě užili jsme 

spolu toho dne. 

 Ty hory nás opravdu sblížily.
37

 

 

 

Na studiích v Praze 

(v letech 1863–1869) 

 Na gymnázium vstoupil bratr již na podzim roku 1862, když mu do desíti let scházelo 

ještě půl roku. Stalo se to tím, že v Ovčárech byla pouze dvojtřídní škola obecná, kdežto  

u rodičů ve Slaném bylo gymnázium. Byl tedy, ač příliš mlád, zapsán, aby nezahálel.
38

 Zprvu 

se mu dobře dařilo; měl na vysvědčení „dobré“ i „chvalitebné“ – jenom z matematiky 

„dostatečná“ byla špatnou předzvěstí do budoucna. Začátkem školního roku 1863/4 nalezáme 

ho již v Praze na německém gymnáziu u piaristů, a sice zase v primě. Proč třídu opakoval? 

Byly obavy, že by na ústavě pražském snad tak dobře neprospíval jako doma ve Slaném,  

a pak – ústav byl německý! Proč byl dán na ústav německý, kde se nejen německy vyučovalo 

– což bylo všude –, ale kde vládl duch všemu českému zřejmě nepřátelský, kde se profesor 

neostýchal tropiti si posměch z ubohých žáčků Čecháčků, když dělali v němčině chyby, kde 

při výkladech přímo parodoval českou historii nazývaje sv. Václava „Holzlieb“ (narážeje na 

známou legendu)?
39

 Na gymnáziu akademickém se takové věci nedály – ale tam byl 
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profesorem matematiky slavný Axamit,
40

 postrach všech slabých počtářů. A strýc Antonín, 

který vzdělání svého vychovance i dále řídil, byl přesvědčen, že by u Axamita nikdy neprošel. 

Měl smutné zkušenosti se svým mladším bratrem Aloisem, jehož Axamit v nejvyšší třídě 

gymnázia odsoudil k propadnutí a pardonoval teprve na přímluvu vysokých hodnostářů 

duchovních, když se Alois rozhodl vstoupiti do semináře.
41

 Z téhož důvodu zůstával bratr  

i později, když já vstoupil na gymnázium akademické, u otců piaristů. Ale nic naplat – 

neprospíval valně, ačkoliv primu opakoval. Zprvu to šlo – ale pak přibyla řečtina a vždy 

obtížnější matematika – hoch ani výkladům dobře nerozuměl, a protože jeho čilý duch 

nemohl zaháleti, myslel při přednáškách na jiné věci a začínal ve škole čítati i v jiných 

knížkách nežli v učebnicích, a tak se jeho prospěch horšil, až v páté třídě z matematiky úplně 

propadl.
42

 Měl třídu opakovati, a tu někdo poradil soukromý ústav Jungmannův.  

 Zde byl bratr jedním z prvních žáků, po oba běhy měl vysvědčení s vyznamenáním. 

Ovšem, bylo zde mírnější měřítko, ale jistě také přispěla k pěknému výsledku ta okolnost, že 

bratr chodil do školy s chutí, do některých předmětů i s láskou, neboť někteří učitelé dovedli 

si získati jeho opravdovou náklonnost. Tak zvláště s prof. Beldem
43

 se velice sblížil, takže 

srdečné doporučení téhož učitele provázelo jej i do Klatov.  

 Proč opustil po roce ústav Jungmannův, když se mu tam líbilo? Protože to byl ústav 

soukromý a po dvou letech hrozila maturita. Na gymnázium akademické nemohl kvůli 

Axamitovi – k piaristům vraceti se nechtěl, a tak bylo rozhodnuto, protože rodiče tou dobou 

žili již v Domažlicích, aby dokončil gymnázium v blízkých Klatovech. A tak v červenci roku 

1869 ukončen byl jeho prvý pobyt v Praze.  

* 

 Když na podzim roku 1863 strýc Antonín přivezl malého Emila do Prahy, dal jej do 

bytu a na stravu k rodině Stuchlých, která bydlela v starém nízkém domě na rohu ulice 

Myslíkovy a Křemencové. Proč zrovna tam jej dal, nevím a na tu rodinu se také nepamatuji, 

ač jsem jednou, když mě můj strýc vzal s sebou do Prahy, také u bratra byl. Když strýc svého 

svěřence paní Stuchlé odevzdával, žádal ji, aby laskavě bděla nad jeho zdravím, že jest těla 

útlého a že leckdys postonává. „Ó prosím, vašnosti,“ ujišťovala prý paní Stuchlá, „já vím, co 

jsou kněžské děti.“ Strýc zaražen chtěl jí vykládati o bratrových rodičích, ale ona vedla svou: 

„Kněžské děti jsou fajnové, s těmi musí se jako s máslem.“ Tuto historku bratr rád vyprávěl.
44

 

Co jest na ní pravdy, nevím, ale celkem tam byl bratr dobře uschován. Asi po dvou letech 

přestěhoval se do ulice Růžové, u koho tam bydlel, již nevím; a po prázdninách v roce 1867, 

když i já jsem zatím přišel na studia do Prahy, slavili jsme svůj vjezd do známé mansardy 

v ulici U obecního dvora.  
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 Starý ten dům (č. 799/I), majetek obecní, jest zrovna vedle staroměstského obecního 

dvora, po němž ulice byla nazvána.
45

 Dům jest třípatrový, ale tak, že třetí patro jest již 

vestavěno do vysoké střechy. V celém tom patře bydlela paní Bechyňová, vdova po 

rukavičkáři, po němž jí zbylo pět malých dětí. Sama uskrovnila se s četnou rodinou ve větším 

prostředním pokoji a oba postranní pokoje do ulice pronajímala studentům. Mimo to ve dvou 

pokojích nazad mívala ještě na bytě svobodné pány, starší úředníky, kteří nám, menším 

studentíkům, připadali jako nabobové.
46

 Jak by ne? Každý měl svůj pokoj, kdežto my 

v pokojíku o jednom okně tísnili se tři i čtyři, oni chodili večeřet do hostince a my bývali rádi, 

když jsme se vůbec nějak najedli.
47

  

 K paní Bechyňové dostali jsme se tak, že – jako otec náš – pocházela z Brandýsa nad 

Labem, kde její otec býval panským zahradníkem. Přijala nás s velikou vlídností a chovala se 

k nám po všecka léta, co jsme u ní bydleli, skutečně přátelsky. Nejprve bydleli jsme 

v mansardě levé, později v pravé, zde vždy s dvěma studenty většími – jednou bydlel zde 

s námi i starý pán, soukromý úředník, Němec, který mohl býti naším otcem, neboť býval 

žákem Jungmannovým. Všichni žili jsme v nejlepší shodě, spokojeně a vždycky vesele.  

 Můj poměr k bratrovi vyvíjel se v denním styku asi podobně jako při pohledu na ty 

„velebné hory“. Bratr, ač jen o půl třetího roku starší, ač postavy ani ne větší ani silnější nežli 

já, byl duševně nepoměrně vyspělejší nežli já. Již rozdíl ve studiích: já vstupoval do primy  

a on již do kvinty; on strávil již čtyry roky mezi cizími lidmi, kdežto já žil až posud jenom na 

faře nebo doma u rodičů, a neměl jsem tudíž o světě žádných zkušeností, a pak, co hlavního: 

on byl již tehdáž neobyčejně vtipný, bystrý, čiperný, kdežto já byl hoch zcela obyčejný, 

nadání sice slušného, ale přitom pohodlný, zvyklý kráčeti vždy cestami dobře vyšlapanými,  

a k tomu měl jsem některé nepěkné vlastnosti, byl jsem totiž velice nedůtklivý a zlostný. Jak 

teď na věc pohlížím, vidím, že mne začal bratr jaksi vychovávati; nevím, měl-li to v úmyslu  

a byl-li si toho vědom – neboť v letech pozdějších nejevil k úkolu vychovatelskému 

zvláštních schopností –, ale rozhodně to činil. Patrně jsem se mu nelíbil tak, jak jsem byl,  

a snažil se mne předělati. Především ta moje nedůtklivost bývala na počátku příčinou 

mnohých konfliktů mezi námi. Já nesnesl ani nevinného žertu, a jak bratr, příliš živý, o mne 

jen málo zavadil, zlobil jsem se a moje zlost, místo aby bratra umlčela, spíše jej animovala 

k novým útokům na mne.  

 Tak například: bratr býval dosti nepořádný na své šaty a své prádlo – knihy a papíry 

míval v pořádku sporném. Já jsem ochotně všecko za něho uklízel, až jednou, když se 

převlékl do čistého prádla a já se blížil, abych prádlo uklidil, vztyčil se jako král a zvolal 

s majestátním gestem jako na divadle: „Otroku, odnes to!“  
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 Bránil jsem se uražen, že nejsem jeho otrok, ale on stál na svém. Až když jsem 

doopravdy počal zuřiti, usmál se a pravil: „Ale nebuď hloupý – to je žert; jak bys mohl býti 

mým otrokem, když jsi můj bratr!“  

 Zastyděl jsem se, zvláště když jsem viděl, že jest ke mně ještě vlídnější nežli jindy.  

 Byly doby, kdy docházelo i k bojům mezi námi, ale k bojům vždy jednostranným. Na 

staré pohovce stála řada velkých slovníků, a jak jsem se rozzlobil, bombardoval jsem jimi 

bratra, který je se smíchem chytal, zrovna jako jen zachycoval rány, které jsem mu chtěl 

zasaditi. Byl jsem tak divoký, že jsem jednou hodil po něm železným zouvákem, ba i malou 

hořící lampou, která naštěstí zhasla. Po takovém výbuchu mi bratr vždycky se stejným klidem 

dokázal, že ta věc nestála za to, abych se tak zlobil, že jen žertoval, že mi nechtěl ublížiti, 

krátce ukázal mi, že mne má rád, a já, vida, že mu všichni dávají za pravdu, jsem se styděl  

a nějaký čas býval jsem opatrnější. Ostatně po několika měsících srážky přestaly a slovníky 

na pohovce měly pokoj.  

 Tak vychovával mne, abych tak řekl, pro společenské styky; vedle toho pečoval 

horlivě o moje vzdělání. O školu se mi starat nemusil, studoval jsem velmi dobře – ale horlivě 

pobízel mne k čtení. Jemu samému bylo čtení takřka denním chlebem, tou dobou jedinou jeho 

potřebou, a právě že mě měl rád, chtěl mně přiblížiti to, co jemu bylo na světě největším 

potěšením. Zpočátku čítal se mnou zároveň z téže knihy drže mne kolem krku, jako by mi 

chtěl ukázati, tak že mne má nejvíce rád, když čtu, a vždycky se mnou hovořil o každé věci, 

kterou jsme četli. Tak například dal mi přečíst celý cyklus básní, co myslím, která z nich jest 

nejkrásnější. Tak mne pomalu navykl čtení, že se mi stalo až náruživostí. Čítal jsem doma 

celé hodiny, protože jsem pro školu nemusil pracovati, neboť jsem si vše pamatoval 

z přednášek, ba čítal jsem i ve škole v hodinách filologických a starý prof. Vojáček
48

 mi to po 

léta dovoloval, neboť věděl, že přeložím téměř bez přípravy stránku, s kterou se slabší žáci 

mořili celou hodinu. Někdy, když jsem byl jen trošku churav, zůstal jsem v posteli a četl celý 

den.  

 Kde jsme knihy brali? Dlužili se a hlavně kupovali. Jak jsem již jinde vypsal,
49

 

začátkem každého měsíce putovali jsme k antikváři na Malou Stranu a nakoupili si knížek za 

několik zlatých, jež jsme obdrželi z domova na večeře, svačiny a drobné potřeby – pak jsme 

ovšem od polovice měsíce často nevečeřeli.
50

 Každou neděli běželi jsme do hlavní třídy 

Židovského města, kde bývaly přenosné výkladce menších antikvářů, a hrabali se v knihách 

až do oběda. Mimo to obcházeli jsme po celý týden krámy všech antikvářů a vyhlíželi, kde by 

bylo co hezkého a laciného. Věděli jsme o každé vyložené knize a třásli se o ni, aby nám ji 

někdo nepřebral, nežli seženeme peníze.
51

 Velikou radost způsobila nám Reclamova 



 

54 
 

bibliotéka, když začala vycházeti: za zlaťák prvý díl Fausta zdál se bratrovi jedním 

z největších triumfů lidského ducha.
52

 Tak pomalu rostla naše knihovnička, v níž právě onen 

Faust byl číslem prvním, ne že byl naší nejstarší knihou, ale že jsme si ho nejvíce vážili. Než 

minul rok, bylo třeba poličky, neboť na stolek a do kufru se nám knihy již nevešly. Jakou 

jsme z nich měli radost, když jsme je vyrovnali, očíslovali a zapsali, nelze říci. Ten společný 

náš majetek duševní nás tak sblížil, že jsme byli mnohá léta téměř nerozdílní, jeden žili jsme 

pro druhého a znali se tak, že stačil někdy jediný pohled a již jsme si rozuměli. Čím jsme si 

byli navzájem, poznali jsme později, když odešel bratr na studie do Klatov, a ještě více, když 

mi odejel do Itálie.  

 Do divadla přicházeli jsme v těch dobách málo, protože nebylo peněz. Strýc Antonín 

byl veliký ctitel Shakespeara a cestu do Prahy zařídil si často na ten den, kdy dávali některý 

z předních jeho kusů s J. J. Kolárem v hlavní úloze.
53

 Tak seznámili jsme se s divadlem, 

toužili po něm, ale chodili zřídka, leda k stání na druhou galerii, kde jsme se mačkali za 

železným zábradlím jako ve zvěřinci. Bývali jsme notně ztýráni, když jsme tam někdy stáli od 

šesti do jedenácti hodin, ale to nám nevadilo. Za ta první léta nepamatuji se ani na jediný 

moderní kus – jen samý kostým – patrně jsme na jiné kusy nechodili.  

 

 

Vrchlický v Klatovech 

(1869–1872) 

 Na konci prázdnin v roce 1869 odvážel otec bratra na studie do Klatov – mne vzali 

s sebou. Vyjeli jsme ještě za šera v téže arše, v které jsme jezdili „na komise“ po okolí s oním 

známým úředníkem. V Klatovech byli jsme někdy před desátou a trvalo to přes dvě hodiny, 

nežli otec s bratrem zařídili, čeho bylo třeba, jednak v gymnáziu, jednak u různých vlivných 

osob, pro které poslal profesor Beld doporučení. Já se zatím procházel po městě a okoušel 

výborné klatovské rohlíky po různých krámech.  

 Bratr se do Klatov těšil; ještě z Prahy psal strýci, že by rád do Klatov „celou duší“: 

vábily jej ty hory na obzoru, blízkost domova a od známostí profesora Belda si mnoho 

sliboval.
54

 Lze říci, že se v nadějích svých nezklamal. V Klatovech se mu líbilo. Ve škole 

dařilo se mu dobře, byty měl slušné, na Klatovskou hůrku
55

 vždycky rád vzpomínal a hned na 

počátku nalezl si tam několik dobrých přátel: Fr. Krátkého,
56

 J. Martínka
57

 a hlavně  

J. Thomayera.  

 Ač si přinášel ze sexty pěkné vysvědčení, ukázalo se při zkoušce přijímací, že 

matematika byla jeho slabou stránkou. Profesor
58

 mu sice nabídl, že ho do sedmé pustí, ale 



 

55 
 

zároveň jej upozornil, že tam jistě propadne; že bude lépe šestou třídu opakovat, a ještě radil 

studovat matematiku soukromě s nějakým dobrým počtářem.
59

 Co takového doporučil otci 

septimána J. Thomayera, a tak se oba přátelé seznámili. Pěkně o tom vypravuje Thomayer ve 

svých vzpomínkách.
60

  

 O svém pobytě v Klatovech podává bratr sám podrobné zprávy v dopisech, které psal 

svému strýci a mně. Dopisy ty jsem otiskl z největší části ve Zvonu roku 1913.
61

 Celou tu 

korespondenci pro poznání duševního rozvoje bratrova tak důležitou odevzdám svým časem 

Společnosti Vrchlického. Strýc odevzdal mi po smrti bratrově dvacet tři dopisů z doby 

klatovské,
62

 svých mám pouze dvanáct – ale aspoň tolik jich schází. Strýc každý dopis 

ukládal, já nosil dopisy v kapse, až se často rozpadávaly.  

 Bratr se přičiňoval, co mohl, aby svým povinnostem školním čestně dostál. Viděl, že 

v minulých letech mnoho zanedbal, a snažil se nyní vše dohoniti, což se mu také dařilo. 

Ovšem i nyní žil svým „životem vnitřním“, který vždycky nejvýše a jedině opravdu cenil. Ač 

také v těchto letech mnoho četl i mnoho psal, přece si hleděl pilně školy, takže po třech letech 

odnášel si z Klatov zcela slušné maturitní vysvědčení. Vedle toho stopoval hlavně pomocí 

Literární hlídky vše, co u nás vycházelo, a hleděl se s tím seznámiti. Četl z českých autorů 

Vlčka,
63

 Nerudu,
64

 Komenského,
65

 Krajníka,
66

 Durdíka,
67

 Sabinu,
68

 Světlou,
69

 Podlipskou,
70

 

Palackého,
71

 Kuchaře,
72

 Pflegra,
73

 Květy – z cizích literatur četl, ovšem v překladech českých 

nebo německých Platona,
74

 Shakespeara,
75

 Schillera,
76

 Gogola, Gončarova,
77

 bibli,
78

 

Lermontova (toho jediného snažil se čísti rusky!),
79

 Huga,
80

 Calderona,
81

 Puškina,
82

 

Goetheho,
83

 Hauffa,
84

 Fieldinga,
85

 Heineho,
86

 Voltaira
87

 a – Danteho.
88

 Jeho posudky o 

knihách jsou skoro vesměs správné; tak z domácích nejvýše cenil Světlou a Nerudu a z cizích 

také jen opravdové vrcholy.  

 V Klatovech teprve začala také jeho činnost básnická. Psal sice již v Praze všelicos. 

Chovám vázanou knížku, kterou mi odevzdal nebožtík strýc a do níž zapisoval jeho prvé 

básnické pokusy: jsou to různé ohlasy jeho tehdejší lektury, ovšem značně primitivní.
89

 

Poezie lidová, duchovní, balada, drobná lyrika střídají se podle toho, četl-li právě Sušila a 

Štulce, či Hálka a Šolce.
90

 V první době pražské psával také již kusy, a sice rytířské tragédie, 

kterým jsme se někdy srdečně zasmáli; ty ovšem putovaly všecky do kamen. Tisknouti začal 

asi v Blahověstu, kam strýc jeho již v roce 1869 práce jeho posílal;
91

 aspoň v dopise z ledna 

1870 píše: „Moje básně duchovní se uveřejňují v Blahověstu dále.“
92

 V roce 1869 napsal také 

gratulaci strýci k svátku v pompézních slokách, plnou úcty a vděčnosti, ale nic víc.
93

 Verše, 

které poslal mně k svátku v roce 1870, srovnáme-li je s oněmi, ukazují, jak rychle básnicky se 

vyvíjel
94

 – vždyť v červenci 1871 tiskl již pod svým později slavným pseudonymem!
95
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 První měsíce v Klatovech psal málo. „Nespáchal jsem skorem nic,“ píše v říjnu 1869, 

„dny, v kterých jsem žil, nebyly k tomu. Nyní budu mít spíše pokdy.“
96

 A v listopadu píše: 

„Jsem ještě dosti zdráv, píšu velmi málo.“
97

 Ale již v prosinci: „Posuzujeme vzájemně své 

práce“ (rozuměj s Thomayerem).
98

 V roce 1870 jsou zmínky o Blahověstu, pak ty verše 

věnované mně, až pak v říjnu následuje zase několik řádků, ale významných: „Měl jsem 

nechuť k světu,“ píše, „která bohudíky nyní mizí, ačkoliv posud nad slovem ideál s perem 

v ruce usnu. Napnutí ono, býti faktorem svého osudu, zajisté velmi málo prací básnických ze 

mne vyloudilo – jsou ale dobré, to jest hlavní věc.“
99

 Naráží zde na své odhodlání jíti do 

kláštera po šesté třídě a na svůj návrat do života, když laskavostí strýcovou z toho sešlo;
100

 

prodělával tu vážné boje životní, které měly na jeho produkci básnickou účinek blahodárný: 

psal méně, ale věci dobré. V listopadu téhož roku si zle naříká: „Můj vnitřní život usíná 

pomalu a to mne snad nejvíce trápí; proud písní jako by zaniknul, jsem chladný, až běda 

chladný, a svět zevnitřní je tak lhostejný jako vždy.“
101

 Ale v létě roku příštího (1871) mi již 

vítězně oznamuje: „A teď padni na kolena a bij se v hříšná prsa; opatři si 26. číslo Světozora  

a tam si přečti – libo-li – moje nesmrtelné verše. Snad poznáš moje zakuklení a jedna z básní 

bude ti známa. Myslil jsem to více žertem a oni to vzali opravdu; dojem to na mne učinilo 

podivný, skoro směšný.“
102

 Tou dobou psal jakési verše Na počest, a sice k jubileu 

vlasteneckého děkana starokolínského Huška, přítele Riegrova. Verše se líbily, celá 

společnost je chválila, sám Rieger – a strýc o tom referoval –, ale bratr nejevil velké radosti 

z toho: ozvala se nedůvěra k vlastní práci, tenkráte snad oprávněná.
103

  

 Studium k maturitě začátkem roku 1872 zarazilo jeho básnické tvoření. V březnu toho 

roku psal mi krásný list obsahující celý obraz jeho vnitřního života: „Co o sobě vypravovat? 

Že v prvním běhu byl jsem šestým, že jsem trávil snad nejnudnější masopust, že nyní bych se 

měl připravovat k maturitě a že jsem ještě nezačal? Že bojuji jako jindy s životem, že prožiju 

říše myšlenek, že chvěji se a pláču, bych se smál, a směji se, bych slzel? Že chci po letošním 

školním roce začít žíti, s plnou duší a srdcem nejvřelejším, s hlavou plnou písní a s myslí 

plnou velikých záměrů? Že nad rovnicemi stíhají mne verše jako příval a nad dutými zrcadly 

vrou ve mně steré plány k povídkám? Že tvořím světy a nenapíšu písmeny a že v rozbroji se 

spolužáky i domácími stal jsem se satyrikem, že teprv nyní učil jsem se ,pozorovat‘?“
104

 – 

Měl hlavu plnou písní a nemohl psáti, to jej činilo svrchovaně rozervaným, patrně i mrzutým, 

takže on (!) při své mírné, milé povaze žil v rozbroji se svým okolím! 

 V témž dopise zmiňuje se o svém účastenství v Anemonkách – jen mimochodem
105

 – 

ačkoliv již měsíc předtím se Durdík v Besedě Umělecké vyslovil, že jsou Anemonky almanach 

slabý, ale jediný Vrchlický že ho zajímá a že kvůli jeho básni Z lesa
106

 napíše referát.
107
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 Když opouštěl v červenci 1872 Klatovy, odnášel si bratr nejen pěkné vysvědčení 

maturitní,
108

 ale nadto velice slušné vzdělání a na svůj věk pozoruhodný rozhled v literatuře 

světové; k tomu „hlavu plnou písní“ a již i také na těch pár tištěných veršů jakési literární 

jméno. Věru, mohl býti s výsledkem těch tří let velice spokojen.
109

  

 Mně pak vracel se starý, dobrý kamarád, přítel, bratr v nejlepším slova smyslu. 

Pověděl jsem v kapitolách minulých, jak mne vychovával – činil tak, i když byl ode mne 

vzdálen. Stále na mě myslil, stále pozoroval můj vnitřní život a můj rozvoj. Jednou svěřil 

jsem mu, že se mi líbí nějaké děvče. „Dobře děláš,“ píše, „že mi důvěřuješ, vždyť jsou věci, 

kterým rozumí jen člověk stejného stáří a povahy. Nechci tě nuditi morálkou, znáš ji snad lépe 

nežli já, ostatně nezkažené srdce Tvoje nalezne si zajisté předmět krásný i vděkuplný. Žij tak 

jako posud – stojí zajisté život za ty boje a utrpení, jež podniknouti máme s myslí chladnou  

a z nichž vyjíti máme se srdcem dětinným a pro krásu zaníceným.“ A jak mi přál k svátku 

v roce 1872: „Přijmi mé nejvřelejší blahopřání. Nejsem v ohledu tom milovníkem mnohých 

slov, znáš mě dostatečně. Jsem nepřítelem každého kantorování, ať se každý stará o sebe, jen 

o jedno mi u přátel svých, zvláště u Tebe jde, by totiž každý z vás neprošel tím životem bez 

účele, bez myšlenky. Nechci nikomu vnucovati náhledy své – ale o Tobě chovám 

přesvědčení, že onen ideálný ráz duše nesetřeš v běhu všednosti a nudy. Bys jej zachoval, jest 

mé nejvřelejší přání k dnešku.“  

 Takový byl Vrchlický, když co mladík něco více nežli devatenáctiletý se vracel 

z Klatov do své milé Prahy.  

 

 

V semináři 

(září 1872 – duben 1873) 

 Po maturitě přihlásil se bratr do pražského semináře. Mezi jeho dokumenty zachovalo 

se také písemné oznámení ředitelství o jeho přijetí, adresované na faru ovčárskou, kde 

Vrchlický po maturitě trávil prázdniny.  

 Co jej přimělo k vstoupení do semináře, vysvětlil jsem ve své studii Mladá léta 

Jaroslava Vrchlického ve Zvonu.
110

 Zde jen rekapituluji. Důvody byly rozmanité. Zaprvé, 

abych tak řekl, rodinná tradice jakási, neboť v naší rodině byli tři kněží (bratr otcův a dva 

bratří matčini), dále krásné vzpomínky na faru ovčárskou, kde trávil svoje ideální dětství  

a kam stále s radostí se vracel; dále jeho vychovatel a otcovský přítel, strýc Antonín, který mu 

byl v těch dobách všestranně zářícím vzorem; dále jeho vlastní idealismus, který nehledal 

v životě pohodlné zaopatření nebo skvělou kariéru, nýbrž jen a jen užitečnou práci ku blahu 
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národa. Že mu tanul na mysli zářný obraz našich kněží buditelů, vím bezpečně. Poslední, ač 

ne bezvýznamný důvod, byly, jako u mnohých našich hochů, kteří klepají na fortnu semináře, 

neutěšené hmotné poměry domácí. Víme, že hned po šesté latinské chystal se vstoupiti ke 

kapucínům – dokládám, tehdáž jedině proto, aby nemusili rodiče na něho déle nakládati. 

Šlechetný strýc dobře rozpoznal situaci, nabídl mu další pomoc a bratr do kláštera nešel.
111

 

Jeho „nechuť k světu“, o níž píše v té době, byla jen přechodná a vznikla jenom z těch 

životních bojů. Zato slabé jeho zdraví mohlo míti jakýsi vliv na jeho rozhodnutí, co se týče 

semináře. Churavěl často, zvláště na konci septimy dosti vážně, že mu lékař radil, aby 

zanechal studií.  

 A jak bylo s jeho přesvědčením? Odpovídám poznovu: byl příliš poctivý, než aby se 

byl stal knězem proti svému přesvědčení. Když později pochybnosti se dostavily, vystoupil. 

Ani rodiče, ani strýc jej do semináře nenutili, ba strýc ihned, jak poznal, že by v semináři 

šťasten nebyl, podal mu ochotně zase ruku k návratu do života. Vzpomínky na vnitřní zápasy, 

které předcházely vystřízlivění v semináři, ozývají se v básních Z deníku askety,
112

 

v Hilarionu
113

 i jinde. Snad mluvil proto tak živě k jeho duši Sandové Spiridion,
114

 protože 

nedávno sám podobné boje prodělával – myslím však, že i bez něho byla by se ta struna 

v jeho poezii častěji ozvala.  

 Za pobytu v semináři bývaly naše styky sice časté, ale, bohužel, jen povrchní. On 

docházel ke mně zřídka, protože „míval výcha“ pouze od čtyř do tři čtvrtě na pět, což stačilo 

sotva ke krátké procházce po odpoledních přednáškách, ale já chodil k němu téměř denně 

mezi první a druhou hodinou, kdy bylo bohoslovcům dovoleno návštěvy přijímati. Tou dobou 

bývali všichni v takzvaném muzeu čili studovně, kde měl každý svůj pult. Pulty stály 

v řadách, tvořily uličky, a tak nebylo možno důvěrněji rozmlouvati.
115

 Mimo to spěchali jsme 

oba zase do školy, takže bývaly ty chvíle jako kradené.  

 Jen jednou za tu dobu seminářského pobytu byl jsem s ním pohromadě několik dní,  

a sice o Vánocích. Na podzim roku 1872 přestěhovali se rodiče z Ostravy do Čisté,
116

 a tu 

jsme užili s radostí hned prvních prázdnin, abychom poznali nový domov. Obyčejně jsme 

trávili Vánoce „na svých farách“ (dokud jsme byli mladší), protože tehdejší krátké férie 

nestály za dalekou cestu do Domažlic nebo až do Ostravy. Tenkráte bylo jinak: prázdniny 

trvaly přes Nový rok a my již starší mohli jsme jeti sami. Z Rakovníka do Čisté trvala cesta 

vozem sotva tři hodiny. Otec poslal nám vozík s jedním koněm a v něm přijely naproti dvě 

sestry. Kraj byl tak zasněžen, že sotva na silnici udržovali cestu. Naše kobylka stěží pletla 

nohama, vozík se klátil mezi závějemi, ale my zpívali do zimního soumraku z plných hrdel, 

jako bychom se vraceli z letního výletu.
117

 Svátky byly rozkošné. Bratr opět stavěl betlém 
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jako před lety na faře a poseděl při čaji a kartách až do půlnoci. Byl tehdy neobyčejně vesel  

a byl to rozhodně jeden z nejkrásnějších jeho Štědrých večerů, s celou poezií zasněženého 

kraje, zářících dětských tváří a hlavně s teplem domova, který snad ještě nikdy nezdál se mu 

tak milým jako tehdáž.
118

  

 V semináři bratr dlouho nezůstal. Co nevidět začal si stěžovati na špatnou stravu,
119

 na 

hroznou zimu v netopených ložnicích, ale, jak sám praví, „tyhle věci nebyly by jej nikdy ze 

semináře vypudily“.
120

 Příčiny jeho vystoupení byly hlubší a vězely v celém systému správy. 

Nedůvěra a stálé špehování a donášení služebnictva a často i samých kolegů zprotivily mu 

pobyt v semináři. „Cožpak jsme děti,“ říkal, „že musí hlídati každý náš krok, či si myslí, že 

jsme všichni darebáci?“
121

 A tak koncem prvého běhu odhodlal se ke kroku, který, jak píše, 

nikdy nepředvídal, totiž k vystoupení.
122

 Jako před dvěma lety, tak i tehdy byl to jeho 

osvícený a moudrý a dobrý strýc, který mu usnadnil tento těžký krok.  

 Proč těžký? Zaprvé kvůli strýci, neboť se obával, že se ho nemile dotkne jeho 

vystoupení, a zadruhé kvůli rodičům. Prvá starost tedy opadla a s ní částečně i druhá, neboť 

strýc slíbil mu i nadále svoji pomoc.
123

 Ostatně doufal bratr, že se mu záhy podaří někde se 

zachytiti. Přijížděl k strýci na svátky velkonoční „zemdlený a zničený zápasy a životem“ v té 

naději, „že jej obejme se stejnou láskou“,
124

 což se ovšem také stalo, a to v plné míře.  

 

 

Na fakultě filozofické  

(duben 1873–1875) 

 Sotvaže odejel z Prahy, roznemohl jsem se na choleru; v naší ulici byla řada případů  

a také i několik případů úmrtí (v našem domě dva!), ale na svátky byl jsem již zase – ovšem 

strašně zesláblý – na své faře. Protože jsem se tam déle zdržel, nezastihl mne bratr při svém 

návratu do Prahy v našem starém bytě – ale zato čekala jej zde obsílka k odvodu, která se 

v jeho papírech zachovala (na druhé její straně poznamenal si také útratu při odvodu), a sice 

do Slaného na den 21. dubna.
125

 Výšky měl 62“, v prsou 28“, uznán byl tedy ihned za slabého 

a propuštěn.
126

 S chutí dal se potom zapsati na fakultu filozofickou pro druhý běh – prvý běh 

strávený v semináři byl mu započten.  

 A tak sešli jsme se opět ve své staré mansardě, kde jsme bydleli před Klatovy, a začali 

společný, krásný život, na který jsme se oba tak těšili. A také jsme se nezklamali. „V 

domácnosti mám mír, jaký si jen přáti mohu,“ píše bratr strýci, „s bratrem jsme sami 

v jednom pokoji; čítáme spolu Virgila i Hérodota. Často nás navštěvuje Thomayer, který od 

poslední doby chová se ke mně s nevšední laskavostí a šetrností.“
127

 Soudím, jak Thomayera 
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znám, že bratr svým vystoupením ze semináře v očích jeho velice získal. A dále se chlubí: 

„Mám již také několik literárních známostí, obšírněji o punktu tom, až navštívím Uměleckou 

besedu.“  

 Celkem byl náš život společný docela podobný jako před lety. Žili jsme ve stejné 

skromnosti – často jsme nejedli, když naše peníze určené na jídlo putovaly k antikvářům, ale 

to nám mnoho nevadilo, jen když nám vzrůstala naše milá knihovnička. Rozdíl byl v tom, že 

nikdy již nedocházelo ani k nejmenší srážce mezi námi – jako by to ani možno nebylo, tak 

jsme se měli rádi a ve všem dokonale jsme se snášeli, ba co více, každým dnem více milovali.  

 Co se týče našeho „života vnitřního“, ten se v tomto období velice rozšířil  

a prohloubil. Ve svém stole chovám sešitek vlastní výroby – obalem jest mu deska z Vignyho 

knihy Les destinées s podpisem bratrovým
128

 – do něhož jsem si zapisoval lekturu počínaje 

říjnem 1872 až do léta 1879.
129

 V srpnu téhož roku se bratr oženil a opustil naši společnou 

domácnost – tedy lze říci, že obsahuje ten sešitek zápisy o naší četbě za ten celý čas, co jsme 

spolu bydleli (u paní Bechyňové a později u maminky
130

 – mimo bratrův pobyt v Itálii). 

Pravím o naší četbě, neboť, mimo některou knihu o hudbě, četli jsme vše společně. Čítali 

jsme měsíčně průměrně asi deset knih – často i více.
79

 Obsahem byla to vedle historických  

a literárních studií většinou beletrie, domácí i cizí – a tu zase více poezie nežli próza, ačkoliv 

bratr v té době čítal obojí – teprve mnohem později počínal prózu zanedbávati. Zprvu čítali 

jsme všecko v překladech, ale bratr již v Klatovech začal se učiti frančině i angličtině a také 

začínal s ruštinou, ve které však k samostatnému čtení nikdy nedospěl
80131

 – já s cizími jazyky 

začal o nějaký rok později. Když ty záznamy prohlížím, vidím, že jsme již v roce 1876 znali 

Hebbela
132

 i Kleista, zrovna jako Huga a jeho okolí. Z literatur ostatních (anglické, italské, 

španělské a slovanských) jen co nám ovšem bylo přístupno v překladech.  

 V témže sešitku jsou také zápisy o koncertech, které jsme v těch letech 1872–1876 

navštívili, s úplnými programy. Většinou jsou to koncerty orkestrální (filharmonické, 

konzervatorní), neboť orkestrální hudbu bratr zvláště miloval, vedle toho i koncerty sólistů, 

kteří se zde tehdáž produkovali. Také jest zde zaznamenán koncert Smetanův ze dne 4. dubna 

1875.
133

 Co se týče koncertů filharmonických, střídali se v dirigování kapelníci obou divadel 

pražských, Smetana
134

 (později Čech)
135

 a Slánský.
136

 Bratr chodil do všech těch koncertů 

(někdy tři- až čtyřikráte za měsíc – na naše poměry bylo to velmi často!). Zprvu chodil kvůli 

                                                                 
79

 Mimoto sedávali jsme pilně v univerzitní knihovně – ba někdy i v knihovně Průmyslové 

jednoty u Sv. Havla.  
80

 Strýc Antonín nám nejednou vážně domlouval, abychom se také učili jazykům slovanským 

– sám naučil se rusky čísti a trochu polsky –, ale my přes některé pokusy jsme to tehdy daleko 

nedovedli – myslím, že také nedostatek slovanských originálů byl toho příčinou.  
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mně, neboť, vida moji lásku k hudbě, chtěl ze mne vychovati hudebního estetika – později, 

když měl trochu nějaké příjmy, dával mě učiti houslím u Ferdinanda Hellera,
137

 i laciné piano 

pomohl mi koupiti – ale časem zalíbil si hudbu sám, zvláště orkestrální tou měrou, že mu 

bývala skutečně velikým požitkem. Nadevše cenil hudbu programovou. Výkonným 

hudebníkem nebyl, ač se za mladých let také učil houslím, ba i v Ovčárech někdy na kruchtě 

hrával.  

 

 

Naši přátelé v letech studentských  

 První, s kým jsme se na studiích blíže seznámili, byl můj spolužák Ferdinand 

Apfelbek,
138

 syn krejčího z Kouta u Domažlic,
139

 „český Mezzofanti“,
140

 jak jej nazval 

nebožtík Barák. Nevím, kdo objevil jeho lingvistický talent, ale když přišel na studie do 

Prahy, byl Barák jeho hlavním příznivcem. Když byl Barák vězněn, on jej navštěvoval, což 

nám velice imponovalo.
141

 V době, kdy my jsme začínali číst latinsky a německy, četl on  

a hovořil již také francouzsky, anglicky a při tom učil se zároveň ještě několika řečem. On 

první obrátil naši pozornost k jazykům cizím. Bratr si ho vážil pro jeho neobyčejnou píli  

a energii, s jakou pracoval. Skoro v každém klatovském listě na něho vzpomíná. Nadějný ten 

hoch se nám na cestě životem záhy ztratil. Co s ním bylo, těžko říci. V prvních třídách 

gymnázia býval primus a na gymnáziu vyšším sotva procházel. Profesoři kroutili nad ním 

hlavou. Pak ze studií sešel a zmizel nám z očí. Po letech jsme slyšeli, že jest někde v Turecku, 

prý i pašou.
142

 Vysvětluji si věc tak, že příliš pracoval, celé dny i noci, až mu snad ochuravěl 

mozek. V poslední době, co jej pamatuji, učil se nazpaměť celé strany z velkých slovníků. To 

byl asi již začátek jeho konce.  

 Druhý přítel, který téměř denně k nám přicházel, byl F. Prokeš. Byl starší nežli já, co 

studoval, nevím. Vím jen to, že byl nadšený milovník poezie a to že jej s námi sblížilo. 

Překládal z různých básníků, hlavně z Goetha a Lermontova. Pracoval stále chodě. Báseň, 

která se mu zalíbila, naučil se zpaměti a překládal ji, kudy chodil, opět zpaměti. Paměť měl 

úžasnou. Pamatuji se, jak jednou vešel k nám – ovšem bez pozdravu jako obyčejně – a začal 

deklamovati Goethův Prolog ve svém překladě: „I vzešlo jitro. Jeho kroky hravé...“ atd.
143

 

Poezie byla mu vůbec vším, chodil jako ve snách, ostatní celý život sotva pro něho existoval. 

Pro tuto nadšenou lásku k poezii si ho bratr velice vážil – v dopisech z Itálie stále na něho 

vzpomínal. Věnoval také jeho památce známé verše, které zařadil později do knihy Co život 

dal.
144

 – Prokeš zemřel ještě v letech studentských tuším na souchotiny.
145
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* 

 Potom přibyli bratrovi a později i mně přátelé klatovští. Byl to J. Martínek, s kterým se 

bratr sblížil zase až v poslední době svého života, já vůbec ne – dále František Krátký, na 

studiích v Klatovech nadšený ctitel poezie vůbec, bratrovy zvláště, který jednou na Klatovské 

hůrce při západu slunce věštil bratrovi, že „bude českým Puškinem a Mickiewiczem“. Ještě 

v starých letech na to hrdě vzpomínal. V pozdějších časech se s bratrem málo stýkali. Zemřel 

roku 1913 co soudní rada na Smíchově. Když jsem psal svůj článek Mladá léta Jaroslava 

Vrchlického pro Zvon, žádal jsem, aby mi bylo dovoleno nahlédnouti do bratrových dopisů, 

které se zachovaly v jeho pozůstalosti – ale jeho rodina zdvořile odmítla, že prý si nebožtík 

nepřál, aby se něco z toho publikovalo.
146

  

 Nejdůležitější z klatovských přátel jest ovšem Josef Thomayer. Dopisy bratrovy 

z Klatov jsou plny zpráv o tomto novém příteli. Sblížila je opět literatura, nejen lektura, nýbrž 

i jejich literární činnost. Oba již na gymnáziu začínali psáti, i Thomayer zprvu verše, někdy 

v lidovém tónu, hlavně však epigramy.
147

 Svoje verše si předčítali, kritizovali a posílali 

společně do redakcí. Že Thomayer navrhl i pseudonym bratrův, jest známo.
148

 Co nevidět 

naklonil se však Thomayer próze, která, jak cítil, lépe mu svědčila. Přátelství obou potrvalo až 

do smrti bratrovy, ačkoliv při stálých přátelských stycích hlásilo se časem částečné rozladění 

snad na obou stranách. Bratr vyčítal Thomayerovi – a to hned záhy – málo nadšení pro poezii, 

někdy mluví i o jeho „posměchu, který jej však nedovede ochladiti“ – Thomayer zase vyčítal 

někdy bratrovi jeho nedůtklivost, že „již ví, že jest Vrchlický“ a podobně. Jak to bývá, oba 

měli částečně pravdu. Bratrovu nadšenému horování pro poezii zdál se přirozeně Thomayer 

chladným – tutéž výčitku činil někdy i mně v letech pozdějších, jak jsem se dozvěděl od 

některých jeho přátel, a když vyčítal Thomayer bratrovi nedůtklivost, bylo na tom také něco 

pravdy.
149

 Nestal se snad nedůtklivým, když rostla jeho pověst, býval jím již za let dětských, 

kde rozplakal se pro každou hloupost. Věc měla se tak: dokud byl přesvědčen, že někdo jest 

jeho přítelem opravdovým, byl přístupen každému upozornění, každé výtce, ať soukromé,  

ať literární – jest známo, že na pouhé slovo naše pálil hromady slabších veršů – ale jak se 

domníval, že za tou výtkou skrývá se nedostatek přátelského citu, stával se velice 

nedůtklivým a nedůvěřivým – leč o tom ještě na jiném místě.
150

  

 Když po vystoupení ze semináře začal bratr docházeti pravidelně do Akademického 

spolku, do Umělecké besedy a do kavárny, přibyla mu přátel celá řada. Tak seznámil se 

tehdáž s humoristou A. Nevšímalem, redaktorem Palečka.
151

 K slavnosti Jungmannově (v létě 

1873) vyžádal si týž od bratra proslov do svého listu.
152

 Dále sblížil se s J. O. Veselým,
153

 od 

něhož se hrála v divadle komedie Na kolbišti literárním
154

 a který v letech, kdy nás 
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navštěvoval, skládal Dvořákovi libreto k Šelmovi sedlákovi, které prý se Dvořákovi velmi 

líbilo – ale Veselému líbilo se rozhodně ještě lépe. Pamatuji se, že „ty svíčky v čepici“ zdály 

se našemu libretistovi velice vtipné.
155

  

 Jiná známost z těch dob byl Gustav Dörfl,
156

 básník Křivoklátu, „duše lyrická“, jak jej 

bratr nazýval. Chodili jsme za ním k Sv. Salvatoru v Dušní ulici, kde byl otec jeho tuším 

kostelníkem. Bratr ho měl velmi rád pro jeho upřímnou povahu a pro tu „lyrickou duši“ jeho. 

Divná věc, že ten jeho jistě originální rým „potok lát – Křivoklát“
157

 nám tehdáž pranic 

nevadil.
158

  

 Ještě více sblížil se bratr s Bohdanem Jelínkem,
159

 jehož zvláštní „kouzelné, 

měsíčné“
160

 poezie byl vždycky upřímným ctitelem. Strýci napsal o něm, že je to 

„nejnadanější duch z našeho kruhu“. Předčasné jeho smrti velice želel a připravil pietně 

k tisku jeho literární pozůstalost.
161

 Dokládám, že to nebylo přátelství pouze literární, nýbrž  

i osobní. Měli se opravdu rádi. Ostatně to je věc známá. Týmž časem seznámili jsme se 

s básníkem Bašem
162

 a také již s Aloisem Jiráskem. Pamatuji se, že slavnost Jungmannovu 

jsme společně oslavovali někde v restaurační zahradě. Baše záhy zmizel nám z očí,  

s „Aloisem“, jak obyčejně Vrchlický Jiráska jmenoval, žil v nerušeném přátelství až do své 

smrti.
163

  

 Z té doby, a sice z Akademického spolku, pochází také přátelství bratrovo k  

A. Rezkovi,
164

 které též potrvalo až do konce života jejich. V kavárně pak seznámili jsme se 

s našimi výtvarníky, Myslbekem, Ženíškem, Alšem, Maudrem,
165

 Pirnerem,
166

 Liškou,
167

 

Chittussim,
168

 Schikanederem,
169

 Seelingem
170

 a Tulkou.
171

 Scházívali jsme se v kavárně 

Unionu (roh Perštýna a třídy Ferdinandovy).
172

 Někteří hrávali v šachy a při těch býval 

vždycky Thomayer, jiní prohlíželi listy, ale, jak to bývá, hlavně se povídalo. Aleš mlčky 

kreslíval na mramorové desce stolu své rejtary. Kdyby byly pohromadě všecky ty jeho kresby, 

které pikolové smyli v kavárnách ze stolků, reprezentovaly by celé jmění.
173

 Nejvíce sblížili 

jsme se s Myslbekem, Maudrem, Liškou a Chittussim – všichni jsme si hned tehdy tykali  

a scházeli se i mimo kavárnu buď na Akademii, kde oni tehdáž ještě pracovali, nebo na ulici, 

méně v bytech, leda že oni někdy zašli také k nám, ale jen zřídka. Zvláštní bylo, když tak 

vzpomínám na ty naše styky, že jsme téměř ničeho nevěděli o svých poměrech rodinných  

a domácích – patrně asi proto, že jsme o nich spolu nikdy nemluvili. Mluvilo se většinou  

o umění – vyměňovaly se názory, někdy vážně, většinou humoristicky. Někdy vtipy jen 

sršely. Se všemi těmi kamarády žil bratr v dobrém přátelství až do konce života – buď jeho, 

nebo jejich.  
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 Ještě hlubší a pro celý další život jeho významnější bylo jeho seznámení se s J. V. 

Sládkem a Juliem Zeyerem. S Josefem V. Sládkem
174

 seznámili jsme se někdy koncem roku 

1874,
81

 krátce po smrti jeho prvé ženy Emilie,
175

 která mu zemřela v srpnu téhož roku. Byl 

náhlým odchodem jejím velice zchvácen: tělesně churav a duševně tak utýrán, že jsme se 

skorem báli na něho promluviti.
176

 Vyhýbal se lidem, a přece se s námi velice sblížil a my 

přes jeho těžký smutek anebo snad právě z té příčiny přilnuli jsme k němu s celou duší. On 

nalezl u nás pochopení toho všeho, co jej tížilo, a my u něho takovou srdečnost, jakou jsme 

nepoznali ještě u nikoho z přátel svých. (Viz krásné verše bratrovy Ke dni 19. srpna 1874 

/úmrtní den jeho ženy/ ve sbírce Co život dal.)
177

 Vedle společných otázek, jež nás k sobě 

poutaly, byla to i skutečná, upřímná láska, láska zrovna bratrská, v nejkrásnějším slova 

smyslu. Nescházeli jsme se pouze na ulicích neb v kavárnách a spolcích, ale Sládek 

vyhledával nás i v našem bytě a zval nás k sobě, kdykoliv po nás zatoužil. Tak seznámil se  

i s naší rodinou a pamatuji se, jak sedával často při našem obědě a hovořil s naší maminkou, 

jako by ji znal od dětství. Když nastalo léto a on odjížděl domů, nabídl nám svůj pražský byt 

s rozkošnou vyhlídkou do zahrady Kinských. Trávili jsme tam s bratrem celé dny, ba někdy 

jsme tam po jeho přání i spávali. Přitom nechal nám k dispozici nejen knihovnu, ale vůbec 

celé zařízení, vždyť ani psací stůl ani skříně nebyly uzavřeny. Opravdu jako mezi bratry!  

 Krásný tento poměr se s lety jen upevňoval. Přispěly k tomu společné interesy literární 

a částečně i šťastné svazky příbuzenské. Po nějakém čase převzal totiž Sládek redakci 

Lumíra
178

 a tu bývali jsme oba dva při práci redakční hojně zastoupeni. Kdykoliv Sládek 

odjížděl, svěřoval redakci mně. Rád si vzpomínám, jak jsem vymáhal nějaké pokračování – 

nevím již čeho – na Svatopluku Čechovi – jak on se chudák zkroušeně omlouval, že „zítra, ale 

to už zcela jistě“ mi rukopis dodá, ač sám nevěděl, jak to dopadne – psával prý někdy velmi 

těžce.
179

  

 Co se týče těch svazků příbuzenských, měly se věci takto: tou dobou seznámili jsme se 

s paní S. Podlipskou, a protože ona vedle Světlé byla duší ženských snah, které tak horlivě 

fedroval Vojta Náprstek, seznámili jsme se i s „domem u Halánků“ a začínali jsme tam 

docházeti. Ve středu a v sobotu odpoledne bývala čítárna otevřena Ženskému americkému 

klubu, jehož členy byly také slečny Veselých, Božena a Marie,
180

 již z doby starší známé také 

s paní Podlipskou. A tak seznámili jsme se také s nimi a rádi chodívali jsme „naproti dámám“, 

když se čítárna večer zavírala. Prostřednictvím naším poznal také Sládek slečny Veselých, ke 

kterým záhy přilnul, a chodíval také často s námi k Náprstkovům dámám naproti. Ještě blíže 
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 Dopisem z konce ledna 1875 oznamuje bratr strýci, že nalezl tohoto nového přítele.  
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seznámili jsme se všichni v domě paní Podlipské, která obyčejně v neděli kvečeru ráda vítala 

u sebe celou naši mladou společnost – neboť co nevidět – po návratu bratrově z Itálie – přibyli 

k nám ještě Zeyer, Mauder a Chittussi. Bývaly to rozkošné večery, s prostinkým sice 

pohoštěním – koflík čaje nebo košíček jablek –, ale zato ta zábava!
181

 Čítali jsme společně, 

zvláště divadelní kusy, ba i hráli. Zeyer a Vrchlický vymýšleli šarády, Mauder a Chittussi 

aranžovali z nás živé obrazy podle slavných originálů i bez nich; paní Podlipská 

s neobyčejnou vlídností dávala nám k dispozici všecky své pokoje a všecky možné rekvizity, 

takže po našem odchodu bývala vždy celá její domácnost naruby. V tomto milém ovzduší 

Sládek zřejmě se zotavoval a okříval. Pomalu začaly se tvořiti párky: bratr se zasnoubil 

s dcerou paní Podlipské, já si oblíbil slečnu Boženu Veselou, nynější moji choť, a za krátký 

čas požádal mne Sládek, abych jej uvedl do rodiny Veselých, když co nevidět zasnoubil se  

(o Hromnicích roku 1879) se slečnou Marií.
182

 Téhož roku o prázdninách učinil ji svojí 

ženou
183

 (viz Vrchlického sloky Marii Sládkové v Dojmech a rozmarech).
184

 Od té doby  

a zvláštně když později sestra paní Marie Sládkové stala se ženou mojí, žili jsme téměř jako 

jedna rodina, pokud nám to zlá choroba Sládkova, vždy naléhavěji se hlásící, ovšem 

dovolovala.  

 Bratra se Sládkem sbližovala nad jiné společná práce básnická; Sládek seznamoval 

bratra blíže s poezií anglickou, bratr jeho zase s francouzskou a italskou. Co jeden četl, s tím 

spěchal hned k druhému. Různé jazyky nevadily, neboť Sládek čítal s bratrem anglicky a bratr 

zase pomáhal mu s italštinou, kde bylo zapotřebí. Mimo to čítali oba polsky, Sládek nadto 

rusky a později švédsky i dánsky, takže při této znalosti jazyků a dobrých revuích, jež 

odbírali, ušlo jim sotva co pozoruhodného. Radívali se, co by se mělo přeložiti, a rozdělovali 

si skoro úlohy, někde také pracovali společně tutéž věc, jak se co komu povede: tak překládali 

zároveň Hebrejské melodie Byronovy,
185

 některé Shakespearovy sonety
186

 a různé básně, 

které je podmanily.
187

 Někdy i zpracovali společnou látku původní (známá balada)
188

 anebo 

odpovídali jeden druhému na svoje verše (Sládkova Balada mělnická a odpověď Vrchlického 

v Mojí sonátě)
189

 anebo věnovali si navzájem verše,
190

 které vznikaly z námětů
191

 při 

společných hovorech.
82

 Básní, jež si navzájem věnovali, jest celá řada.  

 Jednu věc musím vytknouti, která vždycky zvláště blažila, že totiž nikdy, pravím 

nikdy, nepozoroval jsem mezi nimi ani stínu nějaké žárlivosti nebo závisti. Vrchlický 

vždycky rád a srdečně oceňoval cizí práci a Sládek byl nad takové malicherné řevnivosti 

literární vysoko povznesen. Za ta celá dlouhá léta jejich bratrského poměru (třicet sedm roků) 
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mihl se jen jednou mezi nimi jakýsi stín. Sládek totiž se zdráhal vytisknouti v Lumíru nějakou 

práci paní Podlipské, bratr měl z toho doma mrzutost, a Sládkovi proto zazlíval, že to mohl 

udělat kvůli němu, ale brzy uznal stanovisko Sládkovo, stín zmizel a nevrátil se nikdy víc. 

Těžké chvíle prožíval Sládek v letech pozdějších, když Zeyer zanevřel na Vrchlického a svou 

nechuť k němu při každé příležitosti najevo dával i v soukromých dopisech k Sládkovi – 

Sládek Vrchlického Zeyerovi nevnucoval, ve svých listech sotvakdy se o něm zmínil, ale svou 

lásku zachoval mu přece, ač Zeyera, který mu byl povahou a názorem životním bližší, miloval 

nade všecko. O tom ještě později.  

 V těžké, po léta trvající chorobě bývaly návštěvy Vrchlického skutečnými oázami. 

„Byl zde Vrchlický,“ oznamoval mi pokaždé radostně, třeba se svíjel v bolestech. Nebylo 

divu: vždy svěží, hovorný a za mladších let stále veselý bratr můj přinášel Sládkovi život, 

jehož se sám jen málo mohl účastniti a po němž vždy toužil. Ještě po prvém záchvatu mrtvice 

(roku 1908), když se bratr tak dalece zotavil, že s pomocí ženy mohl opět na ulici, zaměřil 

ihned k Sládkovům. Vůbec, dokud byl ještě v Praze, zašel si tam několikrát, jednou i přes 

prudký odpor své ženy. Když odejel z Prahy, oba přátelé více se nespatřili. Vrchlický 

dohoříval v Opatiji a v Domažlicích – Sládek ve Zbirově – nemohli k sobě a jen toužebně, až 

do poslední chvíle, na sebe vzpomínali.  

 

 

Literární činnost bratrova v té době 

 Po vystoupení ze semináře stalo se bratrovi „studium střediskem všech jeho duševních 

snah“, jak sám praví v dopise svém.
192

 Pilně navštěvoval přednášky, mnoho hodin denně 

studoval v bibliotéce, ale přece našel si vždy chvíli pro svůj „život vnitřní“. Tehdáž právě 

přinesl Lumír jeho dvě balady, Dědicové a Vlčí stopa,
193

 které vzbudily pozornost v kruzích 

literárních. Hálek prohlásil, že jest bratr „specifický talent v oboru romance, kdežto v lyrice 

prý se rozplývá“. Jak známo, řekl brzy nato Neruda pravý opak.
194

  

 K blížící se slavnosti Jungmannově (v létě 1873) přinesl Paleček jeho slavnostní 

proslov, který ve zvláštních otiscích se při slavnosti velice rozšířil. K téže slavnosti byl vydán 

almanach Ruch, do něhož bratr zaslal několik prací,
195

 jak sám praví v dopise, „prací pěkných, 

které“, jak doufal, „měly mu proklestiti cestu poněkud dále“.
196

  

 Po slavnosti Jungmannově zajel si tehdáž poprvé na několik dnů do Veltrus, kde jeho 

strýc Alois stal se právě farářem. Park tamní si, jak známo, velice zamiloval, navštěvoval jej 

často a kolikrát jej také opěvoval; v jeho stínech vyklíčila také co nevidět idyla jeho mladé 

lásky. Srpen trávil doma v Čisté, ale tam byl jako na trní, protože nevěděl, co se děje 
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v literatuře. Měl tam jediné noviny, Pošta z Prahy, „list plný nudy a řípy“
 197

 – takže teprve  

„z druhé ruky se dověděl, že Lumír přinesl jeho překlady z básníků francouzských“.
198

 

 Po prázdninách vstoupil do Umělecké besedy a libuje si, že tam byl vřele uvítán. 

Lumír přinesl baladu O korunu,
199

 které si všimly i kruhy širší. Pohnut Lumírem vytiskl také 

hned Světozor báseň Král Svegder,
200

 „která skoro celý rok v redakci ležela“. Brzy nato Hálek 

jej vyzval, aby připravil k tisku pro Světovou poezii své překlady z Victora Huga, tak aby po 

Novém roce mohl je odevzdati. To se stalo a tuto první svou knihu věnoval Vrchlický tomu, 

který až posud o jeho život jak fyzický, tak duševní nejvíce se zasloužil, svému milovanému 

strýci Antonínovi.
83201

 V únoru téhož roku 1874 nabídl se mu Otto pro vydání jeho veršů 

původních. Dále požádala jej Sofie Podlipská o příspěvek do ženského almanachu Souzvuk
201

 

a Hálek zamluvil si jeho verše pro almanach, který měl vyjíti redakcí Nerudy a Čecha 

k pětadvacetileté památce založení Akademického spolku.
202

  

 Jak viděti, těšil se již tehdáž slušnému jménu. Sám Durdík, vrchní areopag tehdejší 

kritiky, si na něm vyžádal, aby referoval o jeho Kritice v Umělecké besedě. Když později měl 

o ní dokonce psáti, naříkal si strýci, „že kritika není jeho polem, zvláštně ne kritika kritiky“.
203

 

A v tom měl pravdu. Jeho pozdější četné studie literární reprodukují dojmy, jaké různé ty 

knihy na jeho velice vnímavou a čistě umělecky založenou duši učinily, jsou to většinou 

víceméně pochvalné referáty, ale málo tam najdeme stránek opravdu kritických.
204

  

 Za honorář, který dostal za svůj překlad V. Huga, vyjel si na svou první cestu – do 

Drážďan a Českého a Saského Švýcarska. Mne vzal s sebou. Tuto cestu a její význam pro 

něho popsal v listě svému strýci ze dne 6. srpna 1874.
205

 Do Drážďan táhly jej umělecké 

sbírky, neboť v Praze nebylo v tom oboru téměř ničeho. Přednášky Woltmannovy
206

 na 

univerzitě nás velice animovaly, když však Woltmann začal nás urážeti, tu naše nadšení pro 

něho velice ochladlo. Přáli jsme mu to, když mu naši mladí výtvarníci pověděli do pravdy.
207

  

 Srpen téhož roku, jak řečeno již, trávil bratr u rodičů v Čisté a rovnal k tisku svoji 

první sbírku. Na září jel do Ovčár, a tu cestou navštívil v Praze Čecha a Hellera a byl 

okouzlen jejich milým uvítáním.
208

 To byly jeho poslední studentské a bezstarostné férie – 

byly opravdu, jak píše, „elegickým dozvukem jeho studentského života“.
209

  

 Po prázdninách, v třetím a posledním ročníku filozofie, dal se pilně do práce. Skoro 

celé dny sedal nad knihami historickými a filozofickými. Protože byl sláb, radil mu kdekdo, 

aby se šetřil – „ten spor, pracovati a šetřiti se, hledím co možná vyrovnávat,“ píše strýci, „dáti 

ale naprosto výhost svým studiím básnickým, to by u mne bylo přestat býti člověkem.“
210
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 Skoro všecky citáty v této kapitole i mnohé jiné v kapitolách ostatních vzaty jsou z jeho 

dopisů strýci Antonínovi. 



 

68 
 

 To se ovšem nestalo. Sotva dotiskoval v Lumíru Satanelu,
211

 již budoval jinou větší 

práci, Kříž Božetěchův.
212

 „Myslím,“ píše, „že bude látkou i snad provedením největším, co 

jsem dosud napsal. Vyznávám se, že chvílemi mne přemáhá velikost látky a že ustávám 

někdy s opravdovou bázní v dalším tvoření.“
213

 

 A vtom již v lednu 1875 vyšla jeho první původní kniha Z hlubin.  

 

 

Změny v našich poměrech životních 

 Když se bratr po svém vystoupení ze semináře ke mně přistěhoval, nebyly naše 

hmotné poměry právě utěšené. Otec měl sice tou dobou místo zde v Čechách (v Čisté) naoko 

čestné a dosti slušné
214

 – ale když povážíme, že měl na studiích v Praze dva syny a doma pět 

dcer, tu skrovné příjmy přece nestačily, takže bratr první čas po svém vystoupení byl odkázán 

hlavně na pomoc strýcovu, zrovna jako dříve já. Nyní měl jsem již tři kondice, a tak bylo mi 

volněji. Bratr také hned sháněl hodiny, ale dlouho se mu s tím nedařilo, až teprve v prosinci 

1873, když začal vyučovati prof. Denise, nastaly nám lepší časy. Denis zdržel se v Praze 

několik měsíců a po prázdninách přijel podruhé, takže pro ty dva poslední roky bratrových 

studií bylo o něho postaráno. Mimo prospěch hmotný získal bratr ve stycích se svým později 

tak slavným žákem i jinak: přiučil se hodně jazyku francouzskému a sblížil se s literaturou 

francouzskou.
215

 Když Denis odjížděl, dal bratrovi na památku Mériméeovy novely, které 

jsem já pak co nevidět začal překládati.
216

  

 Pobyt Denisův byl pro bratra, jak sám v listě strýci praví, štěstím,
217

 neboť právě 

v roce 1874 v listopadu stihla nás těžká ztráta úmrtím našeho dobrého otce. Přišlo to tak 

náhle, tak neočekávaně, že jsme telegramu ani věřit nemohli – vždyť tři dny předtím byl u nás 

v Praze a žádná nemoc se u něho nehlásila – ale když jsme se přesvědčili o strašné pravdě, 

nemohli jsme se z té rány ani vzpamatovati.
218

 Na Vánoce toho roku zajel bratr do Čisté 

k matce a sestrám. „Vypadá to zde,“ píše strýci, „kde každá maličkost na otce připomíná, kde 

oknem se stále k nám dívá hřbitov a pustý zasněžený kraj, velmi truchlivě.“
219

 A mně napsal: 

„Sedám v lenošce otcově, stopuji spolu s Carrièrem
220

 rozvoj řeckého dramatu, anebo se 

modlím z Contemplac
221

.“ O těch smutných Vánocích
222

 vznikl List ze hřbitova v knize Co 

život dal.
223

  

 Po Novém roce vrátil se do Prahy ke svým studiím a v témž dopise, kterým provází 

strýci výtisk své prvé knihy, vypravuje, „že se dověděl o krásném vychovatelském místě  

u jednoho markýza v Modeně“.
224
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 Náš přátelský kroužek utrpěl na podzim 1874 dvě trhliny: Thomayer odstěhoval se do 

porodnice a zabořil se, možno-li, ještě více do studií, „takže jsme jej méně vídali, a novelista 

Jirásek stal se profesorem v Litomyšli, a tak jest napolo rozbit náš obyčejný kruh,“
225

 píše 

bratr.
226

 A brzy došlo i na mne. V lednu 1874 stal se můj strýc farář konsistorním radou a 

přestěhoval se do Prahy – já zatím dále bydlel s bratrem, ale když otec zemřel, pozval mne 

strýc k sobě. A tak odstěhoval jsem se, ač dost nerad, na Hradčany a bratr v naší mansardě 

osiřel.
227

 Můj odchod nesl těžce. „Bedřich se ode mne odstěhoval,“ píše strýci, „bylo mi ho 

líto. Náš svorný život, snahy umělecké, společné čtení, harmonie úsudků – vše to jest, aspoň 

z valné většiny, zrušeno. Žiju teď sám jako eremit.“
228

  

 Ale dlouho sám tak nežil. Koncem února přijal místo v Itálii a 27. dubna odjížděl 

z Prahy.  

 

 

Pobyt bratrův v Itálii 

(27. 4. 1875 – 2. 4. 1876) 

 Bratr můj po svém vystoupení ze semináře stále hledal nějaký zdroj příjmů, aby 

nemusil všecko přijímati od svého strýce. Když měl prof. Denise, bylo postaráno na dvě zimní 

sezóny, ale již koncem zimy roku 1874 hledal místo vychovatelské, neboť věděl, že pobyt 

Denisův se chýlí ke konci. Koncem ledna 1875 vyskytuje se v jeho dopisech strýci první 

zmínka o Itálii,
229

 koncem února určitá zpráva, že přijal místo,
230

 a koncem dubna odjížděl 

z Prahy.  

 Proč zrovna do Itálie k hraběti Montecuccolimu? Protože se mu to místo právě 

nabídlo. Hrabě
231

 měl příbuzné v hraběcí rodině Oettingen,
232

 která tehdáž držela Zbraslav,  

a poněvadž si přál, aby vychování jeho hochů, ač rodina byla původu italského a v Itálii měla 

statky, dálo se v jazyce německém, obrátil se do Čech ke svým příbuzným, aby mu někoho 

opatřili. Bratr nabídku rád přijal, neboť zdála se mu výhodná. „Přijal jsem místo 

vychovatelské v Modeně, v domě hraběte Montecuccoliho,“ píše strýci, „tak pěkné vyhlídky 

zavrhnouti zdálo by se mi hříchem. Budoucnost v Čechách kyne mi malá – nějaká ta 

profesura – a měl by bez vší intrády odbyt býti celý život – tož chci aspoň něco viděti a zažíti, 

chci se opojiti vlašským nebem a nebeskou krásou jeho umění, neboť – buďme upřímni – mně 

hlavním cílem bylo a bude vždy jen umění; to pronásleduje mne jako vidina a jest vlastně 

mou celou duší. Nezapírám, že nejprve jest to interes umělecký, jenž mne tam láká, leč  

i podmínky jsou pěkné. Dva hoši, osm a jedenáct let.
233

 Vyučování beze všech veřejných 

zkoušek, pouze pracovati k jejich duševnímu rozvoji, by se z nich stali vzdělaní a rozumní 
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lidé. Služné 2000 franků a celé ovšem zaopatření v domě; každý rok o 200 franků výše  

a penze dle ujednání. Zima tráví se buď v Nizze nebo v Modeně, léto v Maraně, podzim na 

cestách. Učím se pilně vlašsky a doufám, že nejen svému duchu, ale i svému zdraví 

posloužím, když se to povede, jak se to ukazuje.“
234

  

 Ale ono se to nepovedlo, tak jak doufal. Hraběcí rodina vedla tehdáž velký proces  

o dědictví, z něhož žila, takže finanční poměry její byly čím dále tím smutnější. V domácnosti 

se šetřilo a platu nedostával bratr vůbec, že prý na nic nepotřebuje. Ale on by byl potřeboval: 

viděl v Livorně a Bologni řadu krásných knih, po kterých jen prahnul, ale koupiti si jich 

nemohl. Na cesty nejezdilo se nikam, ba ani on sám nemohl si zajeti ani do Florencie, takže 

z uměleckých pokladů italských, na něž se tak těšil, poznal málo, ač jim byl nablízku a hlavně 

kvůli nim tak dalekou cestu vážil. Nedostatek knih a tato nezkojná touha po uměleckých 

pokladech Itálie činily jej nespokojeným – jedinou náhradou byla mu příroda. Již cestou viděl 

Alpy, léto trávil na úpatí Apenin, podzim a zimu na břehu moře, jež zvláště si zamiloval a na 

něž vzpomínal po celý život. Nejen Rok na jihu, ale i jiné sbírky jsou toho dokladem. Ty 

mohutné přírodní dojmy byly vlastně to jediné, co v Itálii získal, a to jediné, co jej tam drželo 

– nebýti toho, snad nebyl by tam vydržel ani rok – neboť život v domě hraběcím nebyl mu 

nijak příjemný.  

 Hrabě choval se k němu velmi zdvořile, ba někdy, když dlouho do noci sedávali nad 

šachovnicí, i srdečně,
235

 a pokud byl doma, býval mu také vydatnou oporou v jeho nesnadné 

povinnosti. Hraběnka
236

 byla totiž velice rozmarná dáma, dětem hrozně nadržovala, jinak zase 

se o ně nestarala, takže děti byly bujné a ubohý informátor měl co dělat, aby jakž takž 

zachoval si potřebnou vážnost. Také byl v domě starý hrabě, otec hraběnčin, který přítomnost 

bratrovu v domě pokládal za jakýsi faux pas a podle toho k němu se choval. Bratr vyprávěl 

s humorem, jakému jej podrobil výslechu hned po příjezdu, když se mu přišel představit.  

 „Also Sie sind der neue Erzieher? Schön.“  

 Poklona z obojí strany.  

 „Können Sie fechten?“  

 „Nein, Herr Graf –“  

 „Können Sie reiten?“  

 „Nein, Herr Graf –“  

 „Können Sie tanzen?“  

 „Leider auch nicht –“ 

 „Können Sie schwimmen?“  

 „Nein –“ 
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 Hrabě se odmlčel a stáhl brvy.  

 „Können Sie wenigstens Papparbeiten machen?“  

 „Leider auch nicht –“ 

 „Aber um Gotteswillen, junger Mensch, was können Sie denn eigentlich?“ vybuchl 

hrabě, „was wollen Sie hier?“
237

 

 Tak přivítal starý pán nového vychovatele a potom po celý čas jej v nejlepším případě 

téměř ignoroval.  

 Vedle bratra byl v domě domácí kněz, typ málo vzdělaného italského venkovského 

kněze, který učil děti náboženství a italštině, a ještě také francouzská guvernantka, která 

k nemalému pohoršení bratrovu ani neznala Balzaca.
238

  

 V této tak různorodé společnosti žil každý pro sebe a svým způsobem a bratr žil v ní 

jako na pustém ostrově, neboť to, co on pokládal za jedině pravý život, totiž „život vnitřní, 

myšlenkový“, bylo jim všem zemí neznámou a on mezi nimi úplným cizincem. Téměř celý 

den musil se věnovati svým chovancům, večery, někdy až přes půlnoc trávil s hrabětem nad 

šachovnicí a teprve potom, když přišel do svého pokoje, mohl žíti trochu sobě. „Těším se jako 

dítě na ty pozdní hodiny večerní,“ píše v dopise, „teď teprve vím, že vzdělaný a myslící 

člověk jest vpravdě nešťasten, když nemá pera a papíru, když musí nositi v sobě myšlenky 

jako skála své zlato, aniž se kdo těší z jejich tepla a vůně.“
239

  

 V těch pozdních, nočních hodinách napsal všecky své tehdejší básně i četné dlouhé 

listy svým přátelům, hlavně strýci a mně, který jsem mu musil ustavičně podávati zprávy  

o všem, co se dálo v českém životě veřejném a hlavně literárním. „Prosím tě, piš mi,“ prosí 

mě, „vždyť jsi ten jediný most, který mě spojuje s Prahou.“
240

  

 Jaký div, že za těchto poměrů probudil se záhy u něho stesk po domově, po přátelích, 

jež v Praze zanechal, po družných hovorech s nimi, po nových knihách, kterých si opatřiti 

nemohl, a on se rozhodl, že jakmile prvý rok ukončí, vrátí se domů.  

 Pro další svůj život měl bratr různé plány. Hlavní ovšem byla středoškolská profesura; 

jak se vrátí do Čech, chtěl ihned zažádati o místo a chystati se k státním zkouškám. Poněvadž 

pak byl těla slabého a často za mladších let churavěl, pokoušel se nalézti něco jiného, co by 

jej tak neunavovalo. Mimo to šlo mu hlavně o to, aby si zajistil v budoucnosti trochu volného 

času ke svým pracím. Být vychovatelem se mu samo o sobě dosti líbilo; „kdybych nalezl 

podobné místo doma u českého kavalíra,“ píše, „bylo by to pro mne dobré.“
241

 Jednal o té 

věci se svým přítelem Konstantinem Jirečkem a sliboval si, že by jeho otec mohl mu 

k nějakému místu podobnému pomoci. Vedle toho myslil na univerzitní knihovnu a žádal 

z Itálie přítele Rezka, aby mu podal zprávu, kdyby byl tam vypsán nějaký konkurs.
242
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 Zatím však nabídl Konstantin Jireček bratrovi něco jiného. Nové konsorcium, v jehož 

středu byli také oba Jirečkové,
243

 převzalo Světozor a vyzvalo bratra, aby se ujal redakce jeho 

literární části. Ostatní rubriky, jakož i administraci měl obstarávat někdo jiný. Ač byly 

podmínky výhodné, bratr přece neměl mnoho chuti do toho. „Myslím,“ píše, „že bych si tím 

na růžích neustlal. Bylo by to vrhnouti se v nejrozsápanější boj stran a já, zvyklý na práci 

v zátiší a nezvyklý míti nepřátely, bych trpce nesl vše ty mrzuté následky naší národní 

nesrovnalosti.“
244

 Nicméně nabídku přijal, když mu všichni přátelé k tomu radili. Ale stále se 

obával, jak se mu se Světozorem povede. „Zprvu nebude má situace valně příznivá,“ píše, 

„nejčelnější skoro spisovatelé vstoupili v spolek proti Světozoru; básníky nebudu míti žádné  

a z prozaistů, vyjma Šmilovského, Jiráska a Podlipskou sotva koho.
245

 Leč nevzdávám se 

naděje. Zprvu stály strany ostře proti sobě, dnes již prý Heyduk i Sládek nezdráhají se časem 

dáti něco do Světozora, i Zeyer, když bude míti více rukopisů, že též nebude považovati za 

hřích přispívati vedle Lumíra do listu druhého. I Světlá nebude prý se zdráhati, budu-li já 

redaktorem.“
246

  

 A tak opět posílen těmito nadějemi dal hraběti výpověď a koncem března rozloučil se 

s Itálií. – V dopisech z Itálie se těšil, že si přiveze domů aspoň tisíc franků, a dělal s nimi již 

všelijaké plány, ale naděje ta ho zklamala. Dokud byl v Itálii, hrabě mu ničeho neplatil – za 

celý rok asi 200 franků – a při odjezdu jej odkázal na ukončení svého procesu – potom prý se 

vyrovnají.
247

 Totéž mu sliboval, když přijížděl později do Prahy – ale protože zatím bratr měl 

příjmy nějaký měsíc z redakce a pak ze své suplentury a na hraběte nijak nenaléhal, zůstávala 

věc stále nevyřízena.
248

 Až v příštím roce (1877) došlo k jakémusi tichému vyrovnání. Bratr 

zažádal o místo tajemníka na české technice, a poněvadž měl v tom místodržitel
249

 mocné 

slovo, bylo zapotřebí u něho přímluvy.
250

 A tu sestra hraběte
251

 i jeho matka zajely 

k místodržiteli a za bratra se vřele přimlouvaly. Místodržitel se smál, že jest zvědav na toho 

mladého muže, za něhož dvě hraběnky orodují – a bratr byl jmenován. Z vděčnosti za tuto 

laskavou ochotu nehlásil se bratr již nikdy o svůj honorář.  

 

 

Co četl a co psal Vrchlický v Itálii? 

 Ačkoliv měl bratr málo volného času při svém povolání vychovatelském, přece za ten 

rok v Itálii mnoho věcí přečetl a mnoho napsal. Ve dne čítal a dělal plány, když urval někde 

chvíli, a psával v noci, když směl se vzdáliti do svého pokoje. Jiný na jeho místě nebyl by 

v těch poměrech vykonal ani desátý díl. Ale on byl odjakživa neobyčejně čilý a pracovitý, 

vždycky býval k práci animován, nepotřeboval k ní nikdy příprav, nikdy se mu nezdálo, že 
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krátká čtvrt- nebo půlhodinka ani za to nestojí, aby se dal do práce, neměl smyslu pro 

pohodlné klábosení, zkrátka, nepromarnil jediné chvíle. K tomu pracoval velice snadno. „Za 

dne uspořádám látku, v noci pracuji, a to rychle, forma nedělá mi žádných obtíží.“
252

 Ani 

nedostatek papíru nebyl mu překážkou, psal verše třeba na krabičky od cigaret. Takový byl po 

celý život. Později o tom více. Jen tak si lze vysvětliti jeho zrovna vulkanickou činnost. Čtení 

a psaní bylo jeho životem – počítáním – mimochodem řečeno – počítáním v jakékoli formě 

zabýval se v životě zřídka, nerad a ne právě se zdarem.  

 Tedy co se týče čtení. Prvý měsíc trpěl nedostatkem knih. Nebylo divu, žil na venkově 

a z domova přivezl si velmi málo. Ale již za pár dní dopsal si svému nakladateli; mimoto něco 

posílal jsem mu také já a konečně přátelé (Podlipská, Zeyer) posílali za ním svoje díla, Sládek 

a Vlček své časopisy, ale to vše mu nestačilo. Teprve na podzim, když se přestěhovali do 

Livorna, nastaly mu v té příčině lepší časy: dlužil si knihy z půjčovny, a také když sehnal 

nějakou tu liru, mohl si něco koupiti. Poněvadž o každé knize, která na něho učinila jakýsi 

dojem, se zmiňuje v listech svých, můžeme snadno sestaviti seznam autorů, které v tom roce 

pročítal. Byli to zvláště Leopardi,
253

 Baudelaire,
254

 starší literatura francouzská (rozuměj 

klasická), Gautier, Balzac,
255

 Lorm,
256

 Podlipská, Hugo,
257

 Mérimée,
258

 Dante, bible, Gérard 

de Nerval,
259

 René Taillandier,
260

 Stendhal,
261

 Giusti,
262

 George Sand,
263

 Coppée,
264

 

Laprade,
265

 mme Ackermann,
266

 Quinet,
267

 Carducci,
268

 Monti, Aleardi, Ariosto,
269

 Zeyer.
270

 

 A co pracoval?  

 Nejprve překládal Leopardiho, takže již v červnu měl hotovu polovici a 27. července 

hlásí, že Leopardi blíží se ke konci.
271

 – V listopadu začal Danteho, ale jen pátý zpěv. 

Překládati celou Komedii neměl zatím v úmyslu. Píše doslova: „Celého (Danteho) bych 

nepřekládal ani za království.“
272

 K soustavnému překládání Komedie došlo až po návratu 

z Itálie. – Dále ovšem překládal různé básníky francouzské, z nichž ukázky posílal do 

Lumíra,
273

 a konečně sbíral materiál k veliké studii o Balzacovi, kterým se v té době mnoho 

zabýval.
274

  

 Co se týče jeho vlastních prací, slibuje mi již koncem května, že mi pošle „větší 

zásilku veršů“.
275

 V červenci zmiňuje se o své Barkarole (Rok na jihu)
276

 a oznamuje, že 

„zamýšlí sebrati erotiku a verše dýšící poklidem a smírem ve zvláštní knihu“ (budoucí Sny o 

štěstí).
277

 V témže dopise poslal Pohádku u okna
278

 a V lese po dešti.
279

 Zároveň hlásí, že 

dopsal Soud
280

 a že má látku k básni Kmotra Smrt.
281

 Za deset dní sděluje, že napsal Hakona  

a Vlas královny Elsy.
282

 Koncem července měl již dvě sbírky, Sny o štěstí a Pod štítem skoro 

hotovy, každá měla asi sedmdesát básní: v jedné „erotika“, v druhé „verše dýšící poklidem  

a smírem“.
283
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 K Symfoniím přibyly Eurika, Sen krásy a Na břehu Panaru.
284

 K Mýtům tři látky: 

Marie Egyptská,
285

 Šárka
286

 a Kmotra Smrt. – Také Julian začal „se hýbati“.
287

 Tenkráte 

napsal ta památná slova: „Než mi bude třicet let, vydám dvanáct knih plných poezie a pak – 

nu pak budu pracovati na dvanácti jiných, až mi Kmotra Smrt vyrazí pero.“
288

  

 A přece v nejbližších dnech nato (začátkem srpna) prožíval těžkou krizi vnitřní, těžké 

boje, kde chvílemi pochyboval o sobě a svém nadání.
289

 Ale v září poslal již celé Sny o štěstí, 

Elou
290

 a ještě řadu básní drobných. V listě, který zásilku provázel, vypravuje, že zbásněna 

byla Eloa ve třech nocích (od 5. do 8. září),
291

 že má Sardanapala
292

 a že začal Marii 

Egyptskou. Dále že dokončil knihu Symfonií (dvanáct básní) a že si rozvrhl nový cyklus Eros, 

Fatum a Thanatos.
293

 Ale nejvíce že jej poutají Mýty. Chtěl mít tři cykly po šesti básních.
294

  

 V příštím měsíci naříká na „pomalé vycházení knih“ – ký div, když měl tolik 

připravených rukopisů! V témž měsíci napsal Flétnu
295

 a stať o Baudelairovi.
296

 V polovině 

listopadu zabýval se Vittorií Colonnou,
297

 napsal báseň Své pagodě
298

 a veršovanou novelu 

Model (tu asi brzy zničil, protože jsem ji nikdy nespatřil).
299

  

 Koncem listopadu hlásí: „Dnes za hodinu napsal jsem všecky názvy básní k cyklu 

Eros, Fatum a Thanatos, ale vím i dopodrobna látky. Titulem držím látku, aby mi 

nevypadla.“
300

 Do Osvěty poslal básně Fénix
301

 a Duma.
302

 

 V říjnu začal psát další báseň, Oranžová panna, ale koncem listopadu naříká, že ji 

nemůže dokončit, „ač ví dopodrobna vše.“
303

 A také ji nikdy nedokončil. Pamatuji se, že 

přivezl několik náčrtů a začátků, psaných různou formou, v nichž i v Praze pokračoval, ale 

zase marně. – Konečně oznamuje, že má látku k tragédii Sabinus a Eponina.
304

  

 V prosinci uzavřel cyklus Pod štítem, který však později rozdělil do sbírek jiných. 

Mimo to chystal se napsati dvě nové symfonie, Vittorii Colonnu a Sen Nostradamův.
305

  

 Poslední tři měsíce v Itálii již málo pracoval; byl churav a příliš zaměstnán 

záležitostmi hraběte a také svým vlastním osudem: vyjednával se Světozorem a známými 

spisovateli, zdali by byli ochotni za jeho redakce do listu přispívati;
306

 a vůbec chystal se již 

na cestu domů. V polovici února píše strýci: „V poslední době následkem své choroby byl 

jsem málo pilný a nemám v úmyslu býti jím ani do svého odjezdu. Cítím potřebu odpočinku. 

Dělám-li účet ze svého pobytu na jihu, jsem spokojen s prací svou i svými zkušenostmi. Tyto 

jsou většinou rázu pesimistického, ale snad právě tím přispěly valně k utužení mých názorů  

a mé povahy.
307

“
308

  

 Z posledního měsíce (března) nezachovalo se ani u strýce ani u mne žádného dopisu. 

Nejbližší (ze dne 1. dubna) datován jest již ze zpáteční cesty.
309
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Vrchlický a Zeyer 

 S Juliem Zeyerem seznámili jsme se skoro v téže době jako se Sládkem. Bylo to po 

jeho prvním návratu z Ruska,
310

 když se nějaký čas tehdáž v Praze zdržoval a když jeho první 

práce zjednávaly mu již pěkné literární jméno. Bydlel v rodinném domě u nynějšího 

městského parku, do něhož tehdáž ještě zabíhala jejich bývalá ohrada, o jejíž výkup se právě 

jednalo. Proti nám studentům byl Zeyer, o několik let starší, již hotový pán; k němu se chodilo 

po mramorových schodech, měl v salóně porcelánový krb, pracovnu plnou krásných knih  

a vzácných bibelotů,
311

 mluvil plynně několika jazyky a viděl již velký kus světa,
312

 znal 

velká díla všech literatur v originálech, i v uměních výtvarných měl velký rozhled – znal  

i mravy vznešené společnosti, které nám byly světem úplně novým – a přece vyšel nám vstříc, 

nejen bratrovi, který měl přece již také jméno, ale i mně, mladšímu hochovi, s celou 

srdečností a vlídností, podobně jako Sládek.  

 Před Itálií stýkal se s ním bratr jen v Umělecké besedě a já ho vůbec znal jen málo – 

k bližšímu seznámení se došlo až po návratu bratrově z Itálie. Když jsem v prosinci roku 1875 

předčítal v Umělecké besedě Elou, byl Zeyer přítomen zároveň se Sládkem a Heydukem  

a všichni vzkazovali i sami psali bratrovi, jaký dojem na ně báseň učinila. Bratr měl ovšem 

radost. „Heyduk, Sládek a Zeyer mě potěšili,“
313

 píše mi, „tedy jsem přece něčím v očích 

těchto lidí, jichž si vedle Nerudy jedině vážím v naší poezii?“
314

 Novou radost způsobil Zeyer 

bratrovi za pár dní nato. Právě o Štědrý večer, když bylo bratrovi v té cizině a neutěšených 

poměrech domácích hodně smutno, zaslal mu Zeyer výtisk svého Ondřeje Černyševa,
315

 jak 

píše bratr, s krásným, tklivým listem.
316

 To je sblížilo, takže když se bratr vrátil, přilnuli 

k sobě jako praví kamarádi. Byl to tehdy poměr podobný jako se Sládkem; téměř denně 

bývali jsme pohromadě. Zeyer docházel k nám do bytu (do Žitné, později Krakovské ulice)  

a my k němu; celé hodiny chodili jsme po Praze ve dne v noci, duši plnou snů a hlavu plnou 

smělých plánů a myšlenek. Mě učil tehdáž Zeyer anglicky způsobem jistě originálním, totiž 

beze vší mluvnice; dal mi hned do ruky Ossiana
317

 a řekl: Tak čti! Přitom opravoval  

a vysvětloval a čtení se kupodivu dařilo. Tím způsobem přečetl se mnou ještě svazek Bulwera 

(Poslední dny Pompejí)
318

 a byli jsme hotovi. Od té doby četl jsem samostatně. Ovšem, že 

moje znalost němčiny a frančiny mi práci velice usnadnila. Tehdáž vznikla ta krásná trojice, 

zachycená na známém obrázku z té doby, která po mnohá potomní léta vedla Lumír a měla 

tak vynikající místo v naší beletrii.
319
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 Tento krásný, vpravdě ideálný poměr byl bohužel v letech devadesátých nadobro 

zakalen: Zeyer zanevřel na Vrchlického a dával mu zřejmě najevo, že přestal býti jeho 

přítelem. Nesmířil se s ním nikdy víc. Jaké byly příčiny této neblahé roztržky, nikdo určitě 

nevěděl, ba ani bratr sám nedovedl říci, co se vlastně mezi nimi stalo. Prof. Strejček zabýval 

se tou otázkou podrobněji na základě korespondence Sládkovy a Zeyerovy
320

 a tehdáž 

požádal také mne, abych co nejbližší přítel obou a pamětník těch věcí mu pověděl, co o tom 

vím. Řekl jsem mu poctivě, že vím vlastně málo.
321

 Po celá léta stýkal jsem se ustavičně 

s oběma rozvaděnými přáteli, a jakkoli se o tu bolavou otázku v hovoru častěji zavadilo, 

pravou příčinu té neshody jsem se nedozvěděl. Bratr opakoval několikrát: „Zeyer se na mne 

zlobí,“ a na mou otázku: „Co myslíš, proč?“ odpovídal vždy stejně: „Nevím, ničím jsem mu 

neublížil, vskutku, rád bych to věděl.“
322

 – Zeyer tvrdošíjně mlčel, ba ani na můj přímý dotaz 

nedal mi odpovědi přímé, nýbrž řekl mi jen tolik, že se přesvědčil, že Vrchlický není jeho 

přítelem – jak a co se stalo, říci nechtěl. Ani Sládek nedovedl mi říci nic určitého, ač jsme 

přirozeně o tom, co nás oba rmoutilo, častěji mluvili.
323

  

 Můj úsudek o tom, proč Zeyer na bratra mého nesmiřitelně zanevřel, jest asi ten. 

(Přečetl jsem nyní důkladně celou korespondenci mezi Sládkem a Zeyerem, a poněvadž jsem 

je oba i celé poměry tehdejší dobře znal, mohl jsem ne-li vyčísti, tedy aspoň vytušiti z nich tu 

smutnou pravdu.) Když se oba seznámili, měli v literatuře asi stejné postavení – ale pověst 

Vrchlického při jeho horečné činnosti rostla a šířila se mnohem rychleji nežli Zeyerova. Říci, 

že Zeyer bratrovi záviděl, bylo by Zeyera nedůstojné a také nesprávné; ostatně nebylo čeho 

záviděti – ale Zeyer rozhodně cítil, že sám – beze všeho porovnávání s jinými – není tak 

ceněn, jak by zasluhoval, a to jej roztrpčovalo. Byl si vědom své ceny a těžce nesl jakoukoli 

nespravedlnost.
324

 Že měl právo na větší uznání, nežli jakého se mu tehdáž dostávalo, ukázala 

doba příští – nyní mají jeho knihy mnoho vydání a tehdáž nechtěli mu je často nakladatelé ani 

vydati.
325

 Viděl, že věci mnohem slabší a často i slabé se tisknou a hrají na divadle, kdežto on 

marně nabízel svoje knihy i svoje kusy. Jak řečeno, to jej roztrpčovalo, tím více, poněvadž 

stále potřeboval peněz.
326

 Svoji rozmrzelost dával pociťovati leckomus, nejen bratrovi; jeho 

dopisy jsou plny všelijakých ostrých narážek, ba často i ve styku osobním choval se k lidem, 

kteří mu nebyli sympatičtí, zrovna nepřátelsky. Nechtěl být „faiseur de la fortune“,
327

 ale on si 

často zbytečně osud svůj přímo sám zhoršoval. Že také při té své podrážděnosti leckomus 

ukřivdil, nelze popírati – vždyť samého Sládka, s kterým si byli jistě nejbližší a s kterým se 

nejvřeleji milovali, někdy tak mrzutě a cize se dotknul, že to Sládek pravidelně odstonával. 

Pak to ovšem Zeyera samého ještě více bolelo, protože dobře cítil, že Sládkovi ublížil. Sládek 

měl ten dobrý zvyk, že jakmile se ho Zeyer nějak nepřátelsky dotknul, přímo žádal za 
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okamžité vysvětlení, a tak nutil Zeyera, aby se jasně vyslovil – tak se nedorozumění obyčejně 

vyjasnilo a bylo zase dobře.
328

 Můj bratr však byl povaha jiná. Pozoroval, že Zeyer jest 

k němu chladný, rmoutil se proto, ale vysvětlení nevymáhal. Byl přílišná citlivka a vyhýbal se 

vždy nepříjemnostem. Těšil se, že Zeyer časem pozná, že mu křivdil, a sám zůstával mu 

přítelem.
329

 Zeyer však vykládal si jeho rezervu tím, že on (Vrchlický) o něho nestojí – kdyby 

opravdu o něho stál, že by si hleděl jeho lásku uhájiti i proti němu samému. Ta zdánlivá 

lhostejnost bratrova byla Zeyerovi důkazem, že on o jeho přátelství více nestojí – ale v tom 

Vrchlickému rozhodně křivdil.  

 Upozorňuji, že ten výsledek, k němuž jsem já dospěl, shoduje se vlastně s tím, co mi 

řekl sám Zeyer. Nikdy nedošlo mezi nimi k žádnému vysvětlení, ale místo přátelství kdysi tak 

krásného a vřelého nastoupilo časem takzvané přátelství, jak nazývají se obyčejně pouhé 

známosti, někdy dosti povrchní. Ale nežli k tomu došlo, předcházely ze strany Zeyerovy 

vášnivé výbuchy proti Vrchlickému, mající ráz úplného nepřátelství. Bratr proti němu přímo 

nepřátelsky nevystupoval nikdy – nejvýše že časem také ochladl k němu, když se přesvědčil, 

že všecky přátelské kroky, které sám podnikal, byly víceméně odmítány. Pověstná vlídnost 

Vrchlického Zeyera spíše dráždila, nežli by jej byla podmaňovala – on sám býval často 

nevlídný i bez zřejmé příčiny. Bratr chybil v jednom: měl na Zeyerovi přímo a neústupně 

žádati vysvětlení jeho nepřátelského chování, a když by mu Zeyer nevyhověl, měl s ním 

přerušiti všechny styky. K tomu se bratr neodhodlal; Zeyer si myslil: „Však on ví, co mi 

udělal,“ a jeho vlídností zatvrzoval se tím více.  

 Rostoucí napětí mezi nimi živila Zeyerova roztržka s divadlem. Nepříjemnosti 

s divadlem měl Zeyer od počátku jako leckdos jiný – ale není každý hned tak podrážděn, jako 

býval on při každé příležitosti. Jeho první kus, Stará historie, se obecenstvu velmi líbila
330

  – 

byl jsem při premiéře –, ale pak přišly málo vlídné kritiky, vyčítající zejména imitaci 

Molièra,
331

 a jak to bývá, již při repríze byla nálada v domě mnohem chladnější, takže 

novinka slibně uvedená zmizela brzy z repertoáru.  

 Pak přišla Sulamit.
332

 Byla divadlem přijata, ale s provedením se odkládalo. Bylo to 

brzy před otevřením Národního divadla a správa divadelní nechtěla ovšem jednat novou 

výpravu pro scénu prozatímní. Čekalo se tedy se Sulamit, až bude Národní otevřeno. Tak mi 

to po letech vysvětlil Šubert a mně se zdál ten důvod věrohodný. Ale Zeyer považoval jej za 

pouhou vytáčku, neboť i na ředitele i na dramaturga Stroupežnického pohlížel jako na své 

nepřátely. Stroupežnický, autor Našich furiantů, cenil na divadle jen realismus – jakž takž 

toleroval divadelní produkci francouzskou (ovšem moderní!), ale repertoár klasický 

považoval za věc odbytou. Zvláště Schiller jej dráždil. A Zeyer naproti tomu uměl Racina 
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téměř zpaměti – a vzpomínám s radostí, jak překrásně uměl jej přednášeti – zrovna jak jej 

slýchal v Theâtre Français. Že se nedovedl Stroupežnický Sulamitou nadchnouti, ba že ji do 

jisté míry i bagatelizoval, jak si stěžoval Zeyer, podobá se pravdě, a že to stačilo, aby Zeyer 

na něho nadobro zanevřel, pochopí každý, kdo Zeyera blíže znal.
333

  

 Co měl proti Šubertovi, kterého nenáviděl, možno-li, ještě více?
334

 Nelíbilo se mu jeho 

chladné, odměřené chování – vykládal si, že jej chce ředitel jen urážeti a ponižovati – kdežto 

ředitel Šubert choval se tak skoro vždycky, i ke mně, jehož měl velmi rád. Nebyla to u něho, 

jak říkal Zeyer, „nafoukanost“, byl to prostě jeho způsob, vyplývající ovšem z jeho povahy. 

Jednou před Zeyerovou premiérou ředitel odejel na dovolenou. V novinách četl, že měl kus 

krásný úspěch, a proto mu hned telegraficky gratuloval. Zatím druhý den přišly kritiky při 

všem uznání ne dosti příznivé a Zeyer považoval telegram ředitelův za zlomyslný výsměch, 

jehož Šubert nebyl schopen. Přišly různé obrněné projevy Zeyerovy, které vyvrcholily 

v předmluvě k Donně Sanče.
335

 Roztržka s divadlem byla úplná. Zeyer kusy psal, pokud vím, 

více jich nezadával a divadlo ho o ně nežádalo. Nebylo zvykem žádati autory domácí o práce 

– málokterá novinka domácí vydařila se tak, aby z ní divadlo mělo prospěch. Mnoho viny 

měla na těch neblahých poměrech kritika, která se zvláště jednu dobu chovala k domácím 

novinkám velice odmítavě, takže obecenstvo ani nezatoužilo je poznávati. Ale to je jiná 

kapitola. Faktum jest, že divadlo o domácí novinky mnoho nestálo, ředitel sám nebyl těmi 

poměry vinen, ale Zeyer všecku svoji nechuť k správě divadelní soustředil na jeho osobě. 

Opakuji, že nebyl úplně v právu.  

 Vrchlický psal kusy jeden za druhým – jednoho roku měl tři premiéry
336

 –  nelze 

upříti, že pronikavý úspěch Noci na Karlštejně
337

 byl toho příčinou. Když později některá 

novinka neměla valného úspěchu, nebývala divadelní správa zrovna nadšena, když jí zadal 

bratr kus nový – ale hrála mu jej přec, protože mu jej nechtěla odmítnouti.
338

 Zeyer si 

vykládal tu věc tak, že Vrchlický jest s divadelní správou v nejlepších poměrech přátelských – 

čehož ovšem nebylo, vždyť byly mezi Vrchlickým a správou divadelní tu i tam drobné 

polemiky
339

 – ale Zeyer měl za zlé správě, že „jiné věci“ hraje a jeho kusy ne, a Vrchlickému 

měl, tuším, za zlé, že dává svoje kusy hráti těm lidem, kteří jeho práce odmítají. A tak divadlo 

kalilo bezděky dobrý poměr obou přátel vždy znova a znova.
340

  

 K vyvrcholení roztržky přispěla asi nejvíce Akademie. Čech a Vrchlický s Dvořákem 

a Myslbekem co první zástupci čtvrté třídy jmenováni byli císařem. Při volbě, kterou se měla 

třída rozšířiti, mluvil Vrchlický pro Zeyera, ale marně. Prezident Hlávka
341

 naléhal, aby byl 

zvolen Jeřábek
342

 co zástupce poezie dramatické (Vrchlický lyrika, Čech epika, Jeřábek 

drama) – bratr upozornil, že jest Zeyer také dramatik,
343

 ale Hlávka nepovolil („On je tak 
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dramatik zrovna jako vy, jen tak vedle, kdežto Jeřábek jest dramatik z povolání“). Zvolen byl 

Jeřábek a roztržka mezi Zeyerem a Akademií a Zeyerem a Vrchlickým byla zpečetěna, neboť 

Zeyer svaloval vinu té volby na bratra, ovšem neprávem.
344

 Někdo jiný – třeba Sládek – byl 

by při té volbě snad hájil své přesvědčení i svého přítele rozhodněji a neústupněji – ale to 

nebylo bratrovi dáno. On řekl své mínění, ale zase také respektoval mínění cizí. 

 Jinak Sládek. Když se po čase dověděl, že jej IV. třída hodlá kandidovati, dopsal hned 

téže třídě, že prosí, aby kandidován nebyl, že by nemohl volby přijati, když není v Akademii 

Zeyer – bez něho že jest Akademie neúplná a chudá – vedle Zeyera že by byl v Akademii 

třeba tím nejposlednějším, a to s radostí.
345

 

 Když srovnával Zeyer chování Sládkovo a Vrchlického v té věci, řekl si přirozeně, že 

Sládek jest jeho přítelem, ale Vrchlický že jím není: Sládek na místě Vrchlického že by byl 

okázale na svou hodnost rezignoval. Ale toho dobře Vrchlický učiniti nemohl; 

nezapomínejme, že byl Vrchlický státním úředníkem a že byl jmenován samým císařem.
346

 

Jest známo, že když byl později Zeyer v Akademii zvolen, pohrdlivě odmítl nabízenou 

hodnost, ba ani po letech, když se s Hlávkou tak sblížil, že býval u něho v Lužanech
347

 stálým 

a nad jiné vítaným hostem,
348

 nechtěl o vstoupení do Akademie ani slyšeti, ač by jej byl 

Hlávka tam velice rád viděl. 

 Že měl být Zeyer na divadle zcela jinak vítán, o tom není pochybnosti – co všechno 

mohl ještě pro divadlo napsati, neboť to vábilo jej nejvíce ze všeho.
349

 Rovněž nelze 

pochybovati, že on hned mezi prvními členy měl být jmenován do Akademie, zároveň 

s Čechem a Vrchlickým, neboť uměleckým významem svým se jim přinejmenším vyrovnal. 

Jaký div, když se cítil všude tak odstrkován, že zhořknul,
350

 zvláštně když jej bolestně 

roztrpčovaly také tehdejší naše poměry veřejné, naše národní chabost, naše „lokajství“, jak 

říkával (jednání o punktace), a když konečně i jeho soukromé poměry tak se pohoršily, že 

jeho malý kapitál již nestačil ani na skromnou existenci. Byl tak rozbolestněn („endolori“), že 

stal se hrozně nedůtklivým až chorobně dráždivým a křivdil snadno ve stycích často i těm 

nejbližším, někdy i samému Sládkovi! Jaký div, že tedy i Vrchlickému! 

 Já tím vším velice trpěl: bratra měl jsem rád, Zeyera rovněž. Vážný stín na povaze 

jednoho či druhého byl by mne rmoutil, a přece jsem cítil, že vinu mají snad oba: jeden 

chyboval svou přílišnou vášnivostí a zatvrzelostí, druhý zase přílišnou povolností, snad  

i slabostí.
351

 Zeyer při své vášnivé povaze byl by žádal, aby jeho přítel s ním samým jaksi  

o něho zápasil, až by si jeho důvěry dobyl nazpět – jako to činil Sládek – a Vrchlický si 

myslil: Já ti neublížil, když se chceš hněvat, jaká pomoc! A právě tuto zdánlivou lhostejnost 

nemohl Zeyer Vrchlickému nikdy odpustiti.
352

 Že ztráta přátelství Zeyerova nebyla bratrovi 
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lhostejna, věděli všichni, kdo jej blíže znali – jediný o tom pochyboval, a to byl bohužel – 

Zeyer.
353

  

 

 

Sofie Podlipská 

 S paní Podlipskou, nejosudnější to známostí celého života svého, setkal se bratr 

v Umělecké besedě, do níž začal docházeti na podzim roku 1873. V únoru roku 1874 píše 

strýci, že paní Podlipská „osobně jej požádala za příspěvek do svého almanachu Souzvuk“.
354

 

Bratr byl vítaným spolupracovníkem Lumíra i Světozora. Hálek jej požádal za příspěvek do 

Almanachu na oslavu 25letého trvání Akademického spolku, překlad Huga byl k tisku 

připraven
355

 – jméno Vrchlický mělo již tehdáž dobrý zvuk. Bylo tedy přirozené, že také paní 

Podlipská hleděla jej získati pro svůj almanach. Při několika málo návštěvách, jež v té době 

bratr u paní Podlipské vykonal, byl její osobností nadobro okouzlen. Dovedlať paní Podlipská 

býti nadmíru přívětivou, přímo líbeznou, ba uměla získávati lidi vzácnou srdečností. Vedle 

toho imponovalo do jisté míry její vzdělání, na dobu tehdejší v našich ženských kruzích jistě 

vzácné, neboť mimo literaturu českou i světovou zajímaly paní Podlipskou i různé obory 

vědecké, vedle historie a filozofie hlavně vědy přírodní (vliv to dr. Podlipského a také  

i Purkyňův). Nebyly ovšem nijak soustavné ty její vědomosti, ani hluboké, byly v nich jistě 

mnohé mezery, ale ty zakrýval její opravdový interes pro vzdělání všeho druhu a zvláště její 

ohnivé nadšení pro každou práci vědeckou i uměleckou.
356

 Po té stránce nalezl v ní mladý 

Vrchlický duši zajisté příbuznou, horující pro tytéž ideály jako on sám, a protože její chování 

k němu bylo zároveň co nejpříjemnější, což u něho vždycky rozhodovalo, přilnul k ní později, 

zvláště ve své osamělosti v cizině, s celou duší – zvláště když každou jeho práci vítala 

s takovým nadšením, že i mladistvý oheň jeho tehdejších přátel před ním ustupoval... Když 

koncem roku 1874 vyšla Satanela, „mladší svět o ní blouznil,“
357

 píše Vrchlický, ale 

„nejnadšeněji vyslovila se o ní paní Podlipská“.
358

  

 Z Itálie si s ní dopisoval a mimo to udržoval s ní styky mým prostřednictvím. „Dojdi 

k paní Podlipské,“ píše mi v červenci, „vyřiď mou úctu a slib ode mně list“; v září posílal po 

mně Sny o štěstí pro Ženskou bibliotéku, kterou paní Podlipská redigovala,
359

 a v říjnu psal mi 

opět: „Vyřiď paní Podlipské mou úctu, že jí píšu ještě před svým odjezdem z Marana; vymluv 

jí, aby neměla žádných skrupulí se Sny o štěstí a vyřiď, že seč mohu, vždy jsem jí k službám.“ 

A v prosinci napsal: „Víš, že na Tvou a Prokešovu kritiku dám jedině na světě, ostatní jsou 

lapálie. Vy a Podlipská, kterou málokdo tak poznal jako já z posledních dopisů a jíž si velice 

vážím, zahrnuli jste mne tolika laury, že mne již trochu tíží.“ A v následujícím dopise: 
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„Kdybys četl, co mně psala Podlipská o Eloe – ta žena vyslovila, co bál jsem se cítit, co jsem 

jen tušil, jako přelud snu.“
360

 A když v lednu 1876 objevila se úvaha Zákrejsova
361

 o sbírce 

Z hlubin, „zvláštní to chameleón chvály a hany, lomil prý Otto rukama, Zeyer se jen ironicky 

usmíval, ale Podlipská byla nejvýš rozhořčena.“
362

  

 Bratr za těch mladých let svých často a vážně pochyboval o svém nadání a o své práci 

– míval chvíle nadšené, ale nedůvěra ozývala se u něho velmi často. Kolikrát mi opakoval 

v dopisech, když mi posílal nové verše, že nechce slyšet chválu, ale přísnou kritiku, že chce 

rozbor. Zvláště po ukončení prací větších a významnějších vracela se nedůvěra uprostřed 

radostného opojení téměř pravidelně. Věděl, co chtěl vysloviti, ale neměl jistoty, že se mu to 

podařilo, ba někdy si ani netroufal doufati, že se mu to kdy podaří. Taková krize zvláště 

bolestná dostavila se u něho v druhé polovici listopadu (1875), po intenzivní duševní práci, 

když plány k novým dílům tak se mu v hlavě rojily, že snad ani při plné volnosti nebyl by 

mohl postačiti k jejich provádění. Dostavily se únavy, horečky, halucinace – a k tomu ke 

všemu skoro chorobný stesk po domově. V těchto zlých chvílích byly mu dopisy Podlipské 

velikou útěchou, ba možno říci lékem – dovedly jej upokojiti, přesvědčiti a povzbuditi, že se 

zase s chutí dával do nové práce, a zvláště to bylo důležité při nich: dovedly jej přesvědčiti, že 

ta změna, která byla patrná mezi Hlubinami a Duchem a světem, Symfoniemi a Mýty, jest 

krokem kupředu, jest vývojem v jeho díle, a nikoliv snad nevydařeným nějakým 

experimentem.
363

 O tom jej přesvědčiti dovedla Podlipská skvěle: jaký div, že jí byl za to 

vděčen neskonale! Jeho dopisy obdivem a vděčností k ní zrovna oplývají – zdá se mu, že 

nenalézá ani dosti vhodných slov, aby vyjádřil, co cítí. Přeje si, aby měl tuto výmluvnou 

těšitelku, tuto vzácnou duši, která jest mu tak příbuzná a která mu tak rozumí, vždycky po 

svém boku, nemůže se takřka dočkati chvíle, kdy ji opět spatří a kdy s ní bude moci hovořiti 

tváří v tvář, nejen prostřednictvím papíru a pošty.
364

  

 Paní Podlipská napsala, jak známo, novelu Milující neznámí, kde se dva milující 

sblížili pouze dopisováním.
365

 Zde bylo něco podobného: nebyli to ovšem „milující“, ale lnuli 

k sobě a oceňovali se navzájem, že by ani milenci více nemohli – když se před odjezdem do 

Itálie rozcházeli, byli si ještě vlastně „neznámí“, poznali se teprve vzájemným dopisováním,  

a ta vzdálenost je vlastně sblížila.
366

  

 Bylo přirozeno, že po takovém sblížení vzájemným dopisováním jedna z prvních 

návštěv bratrových po návratu z Itálie platila paní Podlipské. Ona po svém zvyku pozvala jej 

hned na večer, a protože mne z mých návštěv předtím také znala, zvala mne zároveň. – 

Ačkoliv jsem bratra k Podlipským několikrát provázel, neměl jsem ani tušení, že naše 

„literární“ návštěvy mají ještě jiné pozadí – – – 
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Ludmila 

 Jednou, když jsme se večer vraceli od Podlipských domů a já si pochvaloval 

neobyčejnou laskavost naší hostitelky a vůbec příjemnou její domácnost, řekl pojednou bratr: 

„Jsem rád, že se ti paní tak líbí. Sblížíme se ještě více. Vezmu si Mimi.“  

 Bylo to zrovna na rohu u štěpánské fary
367

 – kdyby se byla v tu chvíli fara do země 

propadla, nebylo by to bývalo pro mne větším překvapením. Neměl jsem o celé té věci ani 

nejmenšího tušení. Při svých návštěvách u paní Podlipské v Opatovické ulici zahlédl jsem asi 

dvakrát ve vedlejším pokoji děvče asi třinácti- až čtrnáctileté, se silnými copy na zádech, 

s balíkem knih v ruce, jak se právě vracela z Vyšší dívčí a paní Podlipská mi vysvětlila, to že 

jest její Ludmilka či Miloušek či, jak ji bratr její nazýval, Mimi. Podobně asi vídal ji někdy 

bratr, když před Itálií navštívil paní Podlipskou. Pak odejel – první čas v Itálii vzpomínal ještě 

veršem i prózou na tu dívku, která mu zde doma bývala velice sympatická (na Marii 

Potěšilovou) a které patřily, jak jsem vysvětlil jinde, mnohá čísla ve Snech o štěstí
368

 – ve 

svých dopisech z Itálie se mi ani slůvkem o dceři paní Podlipské nezmínil, a přece psal mi  

o všem možném – a když se vrátil, oznámil mi po několika návštěvách svoje zasnoubení.  

 Jak se to vše událo? Sblížili se právě v tom roce, co meškal bratr v Itálii. Paní 

Podlipská se o svých dětech často rozhovořila – což bylo přirozené –, a protože je nesmírně 

milovala, viděla je vždycky jen v nejlepším světle, vychvalovala je, ba přímo blouznila o nich 

– zvláště často o svém Milouškovi, „tom zázračném dítěti“.
369

 Bratr ovšem byl nucen také na 

ty chvály reagovati – zmiňuje se také velmi často o obou dětech, stejně sympaticky  

o Prokůpkovi jako o Ludmile – ale vždy jen tak mimochodem – dopis patří vždy jejich matce, 

kvůli té psal, a ne kvůli její dceři.
370

 Co nevidět začala mu také dopisovati do Itálie Mimi 

sama. Vím to od svého bratra. Psala prý mu dopis plný blouznivého nadšení o jeho básních – 

ač později nečítala ani těch veršů, které jí sám bratr věnoval, a celé knihy jeho nechávala 

nerozřezané ve svém stole – jednou po letech mi je bratr ukazoval.
371

 – Pokud vím, nestála 

vůbec o básně, čítala po dětských knížkách francouzské romány, hlavně romány své tetičky  

a své maminky – a tyto vždy znova – snad až do konce života. To „blouznivé nadšení“ bylo jí 

patrně inspirováno. Myslím, že maminkou. Ta viděla v bratrovi „člověka velice dobrého a 

šlechetného a božsky nadaného“ – jak psala strýci Antonínovi, když bylo třeba při zasnoubení 

aspoň formálně s ním se sblížiti – a umínila si, že jej získá pro svoji dceru.  

 Jak se vrátil z Itálie, stále jej zvala, nejen na krátké návštěvy, ale na večery a společné 

výlety v kruhu rodinném; až jednou jej překvapila těmito slovy: „To dítě vás miluje – co se 
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bude dít?“ (Celou tuto scénu mám od bratra.)
372

 Někdo jiný, řekl Zeyer, když o tom slyšel, byl 

by zdvořile vyslovil svoje politování a byl by poněkud omezil svoje styky s rodinou,
373

 ale 

bratr, který, ač sám do té doby na nic podobného nemyslil, se s Milouškem zasnoubil. Děvče 

se mu asi líbilo: bylo zdravé, dosti hezké, ne sice ani graciózní, ani trochu elegantní, ale zato 

prosté a přirozené – aspoň zdánlivě – poloviční dítě zvláště povahou – opět zdánlivě – a že 

mu bylo příjemno v domácnosti a zvláště ve společnosti panině, zasnoubil se. Že to bylo jemu 

samému jaksi divné, vysvítá z toho, že nikomu, ani mně, před nímž neměl jinak nejmenší 

tajnosti, se ani nezmínil, že se mu to děvče líbí – až pak mi zčistajasna oznámil hotovou věc,  

a sice zcela klidně, jen jako mimochodem, jako by mluvil o věci jakékoli jiné.  

 Jsem přesvědčen, že tehdáž bratr zamilován nebyl
374

 – ale později se snad zamiloval. 

Měl nevěstu svou opravdu rád – aspoň choval se k ní vždy s velikou něžností a opěval ji 

nadšenými verši jako vzorný trubadúr. Když kráčel s ní k oltáři, tehdáž ji miloval, aspoň sám 

byl o tom přesvědčen. A ona? Nemilovala jej ani před zasnoubením ani po něm, ba ani po 

sňatku, když co mladý manžel ji zrovna na rukou nosil, ani později, když se jim narodilo dítě, 

po němž tak toužila.
375

 Právě tehdáž, na vrcholi rodinného štěstí, zapředla ten nešťastný svůj 

poměr, který trval celých osm roků a který, když byl vyzrazen, otrávil ubohého bratra fyzicky 

i duševně tou měrou, že se z té rány nikdy již nezpamatoval. Leč o těch smutných věcech 

promluvím souvisle, až k nim dojdu – zatím opakuji pouze, co jsem již vyslovil, že ona 

necítila k němu ničeho. Sama se k tomu přiznala po letech, a sice mé matce, že si ho brala bez 

lásky.
376

  

 Proč si jej tedy brala? Proto, že jí k tomu radila její matka. Na tu spadá hlavní vina 

všeho, co následovalo. Měla sice se svou dcerou nejlepší úmysly, milovala ji vášnivě, ba 

slepě, že ani nepozorovala, že ji vlastně vrhá do záhuby a že ničí při tom i život cizí – ale 

právě ta její slepá a v jádru sobecká láska její byla jako vždy neštěstím všech.
377

 Oč moudřejší 

byla matka paní Podlipské,
378

 která s nimi bydlela! Když slyšela o tom zasnoubení, řekla 

přímo: „Dcera Sofie chybuje, že Ludmilku již nyní zasnubuje. Jest ještě příliš mladá, neví, 

nebude-li se jí časem líbiti někdo jiný.“ Řekla to sestře mé ženy, nynější paní Sládkové, která 

má výbornou paměť a jest naprosto klidná a pravdomluvná, takže jí lze úplně věřiti.  

 Ale bylo tu ještě jiné, stejně vážné nebezpečí pro budoucí život obou těch „drahých 

dětí“, jak je paní Podlipská nazývala, a sice to, že mezi bratrem mým a jeho snoubenkou 

nebylo žádného duševního kontaktu. Bratr žil jen literatuře a hlavně poezii – ona neměla pro 

nic smyslu. Významné jest, že když byl ženichem a stejně i po svatbě ustavičně se bavíval jen 

s paní a dcera při tom se bavila sama sebou, anebo s někým jiným, kdo byl nablízku. Její 

ženich se na ni chvílemi usmál, pohladil ji, když se právě octli u sebe, jako pohladíme dítě se 
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slovy: „Nu tak si jdi zase hrát!“ a znova se zabral do svého hovoru s matkou. Paní 

Lauermannová (Felix Téver), která trávila prázdniny po svatbě s nimi ve Hvězdě, byla nad 

tím celá udivená a po letech mne na to upozornila, chtíc bratrovu ženu jaksi trochu omlouvati 

pro to, co se později stalo;
379

 já se nad tím nikdy nepozastavil, neboť jsem tomu byl od 

počátku zvyklý – ale ona, cizá, všimla si toho hned. Vůbec nechovali se k sobě, jako ženich  

a nevěsta se obyčejně k sobě mívají. Zřídkakdy ji bratr políbil, neboť ona prohlásila, že líbání 

nemiluje, a když jí přece někdy políbení ukradl, utírala si vždy ústa volajíc mrzutě: Eh, fuj!
380

  

 Její mladé dívčí tělo jej ovšem vábilo a také jej nadchlo k mnohým nadšeným 

veršům
381

 – ale bohužel – splynutí těl nevystačí pro celý život, není-li provázeno splynutím 

duší. A jejich duše nesplynuly nikdy, nebylo ničeho, co by je k sobě poutalo. Paní Podlipská 

toho neviděla – nebo spíše nechtěla viděti – a v tom vážně chybovala.  

 Dcera měla vinu menší, byla příliš mladá, ani ne patnáctiletá, když byla zasnoubena, 

sotva osmnáctiletá, když šla k oltáři. Mimo to byla matkou velice zhýčkána a špatně 

vychována. Paní Podlipská byla „vzorná“ vychovatelka, pouze když seděla za svým psacím 

stolem – snad byla by také dovedla vychovati dítě cizí – ale svoje děti vychovati nedovedla. 

Byla jimi stále okouzlena, ať dělaly, co chtěly, a svoje nadšení před nimi ani netajila.
382

 Když 

se šestnáctiletá dceruška doma ukazovala i před ženichem v nedbalkách, docela sice slušných, 

ale svrchovaně nevkusných, a v hrozných na kanavě vyšívaných střevících, takže se oblekem 

velice podobala svojí babičce – činívala tak ze samého pohodlí –, takže i její bratr se nad tím 

pozastavoval: „Jak to zase, Mimi, vyhlíží!“, říkávala matka: „Ale nech ji, Prokopíčku, ona je 

rozkošná, jí všecko sluší!“ Téhle scény byl jsem svědkem pobezpočtukrát.  

 Když na výletě vylezla na vysoký břeh, volala matka u vytržení: „To je božské dítě!“ 

Matka mé ženy,
383

 která s ní právě šla, byla tím tak udivena, že to opakovala až do pozdního 

stáří. – Když jednou něco dětsky blábolila si v tom způsobu jako známá říkačka: Ententýny 

atd., tvrdila paní, že mluví správně anglicky – to nám vyprávěla sama Mimi.  

 Svým dětem povolovala paní Podlipská všecko, co si vůbec kdy vzpomněly. „Přání 

dětí jest rozkazem rodičům,“ řekla jednou a vždycky se tím řídila. Povolovala nejen proto, že 

je tak slepě milovala, ale i z vlastního pohodlí. Nerada nechávala se vyrušovati ze svého čtení 

nebo psaní. I když dospívající děti někdy dělaly, co dělat neměly, upozornila je sice, ale nic 

víc; energicky proti nim nezakročila nikdy, nechtěla jim překážeti, jak říkávala, a nechtěla si 

je pohněvati.  

* 

 Žil jsem v bratrově domácnosti nějaký čas po jeho svatbě, když bydleli ve starém 

Weitenweberovic domě na Karlově náměstí.
384

 Vedlo se mi tam dobře, všichni byli ke mně 
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vlídní, takže rád na tu dobu vzpomínám. Uvádím to proto, aby bylo viděti, že dobře znám, co 

líčím, a že jsem také neměl nějaké příčiny k jakékoli předpojatosti vůči rodině Podlipských. 

Naopak, měl jsem je opravdu rád. Paní pro její vzdělání a velikou ke mně vlídnost, s kterou se 

ke mně chovala od prvního seznámení našeho; vzpomínal jsem vděčně, jak mi domlouvala, 

když jsme se poznali, abych se učil francouzsky, jak mi ochotně půjčovala ze své bohaté 

knihovny, co jen jsem si přál. Rovněž jsem měl rád obě její děti. Mimi se sice nikdy 

nerozplývala – bývala na to trochu pohodlná –, ale, jak řečeno, byla vlídná vždycky a Prokop 

byl velice dobrý a veselý kamarád.  

 V domácnosti vládla první čas po svatbě paní Podlipská, která, ač spisovatelka, správě 

domácnosti dosti rozuměla – zejména uměla i dobře vařiti
385

 – vždyť po smrti svého chotě 

byla nucena, majíc na starosti dvě děti, stále počítati
386

 – ale divná věc, svou dceru nenaučila 

ničemu. Snad proto, že ji tak překotně hleděla zaopatřit. Proto byla nucena ujmouti se mladé 

domácnosti, ač tím nebyla nijak nadšena, neboť dcera její neměla o domácím hospodářství ani 

pojmu: neuměla ani vařit, ani nakupovat, neboť neznala cenu věcí. Brzy začala domácnost 

paní unavovati, a tak se dostala správa její téměř úplně do rukou služek: ty nakupovaly  

a vařily, někdy slušně, většinou však špatně a vždy draze. A každý musil být se vším 

spokojen, ba co více: paní Podlipská žádala, aby každý jídlo chválil. Když nechválil, bývala 

uražena a chválila sama.
387

 Mladá paní chovala se ke všemu lhostejně, a když viděla, že se u 

Sládků nebo později u nás, když já jsem se oženil, méně utrácí a že jsme lépe živi nežli oni, 

říkávala klidně: „To já nedovedu!“
388

 Ani ve snu jí nenapadlo, že by se měla o to přičiniti a že 

by to bylo tak trochu její povinností. Ani když po letech náklad na domácnost povážlivě 

vzrostl, takže sám bratr, v těch věcech málo všímavý, se nad tím pozastavoval, když nemohla 

vycházeti s měsíční kvótou, ani tehdáž se nepřičinila, aby to zlo napravila. Snad to opravdu 

nedovedla, protože nebyla k tomu nikdy vedena. 

 S takovou ženou byly vlastně do života smutné vyhlídky: to Eldorádo, k němuž básník 

s hymnickou písní na rtech putoval, zklamalo úplně;
389

 místo zlaté záře rajské nalézal šeď 

denního, málo příjemného života, místo touženého štěstí lhostejnost a po čase i cynickou 

zradu.  

* 

 Lze říci, že první dobu po sňatku byl bratr, jako předtím, šťasten. Bystřejší pozorovatel 

byl by záhy poznal, že žena muže milující byla by se k němu jinak chovala; málokterý muž 

byl by to klidně nesl, když by žena jeho něžnosti odbývala rozmarnými pošklebky, jak jsem 

již vylíčil, a když by k společné domácnosti dávala najevo patrnou lhostejnost. Ale bratr snad 

ničeho nepozoroval, anebo i když mu někdy nějaká pochybnost přicházela, jistě ji hned 
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potlačil, jako by se tím na své ženě prohřešoval. Byl to rys jeho povahy, že zavíral, pokud 

možno, oči a zacpával uši před každou hrozící nepříjemností, dokud jen mohl. A pokud šlo o 

vedení domácnosti, toho si nevšímal, dokud peníze, které na ni mohl dávati, dostačovaly.
390

  

A jak to bývá, když mu doma nechutnalo, nahrazoval si to jinde a tak si navykl později každé 

dopoledne snídat někde v restauraci.
391

  

 Ostatně paní Podlipská se o to starala, aby tak brzy neprohlédl. Blouznila o jejich 

vzájemné lásce, lichotila bratrovi ustavičně co člověku i básníku, že každé vlídné slovo na 

rtech jeho přátel bezděky umlkalo, neboť s takovým skvělým ohňostrojem nemohl člověk 

normální nijak konkurovati. „Náš nedoceněný Jaroslávečku“ bylo po dlouhou dobu obyčejné 

oslovení, s kterým se paní k němu obracela. Vše, co napsal, bylo vždycky to nejkrásnější, to 

největší, vždycky „předčil sama sebe“, ať napsal cokoliv. Za mladších let nebýval bratr 

lichocení tak přístupný; když jsme některé jeho verše příliš chválili, míval nedůvěru a žádal, 

jak jsem již pověděl, „přísnou kritiku“ a ne chválu – ale člověk jest slabý tvor a snadno 

uvykne, zvláště tomu, co jest příjemné. A tak uvykl také on, ba co více, žádal na každém 

víceméně slova co možná příjemná. Kdo je neměl stále na rtech, zdál se mu pak chladný. 

„Paní Podlipská Vrchlického tím svým lichocením nadobro zkazila,“ říkal Zeyer. Měla to tak 

v krvi, že lichotila stále každému, koho přízeň si chtěla udržeti anebo kdo jí byl vůbec 

sympatický. A tak ovšem tvrdila někdy věci přímo absurdní. Když se někdo nad jejími 

hyperbolami pozastavil – nejčastěji ozval se její syn: „Ale maminko, co to mluvíš?“ – nebyla 

nikdy v rozpacích. „Že ne? Nemyslíš?“ říkávala. „Nu tak ne. Já myslela,“ a hovořila dále 

jakoby nic.  

 Její lichocení obetkalo bratra jako kouzelná síť – dlouho neviděl a neslyšel, co v jeho 

nejbližším okolí se dálo. Ostatně byl příliš zaměstnán svými pracemi. Aby snad neviděli jiní, 

byli soustavně odstavováni, takže byl bratr co nejvíce osamocen, aby nikdo nemohl trhati tu 

kouzelnou síť.  

 Já jsem bydlel u bratra po tři roky; zjara 1883 jsem se odstěhoval a brzy nato založil si 

svoji domácnost. Bratr sám zůstal mi věren i potom ještě dosti dlouhý čas, sdílel s námi 

všecky naše radosti i žalosti. Napsal tklivé verše při smrti naší dcerušky (Viole F... ve sbírce 

Jak táhla mračna),
392

 byl kmotrem našemu synkovi
393

 a zůstal mu milujícím strýcem až do 

své smrti; zahrnoval jej hračkami, že jsme až byli nuceni jej prositi, aby mu toho tolik 

nedával,
394

 a když vyrůstal, všímal si s interesem jeho rozvoje a s velikou láskou a ochotou 

pročítal jeho veršované pokusy.
395

 A jak jej uměl animovati k další práci!  

 Ano, takový byl a zůstával dlouho můj bratr sám – ale mezi mnou a domácností 

bratrovou šířila se s lety trhlina, jejíž příčinu jsme neznali. Nic se nestalo, ale z obou dam, 
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paní Podlipské i z její dcery, počal čišeti chlad čím dále tím větší. Byly zdvořilé, snad v tom 

příbuzenství až zbytečně, ale nikdy opravdu přátelské. Uměly mezi sebou a lidmi zachovávati 

potřebnou distanci. Vykonaly o svátcích v rodině obvyklé návštěvy, popřípadě i někoho 

z příbuzných tu a tam pohostily, „odbyly si to,“ jak samy říkávaly, aby měly zase pokoj. 

 Bydleli jsme v témž domě na Palackého nábřeží – oni s paní Podlipskou v třetím patře, 

my v přízemí
396

 – a naše děti, bratrova Míla a náš hoch, měly se rády – což bylo přirozenější, 

nežli aby si spolu hrávaly, jak by byly jistě toužily? –, ale to se nedařilo. „Děti se snadno 

odcizí,“ říkala žena bratrova, a tak bývala Míla u nás hostem jen vzácným.
397

  

 Po nějakém čase jsem pozoroval, že bratr bývá v mé společnosti jaksi roztržitý, jakoby 

nejistý, zkrátka jiný nežli býval; když jsem blíže pátral, poznal jsem, že se proti mně pracuje. 

Důvěra, s kterou mi bratr jindy vše svěřoval, byla jeho ženě a tchyni nepohodlná; neostýchaly 

se ji podrývati nejrůznějšími prostředky, až se mi bratr jeden čas skutečně odcizil. Pozoroval 

jsem to a on sám mi to po letech potvrdil.
398

  

 Podobně jako mne dovedly odvraceti bratra od jeho ostatní rodiny i od některých jeho 

přátel, aby nikdo nemohl míti na něho vlivu, aby on byl úplně jen jejich, což se jim také 

podařilo. Byl celý jejich, ale špatně se mu odměnily.  

 Přicházím k nejsmutnější kapitole těchto zápisků, ke katastrofě, která otrávila celý 

bratrův život.  

 

 

V Chuchli a – po Chuchli 

 Již v roce 1877 trávila paní Podlipská se svou rodinou prázdniny ve Velké či Zadní 

Chuchli,
399

 kdež jsme ji toho roku s mou příští ženou a její sestrou Marií – nyní paní 

Sládkovou – společně navštívili. Všichni tři byli jsme tehdáž ovšem ještě svobodni; zato bratr 

můj byl již zasnouben s dcerou paní Podlipské a najal si tam pokojík, aby mohl býti jim 

nablízku. Právě počátkem září vrátil se z cest po Čechách také mladý Prokop, syn paní 

Podlipské, a byl také v Chuchli, takže nás bylo tehdáž plno v zahradě U Helmichů;
400

 byli 

jsme hodně veselí a hráli jsme různé hry – také obloučky – a pamatuji se, nežli na bratra 

došlo, že stoje znamenal si do zápisníku nějaké verše. Byl to krásný den a rádi až dosud na něj 

vzpomínáme.  

 Po svatbě začali Vrchlických jezditi na prázdniny do Malé Chuchle; paní Podlipská 

bývala ovšem s nimi. Jezdili tam nepřetržitě asi dvanáct let.
401

 Bývali tam nadmíru spokojeni, 

ba blaženi. Bydleli někdy ve vile, někdy v samém lázeňském domě, snídali, obědvali, svačili  

a večeřeli v tamní stinné zahradě s vyhlídkou na vltavské údolí, vždy ve veselé společnosti. 
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Procházek tam sice mnoho nebylo a také ne právě skvělých, ale v květnu, červnu až do 

poloviny července bývala chuchelská stráň se svou tehdáž ještě zachovalou flórou věru 

půvabná (když tam nyní přijedeme, nemůžeme ji ani poznati); v parném létě se více sedělo,  

a sice na „vile“ – každý ze stálých hostů míval na stráni svůj vyhrazený kout se stolem  

a lavičkami stranou od cesty – a koncem srpna a září bývalo tam zase již tak příjemně, že se 

hostům ani nechtělo domů.  

 Vrchlických bývali tam již od začátku května. Hned v prvých dnech toho měsíce 

odstěhovala si tam bratrova žena věci, čtrnáctého přijížděla do Prahy, aby „si odbyla 

maminčin svátek“ (Žofie),
402

 jak říkávala, a pak vracela se již nadobro do svého Eldoráda. 

Každodenně po poledni spěchal bratr z kanceláře, aby chytil parník o druhé hodině, a příštího 

dne ráno vracel se opět do Prahy. Skoro celé odpoledne, večer i krásné jitro mohl tráviti na 

venkově. Nelze upříti, že Malá Chuchle jest pro toho, kdo musí do Prahy dojížděti, letním 

sídlem pohodlným a že také tamní pobyt mohl býti dosti příjemný – nicméně když jsme se 

ženou bloudívali čarovným okolím zbirovským nebo šternberským (nad Sázavou),
403

 

vzpomínali jsme, to že jest něco jiného nežli ta v létě tak zpráhlá Chuchle s tou věčně 

zaprášenou silnicí, a divili jsme se, že si Vrchlických na ten měsíc, kdy míval bratr prázdno, 

nevyjedou někam dále, neboť tráviti pět měsíců v Chuchli, rok za rokem, zdálo se nám přece 

jen poněkud jednotvárným – až se nám pojednou tato záhada vysvětlila, a to způsobem 

překvapujícím.  

* 

 Bratrova žena zamilovala se vášnivě, zrovna šíleně do jednoho ze stálých hostů 

chuchelských: byl to Jakub Seifert, známý herec Národního divadla.
404

 K sblížení jejich 

přispěly mnohé okolnosti. Zaprvé divadlo. Od roku 1882 hrála se téměř každoročně na 

Národním divadle bratrova novinka – později do roka dvě i tři – a skoro v každé míval Seifert 

ne-li hlavní, aspoň jednu z předních úloh.
405

 Uměl krásně mluviti, zvláště verše pěkně říkal,
406

 

míval v těch časech velikou obec ctitelů a hlavně ctitelek, jichž nadšený potlesk přispíval 

ovšem k pěkným úspěchům kusů samých – zejména v Noci na Karlštejně, Soudu lásky
407

  

a Pomstě Catullově
408

 slavíval pravé triumfy – a tak býval mu básník upřímně vděčen za jeho 

výkony. Viz věnování k Midasovým uším, které mluví o „starém přátelství“.
409

 Spřátelili se na 

jevišti, ale sblížili se ještě více na svém letním pobytu, kde buď právě provozované, nebo 

chystané hry bratrovy bývaly často asi předmětem jejich hovorů.
410

  

 Žena bratrova se zatím spřátelila s paní Seifertovou,
411

 která byla dáma velmi 

dobrosrdečná a roztomilá, takže k bližšímu seznámení zrovna vybízela. Žena bratrova měla ji 

vždycky velice ráda – nicméně zamilovala se šíleně do jejího muže – zprvu asi do herce, 
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později také do člověka. Co se týče herce, jest to dosti pochopitelné: hrával krásné role, hrával 

je pěkně a měl, jak jsem již řekl, veliké množství nadšených ctitelek
412

 – ale pouze některým 

bylo dopřáno seznámiti se s ním i mimo jeviště a ty většinou se pak do něho zamilovaly i co 

do člověka – a mnohá stala se i jeho obětí. Nebyl sice žádný krasavec – Zeyer říkával o něm 

v pozdějších letech, že „vyhlíží jako hospodský“, a nechápal, „co ty ženské na něm mají“ – 

ale Seifert vítězil vedle svého umění scénického též svým uměním svůdnickým, svou 

neobyčejnou líbezností, jakou dovedl okouzlovati ženy. V Chuchli míval najednou několik 

ctitelek, které o něho sváděly mezi sebou celé boje – byl jsem jednou svědkem takového 

zápasu – takové bataille des dames
413

 – a vzpomínám, že by to bylo bývalo velice veselé, 

kdyby nebyla bývala v tom angažována také dáma, již starší jako on, umělkyně, které jsem si 

velice vážil... On se choval uprostřed tohoto svého dvora jako paša – významné jest, že mu 

tam říkaly dámy, ovšem žertem, „milostpán“ – přijímal však dvoření velice blahosklonně a 

sám nedvořil se veřejně žádné – leda když chtěl některou nepohodlnou ctitelku bodnouti. Zato 

mezi čtyrma očima býval prý velice milostivý a líbezný ke všem, k dámám z přední 

společnosti jako ke své služce – a každá byla aspoň na čas přesvědčena, že jen ona je ta 

vyvolená. Škoda, že on sám při své divadelní praxi některé ty scény nezachytil – mohla 

vzniknout veselá fraška, která by byla ovšem mnoho upomínala na proslavenou Myšku, ve 

které měl jednu ze svých nejskvělejších rolí.
414

 – Jedna z mých známých dam, která sama, jak 

se mi přiznala, jednu dobu také vážně „chytala“, ale včasným zasáhnutím své rozumné matky 

záhy vystřízlivěla, mne ujišťovala, že prý to bývala „krejcarová komedie“. Ano, komedie pro 

pozorovatele, který nebyl v ní zúčastněn – ale pro některé oběti byla to učiněná tragédie. 

* 

 Jednou z hlavních a nejvíce postižených obětí tohoto nesvědomitého a cynického 

člověka byla ubohá žena mého bratra. Zamilovala se do něho šíleně, a protože nikdy nebyla 

k tomu vedena, aby se přemáhala, aby si dovedla něčeho odepříti, poddala se slepě svému 

opojení. Zapomněla na dobrého a něžného muže svého, na všecky ty krásné verše, kterými ji 

opěval a jež jí jistě mnohé ženy záviděly, zapomněla na své dítě, po němž tak dlouho toužila, 

zapomněla na společenské svoje postavení, zapomněla na vše a žila ne nějakou chvíli, ale 

celých dlouhých snad osm let své slepé vášni.
415

 Měla sice při sobě také matku, matku velmi 

vzdělanou, slavnou vychovatelku, která mnohým dívkám té doby moudře a mateřsky poradila 

v jejich potřebách, ale svoje vlastní dítě chrániti nedovedla jako ona mnohem prostší, ale 

rozumnější matka, o níž jsem se nedávno zmínil. Jako by neviděla, kam dcera její se řítí – ta 

neviděla, neslyšela, nemyslila, šla za svým chtíčem jako slepá. Ani to ji nezadrželo, že jí 

každou chvíli mohlo hroziti vyzrazení, neboť nejen v úzkém kruhu na venkově, ale i v Praze 
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začínali lidé její časté tajné schůzky pozorovati. Bylať příliš známou osobností, zrovna jako 

její milenec.  

 Již několik let trval ten neblahý poměr jejich, šuškalo se o něm v Chuchli i v Praze – 

ale ten, jehož se to hlavně týkalo, dlouho o něm nevěděl. Zprvu byl příliš důvěřivý, sám 

neviděl a nikdo si netroufal otevříti mu oči. Ani my, jeho nejbližší, neměli jsme skoro do 

poslední chvíle tušení, co se děje. Časem začínal přece bratr leccos pozorovati, co se mu asi 

nelíbilo, a protože byl zvyklý ze všech svých dojmů se zpovídati ve svých verších, nalezneme 

v těch letech (1885–1892) v jeho tvorbě již některé ohlasy jeho znepokojení: někdy ve formě 

všeobecného stesku, svědčícího o tom, že hladina jeho duše, jindy tak křišťálná, byla 

zakalena, ale někdy nalézáme již projevy zcela zřejmé a čím dále tím určitější (viz knihy 

Hořká jádra, 1889, Život a smrt, 1891, aktovky Nad propastí, 1886, a Svědek, 1889),
416

 jako 

by bylo účelem jejich přímo upozorniti a varovati. Neboť matné tušení rostlo s lety 

v podezření, čím dále tím neodbytnější, tím bolestnější. Narodila se ženě jeho dcera Eva, které 

se nenadál,
417

 přišel potrat, který jej velice překvapil a při němž již zjevně protestoval před 

samým lékařem (!), který jej hleděl upokojiti, neboť, starý přítel, patrně sám zdráhal se uvěřiti 

hrozné pravdě. Pak přišel ještě syn, po němž žena léta toužila, a bratr nemohl míti z něho 

radosti.
418

 Klid jeho byl tentam, jeho nitro bylo pobouřeno, nejistota přímo mučivá drásala mu 

duši. V té době, kolem roku 1890, býval stále rozechvěn a podrážděn. Pamatuji se určitě, že 

zvláště na Chuchli často huboval, on, který v letech předchozích býval tam tak rád. K ženě 

své i její matce choval se netrpělivě a mrzutě, ba i nedbale, on, jindy tak něžný a pozorný, 

stále se na něco zlobil, on, jindy tak mírný a se vším spokojený. Paní Podlipská cítila potřebu 

tuto změnu v jeho chování lidem nějak vysvětliti. Vykládala, že „Jaroslávek jest nyní často 

mrzut, a sice proto, že mu nejde profesura,“ o které tehdy počínalo se mluviti. Roku 1891 

jmenován byl čestným doktorem univerzity, což znamenalo, že jmenování profesorem jest na 

nejlepší cestě,
419

 ale jeho zlý rozmar se tím nijak nezlepšil, protože měl jiné příčiny. Až roku 

1892 se ta hlíza, která mu tajně život otravovala, provalila – a sice tímto způsobem.  

 O prázdninách roku 1891 se poměry v Chuchli jaksi přiostřily. Toho roku byla mezi 

hosty také paní Karla Bezdíčková,
420

 přítelkyně paní Seifertové, které se Seifert také počal 

dvořiti, jako víceméně každé ženě. To podráždilo bratrovu ženu, a jak již byla někdy 

rezolutní, napsala paní Bezdíčkové pár řádků, kde ji prosila, aby jí Seiferta nepřebírala, že má 

na něho starší právo. A tak se stalo, že se paní Bezdíčková Seiferta stranila, a když on se bavil 

s bratrovou ženou, hovořívala ona častěji s bratrem, a tak se blíže seznámili. Zdá se, že 

v dalším rozvoji událostí velkou roli měla naše sestra Ema,
421

 která tam tehdáž s bratrem 

bydlela. Paní Bezdíčková se s ní spřátelila a vyzradila jí, co se děje mezi Seifertem  
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a bratrovou ženou. Ema, která bratra zbožňovala, byla chováním jeho ženy velice uražena a 

pokládala za svou povinnost bratra na ty poměry upozorniti. Tak zvěděl bratr pravdu.
422

 

Jinému by to postačilo, on ještě nechtěl tomu uvěřiti. Byl ještě dráždivější nežli předtím, že 

jsme až někdy jeho ženy litovali, nemohouce si příčinu jeho chování nijak vysvětliti. Brzy 

došlo i k tomu.  

 Jednou v neděli po odpoledním představení divadelním zastavili se bratr se ženou u 

nás. Pamatuji tu návštěvu, jako by to bylo včera. Protože já co dramaturg byl v divadle jako 

doma a oni právě z divadla přicházeli, přišla hned řeč na divadlo, a sotva bratrova žena nějaké 

nadšené slovo o divadle pronesla, začal bratr hrozně na divadlo hubovati, aby dala s tím 

pokoj, že je to samá „pakáž“ apod. Žena jeho dala se do pláče a my byli udiveni, nevědouce, 

co to znamená, a když Vrchlických odešli, dlouho jsme o tom hovořili hádajíce to či ono.  

 Za nějaký den šla moje žena k nim. Bratr nebyl doma, a tu daly se švakrové do řeči  

o té nedělní scéně. Mimi si naříkala, že jest bratr mrzut na to, že se v domácnosti mnoho vydá. 

(Zase snaha vysvětlovati zjev, jehož pravou příčinu dobře znala – podobně jako paní 

Podlipská s profesurou.) Mé ženě nezdály se veliké výdaje v domácnosti dostatečným 

důvodem bratrovy podrážděnosti na divadlo a zvláště herce a upozornila švakrovou, není-li 

snad Vrchlický žárliv na Seiferta, že se s ním mnoho baví – podotýkám, že tou dobou má žena 

ještě netušila hroznou pravdu, neboť jinak nebyla by ta slova vypravila z úst. Mimi ani 

nehnula brvou a řekla zcela klidně: „Nu ano – ale když jsem to pozorovala, všecko jsem 

přerušila.“ Nato jí moje žena radila, aby se hleděla s bratrem mým domluviti: jaké by to bylo 

smutné, kdyby děti vyrůstaly a pozorovaly mezi rodiči takové nesváry. Ona přikývla a 

následek toho byl, že napsala muži svému týž večer dopis, v němž se ke všemu přiznala, 

prosíc jej za odpuštění.
423

 Myslila naivně, že jako v románech nebo na divadle jedinou 

patetickou scénou bude vše odbyto.  

 Ale zmýlila se. Bratr ji ani nezabil, ani nevyhnal – naoko vše zůstalo při starém, ale 

nikdy jí neodpustil. Že tehdáž strašně trpěl, netřeba dokládati.
424

 Ránu do tváře a při tom do 

srdce nesnese lehce nikdo. Přede mnou a přáteli se držel, ale když to svěřoval své matce, 

zaplakal – a když osaměl tak pojednou v svém domě, v těch smutných nocích, které 

následovaly, tu propukala jeho bolest, tu bouřila se jeho uražená čest a zhrzená jeho láska a 

z jeho duše tryskaly ty mohutné protesty, psané krví srdce, které nesou výmluvný název Okna 

v bouři. Jako tabulky křehkého skla pod nárazy vichřice prohýbala se jeho celá bytost pod 

surovým útokem osudu – ale odolala;
425

 zato jeho slabé tělo tehdáž poprvé klesalo pod tíží 

hněvu a rozčilení a odneslo si, tuším, z toho zápasu ránu nezhojitelnou.  
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 Druhého dne po návštěvě mé ženy přišel jsem k němu. Byl velice rozrušen a chystal se 

k odchodu. Šel jsem ovšem s ním a tu, hned jak jsme vyrazili z domu – na Palackého nábřeží 

– mi řekl: „Tak je to již jisté. Žena má poměr se Seifertem; Eva není moje, hoch také ne.“  

 „To není možné!“ zvolal jsem překvapen.  

 „Sama mi to napsala, přečti si to!“
426

  

 A podával mi její dopis. Přečetl jsem jej a přesvědčil se na vlastní oči o všem. (Dopis 

ten, který viděla také naše matka, uložil si potom u Thomayera, aby prý mu doma nezmizel,  

a tam, v jeho pokladně, jest podnes /1915/, jak mi Thomayer tyto dny potvrdil – opatřený na 

obálce poznámkou, aby po jeho smrti byl odevzdán mně.)
84427

  

 Chvíli jsme oba mlčeli.  

 „Co teď?“ otázal jsem se po chvíli. „Ovšemže se rozejdete!“ dodal jsem a nabídl jsem 

mu, aby se s Miladou odstěhoval do jednoho domu s námi, že moje žena mu dohlédne na 

domácnost i na dítě.
428

 Děkoval mi, ale k rozvodu nemohl se odhodlati – z různých příčin.
429

 

Jednak kvůli paní Podlipské. Ve veliké scéně, která byla mezi manžely po onom listě, 

vyprosila si jeho žena s pláčem jedinou milost od něho: „Jen aby se to nedověděla maminka, 

že by toho nepřežila.“
430

 (Ale ona o tom dávno věděla, vždyť jí sama jednou v Chuchli prudce 

domlouvala pro to – i v tom jej podvedly!)
431

 On, důvěřivý, slíbil a od ženy nešel, ač prý mu 

to také Thomayer radil, a tak si svázal ruce pro celou budoucnost. 

 Ještě někdo mu domlouval, aby ženu neopouštěl, a to byla – jeho matka. Ve své 

zbožnosti byla by považovala za největší neštěstí, aby její syn opustil ženu – třeba provinilou! 

„Vše dobré i protivné spolu snášeti a trpěti“ bylo heslem jejího života. Jistě nejlépe to myslila, 

ale soudím, že by byl bratr rozluku snadněji přestál, nežli to denní, léta trvající utrpení žíti ve 

společné domácnosti se ženou, pro niž měl jediné slovo: „Bahno!“  

 Na mou otázku, jak se mám k ní chovati, odpověděl: „Chovej se tak, jako by se nebylo 

nic stalo.“ A choval jsem se tak s největším sebezapřením až do té doby, kdy on sám ve své 

nemoci změnil své chování k ní i dětem.  

 Zůstal tedy s ní a s jejími dětmi a žil s nimi dále. Jak? Co nejméně se zdržoval doma,  

a když, tedy jen ve své pracovně. Sem si odstěhoval i lože – u stolu v jídelně zahloubal se 

obyčejně do novin, anebo bavil se výhradně s dětmi. Myslím, že kdyby po tom vyznání jeho 

žena byla zůstala tou kající, zkroušenou Magdalenou, kterou byla ve svém listě, kdyby 

pečlivým vedením domácnosti a dětí svých hleděla další společný život bratrovi usnadňovati, 

kdyby se byla snažila vzorným chováním, zejména naprostou poctivostí, přímostí a vlídností 
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 Když otec můj zemřel dříve než Thomayer (1918), prohlásil Thomayer, že dopis odevzdá do 
Muzea k uschování a že určí datum, kdy může býti publikován.  



 

93 
 

dobývati si jeho ztracené úcty a lásky – snad, pravím, snad by jí byl časem vinu její odpustil, 

anebo aspoň byl by se s ní smířil do té míry, že by byli spolu žili do konce života ne-li v štěstí, 

aspoň v míru, jako mnoho lidí, kteří se podobným způsobem někdy sobě odcizili. Ale ani to 

nebylo možné. Bratr si všemožně namlouval, že „se pohlavní otázky příliš přeceňují“, že se 

těm věcem přikládá přílišná váha, jako by přesvědčoval sám sebe, že by jí to konečně mohl 

někdy odpustiti – ale co jej snad ještě více dráždilo nežli sám spáchaný čin, byla ta osmiletá, 

systematická přetvářka, ta ustavičná lež, kterými ho žena jeho opřádala. Mimo to, ona jej 

celým svým chováním i potom stále jen dráždila. Za krátký čas po svém vyznání chovala se 

opět tak sebevědomě jako jindy, hýčkala a vynášela svoje děti i nad vlastní dítě bratrovo, bez 

ostychu chodila do divadla, kdykoliv hrával Seifert, posadila si děti před sebe do lóže, jako by 

se jimi před celým světem chlubila. Někdo tvrdil, že i pak se ještě někdy s bývalým milencem 

svým scházela – o tom nevím a skoro o tom pochybuji – myslím, že již o ni nestál – ale jisté 

jest, že když bratr jednou se o něm za řeči potupně zmínil, že ona si troufala jej i zakřiknouti 

slovy: „Jeho se nedotýkej!“ (To mám od samého bratra.) 

 Obyčejně chovala se k bratrovi s nejkrajnější pokorou, ba podlízavostí i laskavostí, 

jako by ho bůhvíjak milovala – říkala mu před lidmi až do smrti „miláčku!“, i když se jí do 

očí smál a pohrdlivě jí něžné to pojmenování vracel – to vše činila v té naději, že si ho opět 

podmaní, že bude zase takový, jako býval – ale když viděla, že se jí plán její nedaří, že muž 

její nemá ani nejmenší chuti vrátiti se v to „sladké“ jho, které jindy tak velebil – tu obratem 

ukázala mu svou pravou tvář, svou pýchu, svou panovačnost, a co hlavního, svou nenávist 

k němu, a tím prohrála nadobro. A když se vzpamatovala a začala opět slaďounce se lichotit, 

tu bývala mu tak protivná, že se od ní s hnusem odvracel. Pravím s hnusem, neboť tím slovem 

vyjadřoval vždy stejně, co v takových chvílích k ní cítil. A ona jej přímo nenáviděla, když 

poznala, že jej nemůže znova podmaniti, že již nikdy nebude jím tak vládnouti jako jindy.  

 Ženu svou bratr ignoroval, ale k dětem jejím choval se velice vlídně, tak, „aby ničeho 

nepozorovaly,“ jak sám říkal, „neboť děti za nic nemohou“ – a zahrnoval je hračkami a dary 

až zbytečně.
432

 Nerad slyšel, když někdo o ně jen slůvkem zavadil, vždycky je hájil – ba 

zamiloval si obě dvě – i mnohé verše jim věnoval, tehdáž jistě cítěné. Někdy zdálo se nám, že 

jest k nim vlídnější nežli k dceři své vlastní – bylo to asi tím, že se obě dovedly lichotit 

k němu – měly to po matce i po otci svém – což dcera jeho neuměla. Ale do výchovy jejich se 

nemíchal. Když vyřizoval se ženou ten velký účet, řekl jí: „Děti si veď sama a hleď vychovati 

z nich hodné lidi.“ 

 Ale dočkal se na nich málo příjemného. Hoch se špatně učil, nechodil do školy, když 

se bál vyvolání, a propadával, až musil opustit gymnázium. Pustili ho z milosti, když slíbil, že 
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nechá studií. Šel na obchodní akademii – tam chodilo to zase tak a jen mocnou ochranou 

ředitele konečně absolvoval. Ten totiž z úcty k jménu bratrovu chtěl zameziti, aby nebyla 

z něho zmařená existence, což by se bylo jistě stalo. Neboť hoch byl samá kavárna, kde hrával 

karty, samá holka, samý dluh. Ještě když chodil do školy, měl poměr s potomní herečkou 

Sudovou
433

 a matka jej sama zavírala s ní do pokoje, aby prý se potom učil. Peněz měl dost, 

matka mu dávala, co chtěl – pak ovšem se jí v domácnosti stále nedostávalo – a bohužel i na 

bratrovi dovedl si vždycky lichocením vyžebrati jako každý. Když něco mladý pán provedl, 

říkala matka, že Vrchlický děti kazí – ano, kazil je, ale ne úmyslně, nýbrž přílišnou svojí 

slabostí. Ale sama matka kazila je nejvíc. Kryla všecky jejich slabosti a žádala, aby také bratr 

všude jim pomáhal. Zprvu to dělal, přimlouval se za hocha u profesorů – ale pak jej to 

omrzelo a nestaral se o ně vůbec. Když mi jednou řekl, že Slávek zase propadl, řekl jsem: „To 

máš starosti!“ Nato on: „Jaké starosti? Co jest mi po něm!“ A z toho mu vznikaly mrzutosti 

doma, neboť jeho žena přímo vyžadovala, aby se veřejně o děti staral.
434

 

 Zatím si děti úplně získala pro sebe – nejen ty dvě mladší, nýbrž i Miladu.
435

 Co jim 

povídala o bratrovi a svém poměru k němu, ví Bůh – ale děti byly její a ve sporech matky 

s bratrem mým stavěly se vždy na stranu její. Došlo to tak daleko, že když ona jednou při 

hádce omdlela – snad jen naoko – vyháněly děti bratra z pokoje.  

 Povím o té scéně něco bližšího, protože poměry v rodině bratrově zvláště dobře 

osvětluje. Bylo to tehdáž, když hoch byl nucen opustiti gymnázium a vstupoval na akademii. 

Bratr provázel jej k zápisu. Když přišli domů, vyprávěl bratr, kterak ředitel Slávkovi pro jeho 

neddbalost pořádně vycinkal, a to matku hrozně urazilo, že se někdo opovážil dotknouti se 

zbožňovaného dítěte, a podrážděná obořila se na bratra, jakýže je to otec, že se ubohého dítěte 

ani nezastal. To bylo trochu mnoho i pro příslovečnou dobrotu bratrovu – řekl ženě několik 

slov, po kterých se skácela na židli jako ve mdlobách. Obě děti obrátily se pak proti němu. – 

Sám to doma své matce vyprávěl. 

 „A co jsi jim řekl?“ tázala se matka.  

 „Řekl jsem jim: jste vy to pěkná cháska!“ A tím byla věc odbyta. Ale nikdy na to 

nezapomněl a ještě v nemoci na konci života na to vzpomínal.  

* 

 Takový byl život ubohého bratra mého od roku 1892 skoro až do smrti. Málokdy byly 

chvíle klidnější – zato při každé příležitosti, kde by za poměrů normálních obyčejná výměna 

názorů postačila, hlásila se neshoda mezi manžely plnou silou. Rána v duši bratrově pálila,  

a jak se o ni jakýmkoli způsobem zavadilo, znova se jitřila.  
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 Když počala Eva dorůstati, neměla její matka klidné chvíle, dokud se jí nepodařilo 

odbýti z domu Miladu. Bratr pozoroval její plány, ale nijak jim nebránil, aby se snad neřeklo, 

že kazí štěstí svého dítěte, o něž se matka tak horlivě starala. Tak byl konečně smluven sňatek 

Miladin roku 1903. Muž její jest řádný člověk, v dobrém postavení, přičinlivý manžel a otec, 

který se o své milé poctivě stará
85

 – ale srdce Miladino si ho nevybralo a jeho srdce ji také ne. 

Mladý úředník císařských statků Čáp hledal ve Vídni protekci a bratrova žena hledala 

zaopatření pro svoji dceru
436

.
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 Po sňatku Miladině mohla se matka, jak sama říkala, věnovati Evě. Ta učila se nejprve 

vášnivě malovati – mezi jinými také u Šemjakina
438

 – a psala slušné verše
439

 – pak ale obrátila 

všechen zřetel k divadlu, studovala u paní Kvapilové
440

 a Hübnerové,
441

 až po několikaletém 

bloudění podařilo se jí dostati se k Národnímu divadlu.
442

 Při těch trudných začátcích 

divadelní dráhy vypůjčila si bratrovo slavné literární jméno; nenamítal tehdáž proti tomu 

ničeho, ač zrovna rád to neviděl. Až později, když i Slávek jménem tím se blýskati počal, 

rozčileně protestoval. Ačkoliv bratr můj její duševní rozvoj stopoval možno říci s láskou – 

mělť pro mladé talenty vždycky porozumění – a také rád obětoval, čeho bylo potřebí 

k vzdělání dětí, přece Eva zrovna jako Slávek stáli vždycky svorně s matkou proti tomu, jehož 

nazývali „tatouškem“. Bylo to přirozené, neboť byli krev z její krve a věděli, že by pro ně 

podstoupila všecko na světě. Jako byla špatnou ženou, tak byla do krajnosti obětavou matkou, 

která žila jen a jen pro své děti. Milovala je ovšem tou slepou, čistě animální láskou, která 

neřídí se nikdy rozumem, a proto někdy více škodí, nežli prospívá – jako to bylo i při jejím 

synovi – ale to děti ještě rozeznávat nedovedly. Nalézaly v matce pevnou oporu ve všech 

svých potřebách i rozmarech, kdežto bratr můj při své práci nemohl a při svém poměru k nim 

ani nechtěl se jim věnovati – a to jim postačilo.  

 Po odchodu Miladině z domu otcovského byl bratr doma jako prodán; žil jako mezi 

nepřáteli. Čím dále tím méně doma mluvil. Když jsem byl při svých návštěvách uveden někdy 

do jídelny, kde později snídal (obyčejně v neděli), vždycky byl zahloubán do novin, a jak 

vypil čaj, hned mne odváděl do svého pokoje, kde rázem roztál, živě hovořil a srdečně se 

bavil jako jindy. Čím dále tím méně se také doma zdržoval. Meškal doma u své přítelkyně 

paní Bezdíčkové, o čemž později – jednu dobu sedal každý den hodiny u své matky, kam si 

někdy i večeři přinášel, hodiny trávil v Akademii, na univerzitě, v Máji, v nakladatelstvích, 

v kavárnách a restauracích – ani ne kvůli jídlu a pití, ale aby měl kde poseděti – zvláště 

v noci. Nebožtík Kronbauer,
443

 který s ním často ve dne i v noci chodíval, mi vyprávěl, že 
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 Pozdější léta a události ukázaly, že tento úsudek jest naprosto nesprávný. 
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sedal někdy s ním při sklenici sodovky, v obskurní třeba hospůdce s hlavou v ruce opřenou, 

jen proto, že se mu nechtělo domů. Jednou jsme šli spolu od Petzolda Myslíkovou ulicí. Bylo 

blízko k půlnoci; nečas, že by psa nevyhnal, vichr a rozmoklý sníh – a když jsem mu na rohu 

Pštrossovy ulice, kde jsem bydlel, dával sbohem, vzdychl si a zaúpěl: „Jen kdybych nemusil 

teď domů!“
444

  

 V posledních letech býval mnoho u malíře Hrona
445

 (v jeho dílně v Resslově ulici); 

povídali, kouřili a také tam měl bratr podkrovní pokojíček, kde mnoho pracoval, neboť doma 

byl tak rozčilen, že pracovati nemohl. Když se pak roznemohl a nemohl z domova volně 

odcházeti, a co více, když byl odkázán nejen na společnost své ženy a jejích dětí, ale i na 

jejich obsluhu – tu na smrt nemocen z domova raději uprchl.  

 

 

Vrchlický a ženy 

 Kdyby někdo chtěl psáti kapitolu s hořejším nadpisem, musil by začíti s Márinkou 

Potěšilovou.
446

 To byla první žena, s kterou se bratr seznámil a která na něho učinila hlubší 

dojem. Co bylo předtím, nemá významu.
447

 V Idyle ze hřbitova
448

 vzpomíná na jakousi 

přítelkyni z dětských let, s kterou si hrával na slánském hřbitově – patrně co desetiletý 

primán. Kdo to byl, nevím, nebyl jsem tehdáž v Slaném a také mi nikdy o té „idyle“ 

nevyprávěl. Že rád se bavil, jednou i tancoval (!) s Annou Martínkovou v Domažlicích, 

přítelkyní naší nejstarší sestry, když přijel na svátky z Klatov, jest pravda, ale ta zábava 

nezanechala u něho – pokud vím – žádné stopy hlubší.
449

 Rozhodně promluvila k němu teprve 

zmíněná Márinka.  

 Historii tu jsme prodělali krok za krokem společně.  

 Márinka byla naše vzdálená příbuzná – její otec říkal našemu otci „strýčku“ –, zdá se, 

že my jsme byli Márince také spíše vzdálenými strýčky nežli bratranci. Asi až do roku 1874 

naše rodiny se vůbec nestýkaly; pak se najednou seznámily, nevím jak. Otec Márinčin byl 

účetním cukrovaru v Záboří
450

 a tu, když jeho rodina přijížděla do Prahy, navštěvovala naši 

matku, u níž jsme s bratrem bydleli. Bylo to po smrti našeho otce, když se matka se sestrami 

přistěhovala do Prahy. Nějaký rok také malý bratr Márinčin, studentík, bydlel u nás. Při těchto 

stycích si bratr Márinku velice oblíbil. Nebyla ani trochu hezká, ale zato prostá, dobrá a 

milá.
451

 K nám chovala se co k příbuzným velice srdečně a to asi také bratra – jakož i později 

mne – zmýlilo. Bratr ovšem záhy poznal, že Márinka jeho lásku neopětuje, a protože viděl, že 

mne zrovna tak líbala jako jeho, soudil, že snad miluje spíše mne, který jsem v těch dobách 

rád dělal šviháka, a pracoval, co mohl na obou stranách, aby nás dva sblížil, což se mu – 
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pokud mne se týkalo – skutečně podařilo. Já se zamiloval – jak by ne, když mne bratr 

ujišťoval, že mne Márinka tak miluje. Protože byla doma nešťastna – měla podivnou matku, 

která ji týrala – rozhodl jsem se, že si ji co nejdříve vezmu, jen abych ji z domova vysvobodil. 

Že mi bylo osmnáct let a že jsem byl teprve v sextě, to mi nevadilo. Bratr zjara roku 1875 

odjížděl do Itálie; při rozchodu s Márinkou a první čas v Itálii psal smutné verše o ní:  

„V loučení v Tvém objetí slz nemohu se zdržeti“ atd.,
452

 ale zároveň i v dopisech jako dříve 

ústně mne stále v lásce utvrzoval a psal i milostné verše, které prý „patřily nám.“  

 O prázdninách toho roku zajel jsem si na pár dní do Záboří a tam se pojednou moje 

milostná idyla rázem zhroutila. Márinka uvítala jako vždy „bratránka“ srdečným políbením – 

ale když mne prováděla po krásném tamním okolí a my jsme někdy třeba celé půldne bloudili 

spolu po lesích, pozoroval jsem, že jest jaksi roztržitá a lhostejná.  

 Částečně zavinil jsem to sám. Poznal jsem, že Márinka málo ví, a chtěl jsem si ji 

vychovati. Mluvil jsem hodiny, jako bych seděl na katedře, a ona se ovšem nudila, neboť 

mým výkladům nerozuměla
453

 – chybělo jí předběžné vzdělání – ostatně ty moje výklady asi 

za mnoho nestály, ale nadšené byly! Jednou při západu slunce, když celý kraj zrovna hořel, 

prováděl jsem smělou paralelu mezi Michelangelem a Raffaelem z jedné – a mezi 

Beethovenem a Mozartem z druhé strany. Po celou dlouhou přednášku neřekla slova, a když 

jsem skončil, ukázala na kouřící komín, „že tam pekou koláče“ – druhý den bylo posvícení. 

Byl jsem účinkem své řeči velice zklamán, ba uražen a večer druhého dne vystřízlivěl jsem 

nadobro. Byl věneček, kam jsem sestřenku provázel. Celý večer si mne nevšimla, tančila 

s nějakým mladíkem a já držel jí zatím kytici – a když jsme šli v noci domů, vedl ji opět onen 

mladík – jakýsi mladý učitel – kterého milovala. V noci jsem deklamoval: „Wer 

beschwichtigt beklommnes Herz, das allzuviel verloren“
454

 – a druhého dne jsem odejel 

domů. Zábořská idyla byla u konce.
455

 Já se dlouho nermoutil. Ale naše styky pomalu 

přestávaly a po letech doprovázeli jsme s bratrem ubohou sestřenku na Olšanech k hrobu. 

Zemřela svobodná
456

 a dosti ještě mladá.
457

 Z naší společné idyly zbyla řada básní,
458

 něco 

v Roku na jihu, hlavně ve Snech o štěstí, jež chtěl bratr původně věnovati „Maryčce“. 

Neučinil toho, ale v předmluvě naznačil dosti jasně, že ta historie jest odbyta již nadobro.
459

  

 Tedy první láska Vrchlického byla pouhým omylem – bohužel že i druhá, hlavní láska 

jeho života zakládala se na omylu věru osudném. Vylíčil jsem podrobně v minulých 

kapitolách, jak se to stalo, že se bratr zasnoubil s dcerou paní Podlipské a že ji pojal za ženu. 

Prohlásil jsem, že jej nemilovala ani před sňatkem ani po něm a že se k tomu sama přiznala. 

Bylo to ke konci života bratrova, když po návratu z Opatije usadil se v Domažlicích a nechtěl 

se domů více vrátiti. Tehdáž, když poprvé na zapřenou přijel do Prahy navštívit matku a ženě 
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své nedal o tom věděti, že do Prahy přijede, stěžovala si tato mé matce, že jsme jí sami 

nevzkázali, že bratr jest zde. „Syn si nepřál,“ odpověděla prostě moje matka. Bratrova žena se 

rozčilila a tázala se „proč?“; a tu nejmladší sestra, která nikdy neodpustila své švakrové, čím 

se provinila na zbožňovaném bratrovi jejím, odpověděla bez obalu, aby se tomu nedivila, po 

tom, co se stalo, že měl bratr již dost těch cizích dětí, zvláště když se k němu tak chovaly. 

Následovala ovšem prudká scéna – žena bratrova se zprvu stavěla, jako by řeči té nerozuměla 

(neboť za všecka ta dlouhá léta nepadlo mezi ní a rodinou naší o té strašné věci ani slova, jak 

si bratr přál), pak pokoušela se vášnivě se hájiti i zapírati, ba i přísahati se nabízela – že jsou 

to všecko jen klepy, na kterých není ani slova pravdy – ale matka rázem zastavila proud její 

vášnivé řeči.  

 „Nelži, je to marné,“ řekla jí klidně, „a nepřísahej, přísahala bys křivě. Vím všecko, 

čtla jsem tvůj dopis, ve kterém jsi se Jaroslavovi přiznala.“  

 Dále ovšem zapírati nemohla. „Ano,“ přiznala se, „byla to u mne taková nešťastná 

vášeň, že jsem jí odolati nemohla.“ 

 „Bratra jsi ovšem nemilovala,“ ozvala se sestra. „Vzala jsi si ho bez lásky a zkazila jsi 

mu život.“ 

 „Ano, přiznávám se,“ řekla žena bratrova, „nemilovala jsem ho.“  

 „Proč jsi si ho tedy brala?“ naléhala matka. „To byl hřích!“  

 Na to nedala odpovědi. „Ano, nemilovala jsem ho,“ pokračovala, „ale teď ho miluji, 

když jsem poznala, jak je dobrý a šlechetný.“
460

 

 Jeho dobrotu mohla ovšem poznati již dávno, byl vždycky nesmírně dobrý člověk. 

Choval se od počátku k ní i její matce s největší možnou pozorností a něžností – do oken své 

tchyně opatřoval květiny, jež milovala, a na její stůl knihy, po kterých toužila, ženě své nosil 

pamlsky všeho druhu, jako později dětem, a těm také hromady hraček až zbytečných. Hleděl 

vůbec rozsévati kolem sebe radost a spokojenost. Lásku ženy své ani tím vším si však 

nezískal. Nelíbil se jí – nedivím se – nebyl žádný krasavec ani elegán. Jiní líbili se jí mnohem 

více. Nemohu říci, že byla snad již dříve muži svému nevěrna, ale že již záhy po svatbě 

s velikou dychtivostí hledala zábavu s jiným a bratra mého sotva si všímala, toho jsem byl 

svědkem. Ten jiný byl J. Zeyer – člověk ovšem poctivý, který nikdy ani jediným pohledem 

nepřekročil dovolenou hranici intimnosti, jaká byla mezi námi.
461

 Když se později setkala 

s jiným, méně poctivým, který se jí líbil, neštěstí bylo hotovo. Tomu nebyla ovšem žena 

přítelova, jako naivnímu Zeyerovi, nijak posvátnou.  

 Jaká byla vlastně bratrova žena? „Tys ještě dobré, smavé dítě,“ pěl Vrchlický 

v dedikaci svých Eklog.
462

 Byla ovšem tehdáž ještě poloviční dítě, byla dobrá a smavá, ano, 
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když měla všecko, čeho si přála, když žila mezi matkou a ženichem, kteří ji o závod 

zbožňovali. Když ve své vlastní domácnosti se necítila šťastnou, protože muže svého 

nemilovala, stala se lhostejnou k všemu a omrzelou. Později nalezla si štěstí své jinde a tu 

mívala nejlepší vůli býti doma zase příjemnou, ale pak bylo již pozdě. Podrážděnost bratrovu 

za té doby, kdy jej hryzlo hrozné podezření, jeho úplné odvrácení se od ní, když její vina 

vyšla najevo, jsem vypsal.  

 V tom čase se povaha její pozměnila, či spíše snad jednotlivé rysy její dříve podřízené 

a utajené vynikly více do popředí. Tím po léta trvajícím přelháváním a podrážděním zvykla si 

vůbec ne-li zrovna lháti, ale líčiti věci vždycky ne tak, jak byly, nýbrž jak je potřebovala, 

zvykla si chovati se ne prostě, otevřeně, ale vždycky úmyslně: někdy až příliš líbezně, jindy 

až tvrdě, jak v tom viděla svůj prospěch. Již za mladších let jsme se tomu někdy podivovali, 

jakým ta Mimi, „to prosté dítě“, jest vlastně politikem. Viděla vždy daleko, třeba i za roh, 

vytkla si svůj cíl a pracovala k jeho dosažení daleko napřed, když ostatní ničeho ještě ani 

netušili, pracovala k jeho dosažení všemi prostředky, a to s neobyčejnou houževnatostí. 

Pracovala třeba léta, kde jiný byl by už dávno složil zbraně – jaký div, když se jí plán přece 

nezdařil, jako podmaniti si znova bratra mého, že se více nezdržela a ukázala svoji zlost  

i nenávist bez přetvářky. Jestliže si jí bratr léta nevšímal, zastihl u ní později časem pohled, 

nad kterým se zarazil. Z jejích očí sršela nenávist. „Ta ženská byla by s to mne otráviti,“ řekl 

mi jednou zcela vážně. Odbyl jsem to položertem, ale on byl o tom přesvědčen, jak se ukázalo 

později v jeho nemoci.  

 V těch hrozných bojích, které prodělával bratr v roce 1892 a následujících, přilnul 

ještě více k své sestře Emě, která mu v Chuchli otevřela oči a o které věděl, že jest mu věrně 

oddána. Bezpochyby jejím prostřednictvím sblížil se také s paní Karlou Bezdíčkovou, která 

vyzradila Emě poměr bratrovy ženy se Seifertem. Z jakých motivů to paní Bezdíčková 

učinila, lze si domysliti, ale bratr o tom, bohužel, nepřemýšlel, neboť jinak byl by se s ní sotva 

tak spřátelil.
463

 Bylo to vůbec jeho neštěstí, že o svých životních poměrech, o lidech, kteří mu 

stáli nejblíže, přemýšlel tak málo a že se spokojil vždy pouhým zdáním. Kdyby byl jen trochu 

více pozornosti věnoval svému okolí a svým záležitostem, mohl si osud svůj zcela jinak 

vytvářeti – ale, jak řečeno, žil stále ve svých myšlenkách a ve svých snech, a co se týče svého 

okolí, spokojil se vždycky jen pohledem zcela povrchním.  

 Paní Karla činila dojem paní jemné a cituplné; z úst sestry své zvěděl bratr, kterak čin 

jeho ženy odsuzuje, kterak si jeho váží a kterak ho srdečně lituje. Paní Karla nabídla mu svůj 

soucit, svou něžnost, svoje upřímné přátelství, svoji bezmeznou dobrotu, o níž byl bratr skoro 

až do smrti přesvědčen. Tak se stalo, že nalezl bratr u paní Karly takřka nový domov, náhradu 
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za rozbitý domácí krb vlastní. Nebylo divu, že z domova starého, kde čišel na něho chlad, ba 

často se šklebilo i nepřátelství, kde se cítil „jako prodán“ – jeho vlastní slova! – utíkal se rád 

k své přítelkyni, která jej vždycky vítala se stejnou laskavostí a srdečností.  

 Podobně jako paní Podlipská také paní Karla zbožňovala ve Vrchlickém především 

básníka; lichotila mu nesmírně a prosila o jeho rukopisy, kterých si nastřádala celou hromadu 

– větší část toho, co napsal mezi lety 1892 a 1900 – všecky ty rukopisy
86464

 odnesl jí později 

její synek a prodal je, komu nevím – ale u knihkupce Pyšvejce
465

 zakoupil je hromadně pan 

vrchní finanční rada Buchtela,
466

 který mi je ochotně zapůjčil k prohlédnutí
87

 a zároveň 

vyprávěl, jak je získal. Že rukopisy ty prodal paní Karle její syn, svěřila mi ona sama.  

 Vrchlický zasvětil jí mnoho svých básní, které v těch letech napsal a z nichž některé 

vznikly přímo u ní; tak zvláště věnoval jí svoji největší knihu Bozi a lidé,
467

 dále Epponinu
468

 

a konečně celá dosud netištěná sbírka Kvítí Perdity jest jí věnována.
469

  

 Časem došlo mezi nimi k sblížení ještě důvěrnějšímu – které trvalo asi čtyry roky.
470

  

 Proč to paní Karla dělala? Milovala snad Vrchlického? Vzplanula k němu snad 

podobnou vášní nezkrotnou jako žena bratrova k Seifertovi, takovou vášní, která bez ohledu 

na vše žene se slepě za svým cílem? Soudím, že nikoliv. Nejprve jí to asi lichotilo, že člověk 

tak vynikající věnoval jí své důvěrné přátelství; později poznala jeho známou noblesu a jeho 

neobyčejnou štědrost – zahrnoval ji nejen květinami, ale i rozmanitými dary. V té době vídali 

jej známí, jak jezdíval v drožce do Karlína vždycky v průvodu různých balíčků a květin.  

 Po smrti bratrově jsem ji navštívil v záležitosti, o které se později zmíním; v hovoru 

vyslovil jsem podivení, že ani skvělé příjmy, které po léta měl, bratrovi nestačily a že před 

koncem života jeho objevily se tu a tam i dluhy – na jeho příjmy sice malé, ale přece jenom 

minus, kdežto bylo by lze čekati spíše přebytek – když s ním byla tak důvěrná, není-li jí 

známo, kam ty všechny peníze jeho mizely? Řekla mi, že neví; dokud k ní docházel, že hleděl 

vždycky „skvěle“, ba „po knížecku“ nahraditi nějakou tu svačinu, ale peněz že míval tehdáž 

vždycky dost. – Já však slýchal, že finanční poměry paní Karly bývaly před lety skrovné – její 

muž měl menší nějaké postavení, pak se dcera vdávala a něco si stavěli – každý se divil 

z čeho – jeden syn byl lehkomyslný, utrácel atd. Paní Karla mívala starostí plnou hlavu; jsem 

přesvědčen, že bratr stíral ochotně slzy své ustarané přítelkyně a pomáhal jí, jak mohl. Mám 

v rukou poslední zápisník bratrův a tam jsou na několika stranách jakési rozpočty, které se 

objevují i na jiných jeho papírech z té doby – z těch jest zřejmo, že jí až do konce života dával 

                                                                 
86

 Dr. Brtník má objemný svazek. 
87

 O rukopisech těch bude následovati zpráva zvláštní. 
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peníze. I v nemoci na ni myslil, a když sám penězi nevládl, těžce nesl, že nemůže již 

rozdávati.  

 Vyprávěl jsem, že jsem paní Bezdíčkovou po smrti bratrově navštívil – povím proč. 

Když se bratr roznemohl, hledala paní Bezdíčková v bratrově stole v Akademii jakési 

„dopisy“, které prý jí patřily a které mu svěřila k uschování. Vykázala se také bratrovou 

vizitkou, kde on sám žádal za vydání těch věcí. Ale ve stole nebylo ničeho. Obrátila se tedy  

o pomoc ke mně, já zase k Jiráskovi, který bratra v Akademii za jeho nemoci zastával, ale ani 

ten ničeho nenalezl. Až po čase objeven byl ve velké skříni ve IV. třídě balík jakýchsi dopisů 

bratrových, a sice beze vší adresy. Byla to důvěrná korespondence z let 1894–1897, skoro 

vesměs rýmovaná, ceny velice nestejné. Byl jsem přesvědčen, že patří paní Bezdíčkové – ale 

chtěl jsem se přece přesvědčiti. Z podrobného popisu jejího poznal jsem, že dopisy jsou 

opravdu jejím majetkem. Prezident Akademie Randa
471

 nabídl mým prostřednictvím, kdyby 

se majitelka přihlásila, že by jí byly vydány. K tomu se nemohla odhodlati a prosila důtklivě – 

opět mým prostřednictvím – aby dopisy ty byly zničeny. Stalo se po jejím přání. Literatura 

neutrpěla tím škody žádné – prohlédl jsem dopisy ty svědomitě a přesvědčil se, že co bylo 

v nich trochu cennějšího, vybral již sám Vrchlický pro Kvítí Perdity – právě proto si je od ní 

vypůjčil, jak mi sama potvrdila. Ostatek byly jen variace na motivy jinde již lépe zpracované, 

některé kusy byly i naprosto beze vší ceny.
472

  

 Jak vznikla ta korespondence? Bylo to v ní vysvětleno. Paní Bezdíčková žádala, aby 

každý jeho dopis byl veršován. Bratr se tomu bránil, že „to při nejlepší vůli nemůže za mnoho 

státi,“ ale povolil jí jako každému a veršoval den po dni motivy stále ovšem se opakující.
473

 

Paní Bezdíčková totiž vždycky nějakou dobu se lásce bránila: brzy jí překážela její ctnost, 

brzy žárlivost (na koho, jsem nepochopil) – tak dráždila svého ctitele dva tři týdny, až nastalo 

slavné smíření, kde povolila všecko – pak se probudila lítost a historie začala od repetice. 

Kdyby se to bylo událo jednou, dvakrát, třikrát, člověk by tomu věřil, ale když se to 

opakovalo skoro každý měsíc – po tři roky – činí to, aspoň na mne, dojem komedie. Jednala 

tak proto, aby si svého ctitele co nejdéle upoutala.
474

  

 Z toho, jakož i z jejího chování po smrti bratrově, zbyl mi ten trapný dojem, že ani ona 

bratra nikdy nemilovala, ač bývaly doby, kde on by byl za ni dýchal.
475

 Bylo dojista také 

prapodivné, že paní Karla a žena bratrova žily po celá léta v dobrém přátelství – některou 

dobu se i pravidelně v týdnu scházely – a když bratr onemocněl, povolala jeho žena zároveň 

se mnou hned také paní Bezdíčkovou.
476

 – Ubohý bratr – byl skutečně „prodán“, nejen doma, 

ale i u své přítelkyně! 
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 Bylo štěstím pro něho, že aspoň tento třetí omyl svůj již neprohlédl. V poslední době 

před vypuknutím nemoci bratrovy se sice poněkud s paní Karlou sobě odcizili – ale bratr 

zemřel v důvěře, že paní Karla jej milovala. 

* 

 Ostatní ženské známosti bratrovy neměly nijakého hlubšího významu. – Mnohá žena 

se k němu blížila z různých důvodů – zvláště v pozdějších letech života – a on, když se mu rty 

k polibku takřka nabízely, zřídka odolal – ale opakuji: to byly jen styky přelétavé, které 

neponechaly v jeho duši nižádné stopy.  

 Celkem mohu říci tolik: se ženami neměl bratr štěstí. Vždycky jej poutaly. V mládí 

blížil se k nim s úctou a dlouho jen nesměle. „Než se Vrchlický seznámil s Podlipskými, byl 

člověk úplně čistý,“ řekl kdysi Mauder. Život pohlavní nebyl nikdy obsahem jeho života, ač 

byl smyslně založen. Prvá léta byl vzorným manželem, jako dříve svrchovaně něžným 

milencem – a mohl jím zůstati – ale pak poznal ženy, a to právě ty, kterých si vážil nejvíce – 

zklamal se v obou, matce i dceři, a pak změnil se úplně. Ztratil úctu k ženám a hledal u nich 

jen ukojení smyslů. Někdy byl i cynikem – on, člověk kdysi tak jemný! – ale pak, když 

zvítězil u něho zase rozum a vrozený útlocit, smýšlel i v posledních létech o ženách opět 

ušlechtile. I kritika znamenala v jeho knihách tehdejších tento obrat!  

 

 

Bratrova nemoc 

 Podrobnou zprávu o chorobě bratrově zachoval prof. dr. J. Pelnář,
477

 který jej od 

počátku poslední nemoci jeho v srpnu roku 1908 téměř až do smrti nejvíce ošetřoval. Sepsal 

vše na základě svých podrobných zápisků, doplnil zprávami lékařů ostatních i nálezem 

pitevním, přednesl ve Spolku českých lékařů a konečně vydal tiskem.
88

 Pokud jde o 

stanovisko lékařské, tato brožura látku ovšem dokonale vyčerpává. Já mohu slova její pouze 

místy potvrditi některými svými vzpomínkami.  

 Že věnuji této nemoci bratrově kapitolu tak dlouhou, má různé důvody: jednak 

naskytuje se mi příležitost pověděti ještě leccos o bratrovi samém, co jinde se nehodilo, dále 

promluviti ještě o jeho ženě a jeho domácnosti, o různých osobách jiných, neboť v té době 

sblížil jsem se s ním zase velice, skorem tak jako za let mladých, takže zprávy moje jsou 

místy podrobné a také ovšem spolehlivé.  

                                                                 
88

 Choroba Jaroslava Vrchlického. Prof. Dr. J. Pelnář. Přednáška ve Spolku českých lékařů 

21. 10. 1912. Zvláštní otisk z Časopisu lékařů českých.  
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 Bratr býval, jak mi matka vyprávěla, dítě velmi slabé – narodil se v sedmém měsíci 

(viz jeho paměti). Proto hlavně byl dán po čtvrtém měsíci na faru k strýci, aby tam na 

vzduchu a při dobrém mléce trochu zesílil. Chybou bylo, že hned v devátém roce byl dán na 

studie – měli jej raději nechat ještě nějaký rok na svobodě. Ustavičné sedění ve škole mu 

nesvědčilo – často churavěl – zvláště v Klatovech mezi sedmnáctým a dvacátým rokem. 

Nebyly to žádné nemoci, ale povážlivé slabosti, takže mu lékař radil téměř před koncem studií 

gymnaziálních, aby nechal školy a věnoval se povolání jinému, které by jeho zdraví lépe 

svědčilo. Tyto časté únavy a slabosti vyléčil bratrovi roční pobyt v Itálii. Vrátil se domů již 

zdráv a po řadu let svých mužných ani nezastonal. Pracoval od rána do noci, a přece byl jako 

rybička, vždycky svěží, fyzicky i duševně.  

 Tak bylo až do roku 1892. Tehdáž „okolo čtyřicítky,“ jak píše Pelnář, „měl po velikém 

rozčilení záchvat těžkých mdlob, které ho překvapily na procházce s přáteli (Jirásek, Winter) 

a pak ještě dvakrát v menší míře“.
478

 Bylo to brzy potom, když jej stihla ta těžká potupa – 

když se dověděl o zradě své ženy. Záchvat stihl jej, jak řečeno, na procházce a přátelé jej 

domů téměř odnášeli. To byl začátek jeho choroby – trvalo to tehdáž téměř celý rok, nežli se 

opět trochu sebral. Pamatuji se, jak jsme se s matkou tehdáž o něho obávali. To bylo v době 

jeho slavné čtyřicítky.
479

 „Okolo padesátky,“ hlásí dále chorobopis, „měl v moči značné 

množství bílkoviny (Thomayer, dr. Heinrich).“
480

 Po roce 1892 totiž, když tak pojednou se 

mu zhnusil jeho domov, neměl doma stání; více než jindy vyhledával přátely a sedával s nimi 

dlouho do noci u sklenice piva nebo vína; „píval denně pět až šest sklenic a tu a tam nějakou 

lahev vína,“ dí Pelnář.
481

 Nebylo to příliš mnoho (neboť co já vím, pokud jsme chodívali 

pravidelně k Petzoldovi, píval jen dvě až tři sklenice),
482

 ale pro něho to bylo přece mnoho  

a následky (ve formě bílkoviny) se ukázaly. Bratr si toho nevšímal – někdo jiný byl by tím 

sklíčen – ani toho nedbal, když byl nucen ulehnouti. Léčil jej Thomayer a ordinoval 

„bílinskou“. Když jsem bratra navštívil, byl ve výborné náladě a nabízel mi bavorského 

„Salvatora“. Divil jsem se, že jej pije. 

 „Co tomu říká Thomayer?“ ptal jsem se. 

 „Vždyť mi jej dovolil,“ bránil se bratr.  

 „To není možné, při tvém stavu –“ namítal jsem.  

 „Chtěl, abych pil bílinskou,“ vyprávěl bratr, „já se ho ptal, zda by to mohl býti také 

Salvator a on řekl, že ano.“  

 Thomayer myslil totiž minerální vodu téhož jména.
483

 Bratr měl hroznou radost, jak 

doktora napálil. Dokládám však, že toho piva sotva líznul – jen tak pro radost!  
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 Také v té době mnoho kouříval, samé cigarety!
484

 Chorobopis praví „až osmdesát 

denně“. Šedesáti byl jsem svědkem. Jeli jsme o Hromnicích gratulovat mamince do Nových 

Dvorů; byli jsme spolu celý den od šerého rána, kdy jsme vyjížděli, až do večera a za ten den 

si třikrát naplnil svoje étuis, vždy po dvaceti kusech, ráno doma, dopoledne na nádraží 

v Kolíně, odpoledne zas, a když jsme přijeli do Prahy, bylo étui prázdné. Přílišnému kouření 

navykl si při zmíněných besedách s přáteli: omamoval se alkoholem i nikotinem, aby 

zapomněl – šíleně pracoval, opět hlavně proto, aby zapomněl. Jednou jsem mu namítal, proč 

překládá věc méně významnou. „Abych něco dělal,“ řekl mi, „něco dělat musím, nechci-li se 

zbláznit.“ A při té horečné námaze se ještě každou chvíli rozčiloval, někdy neomalenými 

útoky svých nepřátel (mnozí snad ani nepřáteli jeho nebyli a snad by nebyli mnohý jeho krok 

tak zle a odmítavě kritizovali, kdyby byli znali pravý stav věci), někdy hmotnými starostmi, 

hlavně však bouřemi domácími.  

 V létě 1903 přepadly jej v Slatiňanech mdloby a po nich týden trvající bolení hlavy  

a v říjnu téhož roku konstatoval prof. Deyl kornatění sítnicových cév! Dostavily se závratě, 

kterých se již nezbavil.  

 Zbývajících pět let byly doby pro něho i jeho nejbližší přátely velice trudné. On cítil, 

jak hyne fyzicky a někdy i duševně, a jeho přátelé to s hrůzou pozorovali – snad lépe nežli on 

sám. Vracel jsem se z návštěv od něho skoro vždycky rozčilen, neboť často pozoroval jsem 

různé známky blížící se těžké choroby. Tělesně býval mnoho unaven a často míval i těžkou 

chůzi – on, který se jindy jen vznášel – a duševně překvapovaly mne časté a nenadálé změny 

v jeho náladě, nápadná u něho sklíčenost a hned zase bujná veselost, a pak co hlavního: jeho 

neobyčejná bystrost a duševní svěžest objevovaly se u něho již jen zřídka. Zkrátka to již nebyl 

ten Vrchlický let minulých. 

 Odejel jsem jako jindy na prázdniny do Kubice
485

 a tam dne 18. srpna 1908 stihla mne 

zpráva jeho ženy, že den předtím byl stižen záchvatem mozkové mrtvice... Když jsem jej 

navštívil, stál úplně oblečen u stolu, usmíval se vlídně jako jindy i vítati se pokusil nějakým 

slovem – ale jak byl změněn! Těžce se pohyboval, těžce mluvil a časem také i těžce myslil. 

Vyptávali jsme se po straně jeho ženy, jak to přišlo. Vyprávěla, že se nemoc hlásila již 15. 

srpna, když byli na výstavě, stav dne šestnáctého líčila právě tak, jak čteme u Pelnáře – jen  

o samé katastrofě vyprávěla poněkud jinak: „Dne 17. ráno naříkal si bratr na bolesti hlavy, jež 

prášek z lékárny utišil. V poledne se bolest vrátila a on ulehl. Odpoledne bylo mu lépe a já 

byla na procházce; když jsem se vrátila, nalezli jsme ho ležeti na zemi. Špatně mluvil a hlavu 

držel napravo.“  
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 To byl prvý mrtvicový záchvat, kterým počala jeho nemoc. Žena bratrova pak 

zamlčela, jak jej nalezli – patrně jí bylo nepříjemné přiznati se, že byla toho kritického dne 

mimo dům, zvláště když den předtím byla dvakrát (!) v divadle, odpoledne i večer. 

 První z lékařů viděl bratra dr. Skalička.
486

 Druhý den přišli již profesoři Deyl  

a Thomayer – třetího dne dr. Pelnář, který od toho dne pravidelně jej navštěvoval, dokud byl 

v Praze a také i na venkově – zvláště v Domažlicích aspoň zdaleka stopoval průběh nemoci.  

 Odtud popisuje dr. Pelnář chorobu krok za krokem až do konce. Z popisu jeho jest 

viděti, co ubohý pacient za ty čtyry roky – až do září 1912 – musil přetrpěti. Akutní bolesti 

v nejrůznějších částech těla od oka a ucha až po palec u nohy – jednou končetiny jako z ledu, 

podruhé jako v ohni – hrozná tíže v nich, „jako by hora na nich ležela“, jak říkával, to byly 

obyčejné útrapy tělesné; k tomu dostavovalo se rozčilení se sdruženými pocity sluchovými  

i zrakovými, jakož i různé halucinace obou smyslů, zvláště po záchvatech. Když neměl 

bolesti, býval i duch klidný a také úplně jasný.  

 Jednou z nejhorších útrap bylo to, že nemohl čísti. Viděl, ale špatně umísťoval, takže 

písmena téhož slova se mu rozbíhala a on skládal útvary nesmyslné. Byl jsem toho svědkem, 

když to zpozoroval poprvé. Upozornil jsem jej, že jest ve Zvonu zajímavá vzpomínka na 

Svatopluka Čecha. Chtěl si ji hned přečísti – ale jak do listu nahlédl, zarazil se – nahlížel 

znova a pak mi pravil: „To je divné, poslyš, co já zde vidím.“ A začal čísti něco, co se 

nepodobalo žádnému ze známých jazyků. „Tohle přece zde nestojí!“ zvolal. „Já nevidím, 

anebo blbnu!“  

 „Budou to asi mžitky,“ těšil jsem ho. Odhodil časopis a zamyslil se. Pak ještě častěji 

zkoušel čísti – ale marně. Vzpomínám, jak sedal ve své knihovně a smutným zrakem obzíral 

svoje milé knihy, svou radost, svůj poklad, který shromažďoval celý život a které nemohly 

k němu více promluviti. Bylo v tom cosi věru tragického! 

 V příštím létě hojně vycházel a také si vyjel zase do Slatiňan, ale tamní pobyt selhal. 

Přišla opět zima, v nemoci jeho již druhá, která přinesla zase různé nové obtíže.
487

 V březnu 

1910 přestěhoval se bratr do sanatoria v Stupčicích.
488

 Sebral se tam, ale stav nemoci se 

nezměnil. Jedinou naději skládali nyní ještě přátelé jeho na pobyt u jižního moře. Thomayer 

nebyl proti tomu: „My bychom s lidmi neobstáli,“ řekl mi, „ale mnoho si od toho neslibuji.“  

 A tak odjel bratr začátkem října 1910 do Opatije, kdež v sanatoriu dr. Landra pobyl do 

6. září 1911. Opět se sebral, při vyjížďkách na moře cítil se zdráv a čilý – zvláště si liboval, že 

na vodě nemíval bolesti v noze
489

 – ale jak se vrátil na pevninu, vracely se i bolesti. Stav 

nemoci ani moře nezměnilo. A tak z Opatije přestěhoval se do Domažlic, které si vyvolil 
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k svému stálému pobytu, a tam právě za rok po jeho příjezdu, dne 9. září roku 1912 zastihla 

jej smrt. 

 

Smutné poměry domácí v té době 

 Když se bratr roznemohl, ošetřovala jej jeho žena ochotně a vlídně. Potřeboval dosti 

obsluhy, neboť při každém hnutí bylo zapotřebí mu pomáhati, mimo to bylo nutno provázeti 

jej na procházkách, ať již pěšky nebo vozem, což vše vyžadovalo dosti času. Zprvu, dokud 

nebylo akutních bolestí ani zvláštního pobouření duševního, bývaly nejen dny, ale i noci 

pacientovy někdy dosti klidné – ale pojednou začala „soptit“ noha nebo ucho nebo oko, 

s bolestmi dostavovalo se rozčilení i halucinace, někdy zakalilo se na chvíli i vědomí a pak 

býval pobyt u lože nemocného velice obtížný a trapný. Nejhorší bývalo, když pacient 

tvrdošíjně žádal, aby se „s tím něco dělalo“ – aby se totiž bolest nějak utišila, nějakým lékem 

– a všichni stávali jsme kolem něho bez rady – často sám lékař. Někdy něco pomohlo a týž 

prostředek podruhé zůstal bez účinku. Nebylo tedy ošetřování nemocného, ač byl odjakživa 

povahy velice vlídné, úkolem ani snadným ani příjemným.  

 Prvních asi šest měsíců ošetřovala žena bratrova muže svého pomocí služky sama – 

ale potom ji to omrzelo anebo též unavovalo a povolala ošetřovatelku, paní Dvořákovou – 

aspoň pro den: v noci že Vrchlický ničeho nepotřebuje a to že ona sama si jej obslouží. Paní 

Dvořáková byla ošetřovatelka zkušená a velice obětavá; pečovala o svého nemocného přímo 

ideálně.
490

 Záhy ovšem postřehla, že nemocný nemá všecko, jak by míti měl, a vymáhala 

potom pro něho všecky potřeby ovšem zdvořile, ale se vší rozhodností – což vedlo později 

k vážným konfliktům.  

 Zaprvé nebyla spokojena se stravou, kterou bratrovi podávali; jeho žena sama vařiti 

neuměla, a tak vařila obyčejná služka, která se také nikdy vařiti neučila a která, jsouc jinou 

prací hojně zaměstnána, odbývala kuchyni všelijak. Nemocný dostal sice kousek masa nebo 

moučníku – ale někdy bylo to nedodělané, jindy připálené, o přípravě pokrmů ani nemluvě. 

Býval jsem svědkem, jak nemocný vracel z úst kousky jídel mu podávaných a po několika 

soustech talíř odstrkoval – nebo cpal kusy masa do úst, „aby nebyl rámus“, že nejí, a když 

žena odešla, ukrýval je a krmil jimi psa – neboť pokrmy bývaly někdy opravdu špatné. 

Člověk zdravý a hladový byl by je snad snědl. Ošetřovatelka upozorňovala, že pro nemocného 

třeba vařiti jinak – ale domácí paní místo aby se postarala o nápravu, začala se na 

ošetřovatelku mračiti – i na bratra bývala mrzuta, že prý si vybírá – neboť o její Marjánku 

nesměl nikdo ani zavaditi. Byla ráda, že Marjánka sama všecko zastane, že ona nemusí na nic 

ani sáhnouti – jak to zastala, bylo věcí vedlejší; každý měl být se vším spokojen.  
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 Po nějaké době objevily se na těle nemocného modré skvrny – skorbut – ze špatné 

výživy. Lékař nařídil, že se musí nemocný lépe živiti. Nějaký den bylo to lepší – ale brzy 

vrátil se starý šlendrián. Tehdejší místodržitel hrabě Coudenhove,
491

 který si bratra velmi 

vážil a o jeho osud upřímně se staral – protože se staralo také ministerstvo – mne žádal, aby se 

podniklo všecko, co by mohlo přispěti k jeho zachránění, a není-li naděje na uzdravení, aby se 

mu aspoň opatřilo největší možné pohodlí v nemoci, a nabídl mi k tomu účelu i větší částku 

peněz ze svých fondů. Poněvadž lékaři kladli váhu na vydatnou výživu, měl jsem v úmyslu 

opatřovati mu jídla z české domácnosti, ale jeho žena mi slibovala, že bude vše jiné – že se 

postará o to, ale zase neučinila ničeho. Tomuto nedostatku odpomohlo se teprve tím, když se 

bratr později z domova odstěhoval.  

 Jinou stálou příčinou mrzutostí bývalo topení. Nemocný býval zimomřivý a žádal, aby 

se více topilo – ale často marně. Jednou přišel jsem k němu; seděl v jídelně a byl 

s ošetřovatelkou sám doma. Byl dosti vesel, ale stěžoval si, že jest mu chladno. „Dej si 

zatopit!“ radil jsem.  

 Ale Marjánka měla svoje námitky, až co prý řekne milostpaní.  

 „Co se budeš koho doprošovat,“ řekl jsem, „poruč si, vždyť jsi pánem!“ 

 „Já, pánem?“ řekl s úsměvem a zavrtěl hlavou. „Zde jest pánem někdo jiný.“  

 „Kdo?“ tázal jsem se udiven.  

 „Nu, Slávek, ten je zde pánem!“ odvětil bratr.  

 Mezi dnem se v jeho pokoji ovšem topívalo, ale v noci, když si bratr stěžoval na zimu, 

„naházela“ na něho žena jeho „mrzutě“ – jak si ráno stěžoval – co jí přišlo do ruky, pranic 

nešetříc jeho nemocné nohy. Skoro pravidelně bývaly také obtíže s lázní, i když ji lékař radil. 

Kamínka „stále kouřila“, ale děti koupávaly se jako jindy bez obtíží. Žena bratrova byla 

přesvědčena, že „lázeň mu nepomůže“, a proto se jí bránila. Ona ovšem nepomohla, ale 

časem mu přece ulehčovala.  

 Od té doby, co měl bratr kolem sebe ošetřovatelku, vedlo se mu přece jen lépe. Vše, 

čeho potřeboval, ona mu obstarala, popřípadě vybojovala. Ale hůře mu bylo, když večer 

odešla. Tu jeho žena především jej nakrmila hojně práškem, jejž lékař předepsal proti 

bolestem – dávala mu ho štědře, i když bolestí neměl – ačkoliv mu často kalil vědomí – pak 

všichni odešli z jeho pokoje a zhasli světlo, aby prý usnul. On však neusnul, někdy ležel celé 

hodiny bez dřímnutí, a poněvadž míval sluch velice zbystřený, zaslechl leckdys z vedlejších 

místností úryvky hovorů, které jej málo potěšily. Nebylo divu, že bývali mrzuti na jeho 

dlouhé stonání – ale mohli býti přece trochu opatrnější. Často zase večer všichni odešli, a sice 

do Uranie, kde byla tehdáž Eva angažována, a bratr ležel doma sám. Na tu svoji opuštěnost si 
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zle naříkal. Jednou večer jsem ho navštívil a tu byl velmi rozčilen. Vykládal mi – dosti 

obtížně – že „klášter jest prázdný, všichni mniši že odešli a že zbyl jen opat“. 

 „Jaký opat?“ tázal jsem se. 

 „Tenhle,“ ukázal na sebe. 

 Když byl s domácími sám, ani si netroufal se ozvati, protože nebyli k němu vlídní. 

Před lidmi říkala mu žena, jak jsem již pověděl, „miláčku“, „drahoušku“ – ale jednou při tom 

prohodil: „Tady je všecko fórové; před lidmi mi říká ‚miláčku‘, a když jsme sami, jest na mě 

mrzutá a hrubá.“  

 Někdy bývali na něho hrubí i před ošetřovatelkou. Jednou si bratr vzpomenul, že chce 

jíti k Sládkovi. Bůhví proč, ale jeho žena nechtěla dovoliti. Ale tenkráte stál on na svém. Žena 

jeho se rozzlobila: „Dám tě vyhlásit za blázna!“ zkřikla na něho. On zcela klidně: „Jak ti libo, 

drahoušku!“ Ale toho dne k Sládkovům šel. To nám vyprávěla ošetřovatelka.  

 Že mu žena jeho častěji hrozila blázincem, a nejen ona, i Slávek (!), vím od něho 

samého, a sice kdykoliv se jim nechtěl podrobiti. Také jej nevlídně okřikovali, když 

v bolestech naříkal. Žena jeho uměla bolesti snášeti se zaťatými zuby – při porodech –  

i potratu – ani nehlesla – a žádala, aby také on mlčky bolesti trpěl. Ale mezi nimi byl veliký 

rozdíl: ona byla kámen, on hrozná senzitiva.  

 Jestliže jej žena okřikovala, Slávek se jeho nářkům někdy přímo posmíval. Vůbec  

o chování toho hocha vyprávěly se tehdáž historie. Malá ukázka. Jednou vešel do pokoje 

k bratrovi, rozhlédl se a zase odcházel. Bratr jej vyzval, aby u něho chvilku pobyl. „Co bych 

tu dělal?“ odpověděl. „Peníze nemáš, tak co s tebou?“ To mi vyprávěla téhož dne 

ošetřovatelka před bratrem a ten kýval hlavou.  

 Jindy měl bratr vstávati – zrovna tam byl dr. Pelnář. Žena běžela do jídelny pro jeho 

župan. Měl ho na sobě Slávek.  

 „Dej sem, Slávku, župan, honem, tatínek ho potřebuje!“ žádala matka.  

 „Hoď na něho hadr,“ zněla něžná odpověď synáčkova. To mi vyprávěl Thomayer  

a dodal: „Tohle je krásná hůl – řezaná – ale s chutí bych ji rozbil o toho kluka, kdybych 

mohl.“ 

 Soudím, že podobné výroky Slávkovy měly být jakýmsi žertem, neboť se při 

podobných „vtipech“ vždycky usmíval. Byl zrovna takový cynik jako ten, kdo byl jeho 

otcem. Ale byly to vtipy drzé a hloupé, které bratr můj těžce snášel.  

 Ráno, když ošetřovatelka přicházela, býval prý pacient zimou zkřehlý a omámený 

prášky, takže někdy zmateně mluvil. „Mluví z něho brom,“ řekl jednou prof. Deyl. – 

Významné jest, že ošetřovatelka, majíc tu zkušenost, že prášky jej otupují, bránila se jim, co 
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mohla, kdežto jeho žena mu je přímo vnucovala. Ráda byla by světu namluvila, že muž její 

není příčetný a že není schopen spravovati své záležitosti – snad byla i o tom přesvědčena – 

ale já prohlašuji, že až na ty doby, kdy bolesti „soptily“ (jak on říkal) anebo kdy jej omamoval 

brom, býval při vědomí úplně jasném – ba někdy míval chvíle, když mu delší čas bylo volněji, 

že hovořil a žertoval jako jindy, dokud býval zdráv. Vždyť nadiktoval ošetřovatelce i řadu 

slok, které s malou korekturou dr. Boreckého
492

 byly v Máji hned otištěny.
493

 Jeho žena, místo 

aby se z toho těšila, velice prý se zlobila, že je to lež, on že již verše psát nemůže. Leckohos 

mýlilo, že někdy řekl něco podivného, zrovna nesmyslného. Ale bylo to pouhé „přeříkání“,  

a to uvědomělé, jak rozhodl dr. Pelnář. Nemocný totiž věděl, že vyslovuje něco jiného, nežli 

chtěl říci – tedy mysl měl jasnou – a bývalo mu asi hrozné, když s ním nakládali jako 

s pomatencem. Ostatně, že měl mysl jasnou, že věděl, co chce a co činí, dokázal nejlépe tím, 

jak si pojednou energicky uspořádal svůj život.  

 Počátkem března 1910, jednou zrána, když jsem se chystal do školy,
494

 přiběhl k nám 

Slávek: že prý tatínek (!) jest hrozně rozčilen, že si s ním maminka neví rady a že prosí, abych 

tam přišel. Běžel jsem hned a můj syn, jak se dooblekl, pospíchal za mnou. Nalezli jsme 

bratra sedícího v lenošce a velice rozechvěného. Obličej měl rudý a nepokojné oči dychtivě 

hleděly ke dveřím, jimiž jsme vstupovali. 

 „To jsi hodný, že jsi přišel,“ vítal mne. „Děkuju ti, děkuju,“ a chopil se křečovitě mé 

ruky, kterou jsem mu podával.  

 „Co je ti, co se stalo?“ tázal jsem se.  

 „Ale nic,“ ozvala se švakrová, „Vrchlický nechce jíst.“  

 „Jíst musíš,“ domlouval jsem mu. „To by si se špatně zotavoval.“  

 „Ano,“ odvětil bratr, „ale tady ne. V tomto domě nikoliv!“ 

 „A proč?“ tázal jsem se.  

 „V tomto domě nikoliv!“ bylo jedinou jeho odpovědí.  

 A pojednou obrátil ke mně svoje strhané zraky a zvolal s rukama sepjatýma: „Vezmi 

mne odtud pryč! Prosím tě, vezmi mne pryč!“ 

 Hleděl jsem všemožně jej upokojiti, ale marně – myslil, že nechci přání jeho vyhověti, 

a rozčiloval se vždy více.  

 „Nu tedy ano,“ řekl jsem, „učiním, co si přeješ.“  

 Chopil mne za ruce a nevěděl, jak mi děkovati: „Já vím, že jsi můj nejlepší přítel, 

odpusť, že jsem někdy pochyboval. To oni –“ ukázal hlavou na ženu, „mi namlouvali, že jsi 

mým nepřítelem, že mi závidíš, že mě nemáš rád. A já jim věřil. Do smrti si neodpustím, že 

jsem jim kdy věřil. Odpusť mi, prosím tě, a neopouštěj mne!“  
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 Ohlédl jsem se tázavě po švakrové stranou sedící, jako bych čekal na její odpověď, ale 

ona nepromluvila. Nehájila se ani slovem a vůbec si mne nevšímala. Začal jsem tedy jednati 

sám.  

 „Dobře,“ řekl jsem bratrovi, „jen se, prosím tě, upokoj! Když nechceš déle zůstati‚  

v tomto domě‘, odstěhuješ se jinam – kam, zatím nevím, ale zařídím to, a sice hned.“  

 Měl velikou radost a znova mi děkoval.  

 „Ale nyní musíš něco jíst – musíš přece snídat!“  

 „Ano, ale ne v tomto domě – tady ne!“ 

 Můj hoch, který jej zbožňoval a při této trapné scéně klečel u jeho nohou, měl dobrou 

myšlenku: „Víš co, strýčku, já ti sám něco přinesu. Ode mne budeš přece jísti, že ano?“  

 Bratr svolil, syn mu dal venku upraviti nějaké vejce, a zatímco já spěchal do školy, 

neboť jsem viděl, že se již utišuje, sám jej nakrmil. Když jsem odcházel, švakrová ani se 

nepohnula – viděla, že smělou svoji partii, udržovati totiž bratra v poslušenství – nadobro 

prohrála.  

 Co před tím předcházelo, jsem se nedozvěděl; patrně jedna z oněch trapných nočních 

scén, po kterých nalézala ošetřovatelka nemocného tak rozčileného a zemdleného, že jen 

s největším úsilím mohla jej upokojiti. Od té doby zařídil jsem to tak, aby ošetřovatelka byla  

u něho hlavně v noci a teprve mezi dnem šla si domů odpočinout.  

 

Na cestách 

 Zastavil jsem se jen na skok ve škole, je-li tam vše v pořádku, a spěchal jsem do 

nemocnice, abych se poradil s Thomayerem, co se má díti. Ten mne pozorně vyslechl  

a pravil: „Něco se tam stalo. Nevíte co?“  

 „Nevím,“ řekl jsem.  

 „Tolik je jisté,“ pokračoval Thomayer, „když nechce doma být, že ho tam nikdo držet 

nemůže. A jíst přece musí!“ 

 „Ale kam s ním?“ radil jsem se.  

 „Vzal bych jej sem, na třídu, ale, bohužel, není tu nic prázdného a také hned nebude.“  

 „Což nějaké sanatorium?“ mínil jsem. „Co říkáte Krči?“  

 „Proč ne,“ řekl Thomayer, „to by bylo dobré.“  

 Rozjeli jsme se tedy se ženou hned do Krče a přednesli dr. Šimsovi,
495

 co nás přivádí. 

Byl ochoten bratra přijati a svolil také výjimečně, že si může bratr vzít s sebou svoji 

ošetřovatelku, od které se nechtěl odloučiti. Vybrali jsme mu pohodlný pokoj v přízemí, aby 
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s churavou nohou nemusil stoupati do schodů, a chystali jsme se, jak ho tam odpoledne 

doprovodíme.  

 Ale u bratra čekalo nás překvapení. Když jsem mu v poledne oznamoval, co jsem 

pořídil, že se může hned stěhovati, řekl mi stísněně, že ještě ne, že zatím ještě zůstane doma. 

Čím a jak jej dovedla jeho žena zase upokojiti, nevím, nepátral jsem po tom. Ale buď jej 

odzbrojila velikou svojí vlídností, anebo snad i byla na něho tak zlá, že se bál, aby mu 

neublížila, a slíbil jí, že zatím ještě zůstane. Vzpomínal jsem, co mi jednou řekl: „Ta ženská 

byla by s to mne otráviti.“ To mi řekl, když byl ještě úplně zdráv, když jsme šli Purkyňovou 

ulicí. Nemyslím, že by to byla učinila. „Přece není tak hloupá,“ myslil Thomayer, narážeje na 

to, že by se to bylo ovšem poznalo, ale bratr, cítě svou bezmocnost, se jí bál, ať již právem či 

neprávem.  

 Než jsem přijel z Krče, dovedla jej tedy upokojiti. Uměla totiž tak mluviti, že někdy 

přesvědčila na chvíli i zdravého člověka, který jí nevěřil a který znal její neobyčejnou 

výmluvnost. Byla ještě výmluvnější nežli sama její matka. Když jsem její „programové“ řeči 

někdy poslouchal, vzpomínal jsem bezděky na varhany, kde se vytahují a zase zastrkují různé 

rejstříky a kde právě jich mícháním a střídáním dosahuje se překvapujícího účinku. Mluvila 

z ní vzorná, svých povinností vědomá žena, něžná milenka, filozof, soudce, kazatel – jak toho 

právě potřebovala – někdy se vystřídali všichni v několika minutách. Všecko dovedla 

vysvětliti, všecko dokázati, každého přesvědčiti a odzbrojiti – když ne jinak, tedy svou 

hlubokou pokorou a kajícností. Když uznala toho potřebu, plazila se jako červ – ale třeba 

v nejbližší chvíli opět sebevědomě vztýčila hlavu. Vzpomínám, jaké uměla psáti dopisy – 

měla takové obraty, takové výrazy, že jim uvěřil každý, jak jsem řekl, na čas i ten, kdo ji 

znal.
496

 Podobnou výmluvností ochočila asi také tehdáž bratra a vynutila na něm slib, že u ní 

zůstane.
497

 

 Ale tenkráte málo jí to pomohlo. Po několika dnech prohlásil bratr znova a to 

rozhodně, že chce z domova pryč. Dr. Pelnář nabídl sanatorium v Stupčicích, jehož majitel, 

dr. Krouský,
498

 byl jeho švakrem, a tak se stalo, že 13. března bratr tam odejel. 

 Thomayer žádal pro něho klid, čerstvý vzduch a dobrou stravu – o dvoje poslední bylo 

tam přírodou a dobrým vedením v hojné míře postaráno – hůře bylo s klidem. V ústavě ovšem 

klid byl, ale šlo o to, aby nebyl klid bratrův rušen zvenčí. A proto řekl mi Thomayer, že by 

nebylo dobře, kdyby byl bratr často navštěvován. Brzy nato setkal jsem se s ženou bratrovou, 

která muže svého odvezla do Stupčic a po dvou dnech se vrátila do Prahy. Vyprávěla mi, že 

se mu tam líbí, chválila ústav a dodala, že tam zase pojede, že hodlá totiž muže svého každý 
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týden na pár dní navštěvovat. Řekl jsem jí, že bych to neradil, že lékař žádá pro něho 

především klid a že by jej časté návštěvy unavovaly i rozčilovaly. 

 „Já ho přece nerozčiluji?“ ozvala se sebevědomě žena bratrova.  

 „Odpusť,“ řekl jsem jí, „ale ty dobře víš, že právě ty rozčiluješ ho nejvíce.“  

 To byla vůbec první srážka, kterou jsem měl se svojí švakrovou; později následovaly 

jiné, když bratr mne přímo prosíval, abych se zastával jeho interesů, které se často 

s prospěchem ženy jeho a jejích dětí podstatně křižovaly.  

 Tak jsme slýchali každou chvíli, že knihy z bratrovy knihovny objevují se u antikvářů. 

Upozornil jsem na to švakrovou a žádal ji jménem bratrovým, aby jeho knihy lépe opatrovala. 

Byla uražena a její zeť, pan Nevole,
499

 napsal mi obrněný list, že oni všichni jsou zajedno a že 

on nestrpí, abych podobným způsobem rodinu osočoval – že jsou to vše jenom zlomyslné lži. 

Ale brzy nato objevilo se zase několik knih bratrových u Bačkovského,
500

 který, vida uvnitř 

bratrovo ex libris, je zabavil a mně vydal. Na mou otázku, kdo je tam nabízel, řekl, že jakýsi 

student... Byly to knihy české s vlastnoručním věnováním autorů (také I. Herrmanna). 

Následkem toho žádal jsem co bratrův plnomocník (bratr dal mi vystaviti notářskou plnou 

moc), aby mi byl zaslán katalog knihovny – ale marně. Bratrova žena spisovala dnem i nocí 

katalog nový, protože prý ten starý byl „iluzorní“, a ten nový byl odevzdán s knihovnou 

bratrovou Akademii. Že mnoho knih v té době zmizelo z knihovny bratrovy, není pochybnosti 

– vždyť již za poslední doby, kdy jsem bratra v Praze navštěvoval, pozoroval jsem v policích 

mezery. Řeklo se mi, že se knihovna „přerovnává“. Kolik knih bratr naposledy měl, určitě 

nevím; Kožíšek, sluha v Akademii, tvrdil, že dvanáct tisíc, že to ví od bratra – odvedeno jich 

bylo do Akademie asi osm tisíc.
501

  

 Svým zakročením získal jsem sice hněv své švakrové, ale zároveň to, že jeho žena 

jezdila za ním pouze za čtyři až šest neděl jednou – myslím hlavně proto, aby uhájila před 

světem svou pozici. Občas udělal si tam výlet Slávek, který prý tam jednou o prázdninách tak 

prováděl, že sám doktor musil zakročiti, neboť to bratra velice rozčilovalo. Já sám byl jsem 

tam za těch sedm měsíců bratrova pobytu pouze třikráte. Ponejprv koncem března, podruhé 

v létě a potřetí na podzim, krátce před odjezdem do Opatije, když mne bratr o to žádal.  

 Bratrovi pobyt v Stupčicích celkem svědčil a také se mu tam opravdu líbilo – ale stav 

jeho nemoci se nijak neměnil. A tu začaly se ozývati hlasy v naší veřejnosti, že by snad jedině 

moře jižní mohlo nemocnému posloužiti. Thomayer proti tomu nebyl, ale mnoho si 

nesliboval, jak jsem vyprávěl – což se ovšem bratrovi neřeklo. Ten, slyše ze všech stran jen  

o moři, zatoužil po něm – vždyť beztoho na ně nemohl zapomenout – a skládal v ně všecku 

svoji důvěru. Zvolena byla Opatije, protože u dr. Landra, tamního lékaře a Thomayerova 
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žáka, mohl bratr bydleti, a co více, výjimečně také se stravovati, neboť jinak se hostům 

nevařilo.
502

 Vědělo se, že delší pobyt v Opatiji pro dvě osoby – neboť bez ošetřovatelky 

nechtěl bratr jeti – bude státi hodně peněz. Měl jsem sice pro bratra hezkou částku; za doby 

jeho nemoci dostával jsem každý rok pro něho – ovšem bez žádosti – „čestný dar“ od 

ministerstva kultu, a sice tisíc korun – nicméně bylo by bývalo nutno slušnou cifru dopláceti 

z bratrova měsíčního příjmu. Z té příčiny, jakož i proto, že Thomayer si mnoho od moře 

nesliboval, jeho žena plánu tomu nepřála a zajela si do Stupčic, aby to bratrovi rozmluvila. 

Ale bratr se tím rozčílil a zavolal mne ihned na pomoc. Jako zjara doma, tak i nyní prosil mne 

úpěnlivě, abych se ho zastal; v té době zatoužil zrovna horečně po zdraví a bývalém volném 

životě svém a domáhal se křečovitě cesty na jih, jakožto jediného prostředku k svému 

uzdravení. Jeho ošetřovatelka jej v tom posilovala, neboť sama ze své zkušenosti dlouholeté 

slibovala si také od moře – ne-li uzdravení, aspoň veliké polepšení. Já, vida, kterak celou 

bytostí svou bratr po té cestě touží, hned jsem jej upokojil. „Když si přeješ do Opatije, tedy 

pojedeš,“ řekl jsem mu a on div radostí nezaplakal.  

 Měl jsem v plánu jej po cestě provázeti, ale tu se mi nabídl básník pan Šimánek, jeho 

bývalý posluchač z univerzity, že má volný lístek po rakouských drahách jakožto žurnalista,  

a že s ochotou Mistra do Opatije odveze. Byl jsem mu povděčen, neboť sám s ošetřovatelkou 

jeti nemohl.
503

  

 A tak odejeli začátkem října 1910 do Opatije. Cestu přestál bratr dobře, v Opatiji se 

mu velmi líbilo a skutečně se zdálo, že mu změna ta poslouží. Když jej lékař vyšetřoval, 

shledal dosti silnou cukrovku, kterou v Stupčicích neměl, patrný to následek velikého 

rozčilení, o kterém jsem vyprávěl. Ta se záhy zlepšila a bratr trávil celé hodiny na výsluní 

buď v zahradě, nebo na břehu anebo na lodi. Také se v moři koupával. Rád vyjížděl parníkem 

do bližšího okolí a posílal z výletů veselé lístky. Česká kolonie tamní hleděla mu pobyt jeho 

všelijak zpříjemniti. Někdy zdálo se opravdu jemu samému, že nemoc co nevidět někam 

zmizí a on že se vrátí domů uzdraven.
504

  

 Zatím přešla mírná zima i kouzelné jaro, přešlo i celé léto, ale podstatná změna 

v nemoci se neobjevovala. Bylo to vždycky jenom chvilkové zlepšení, nic víc. Poněvadž tou 

dobou byly finance jeho skoro již vyčerpány, upozornil jsem na to bratra, jestliže by si přál 

ještě déle na jihu tráviti, že by bylo nutno voliti někde pobyt levnější – v sousední Ice
505

 nebo 

Volosce.
506

 Bratr, který sám počínal poznávati, že ani moře ani jižní slunce nečiní těch divů, 

v které doufal, nechtěl začínati zase nový život v jiných poměrech a rozhodl se, že se vrátí do 

Čech – do Prahy – ale domů zpět nechtěl.
507

 „Domů se nevrátím, dokud nebudu úplně zdráv,“ 

opakoval si neustále.  
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 Pomýšlel na to usaditi se někde na obvodu Prahy, kde by měl klid, nebo někde na 

Hradčanech a žádal, abych mu nalezl vhodný byt, ale bál se přece jen návštěv. Mimoto jsem 

jej upozornil, kdyby si najal zvláštní byt v Praze, že by to byla zjevná roztržka se ženou a že 

by jí to mohlo třeba ublížiti, kdyby se jednalo někdy o její penzi. Škoditi jí nechtěl, a proto 

pustil Prahu z mysli a chtěl se usaditi někde na českém venkově – jako S. Čech. Uváděli jsme 

Poděbrady (pro lázně), Podřipsko (pro mírnější podnebí), ale po dlouhých poradách rozhodl 

se pro Domažlice, kam jej vábily milé upomínky mladých let. Také to si liboval, že tam bude 

jaksi za větrem.
508

 

 Byl jsem právě v České Kubici na prázdninách, když mi oznámil toto svoje rozhodnutí 

a žádal mne, abych mu nalezl v Domažlicích byt. Vypravili jsme se tedy se ženou hned do 

města a rozhlíželi se – ale marně. Byla tehdy ve městě o byty nouze. Tu jsme potkali  

dr. Steidla,
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 který slyše, co nás přivádí, hned se nás přátelsky ujal a jeho laskavostí a pomocí 

městského úřadu nalezli jsme konečně tichý byt v ulici u samé brány, naproti hotelu  

U Šumavy, kde se měl bratr stravovati.
510

 Dr. Steidl hned tehdáž nám slíbil, že on a jeho 

přátelé se bratra rádi ujmou, a také slovu svému plně dostál.  

 Jak můj bratr zvěděl, že má v Domažlicích byt, neměl v Opatiji stání a odejel ihned 

odtamtud. Na cestě zpáteční provázel jej jiný jeho posluchač, a sice pan Svoboda, který co 

konceptní úředník státních drah měl také volný lístek. Cestu zpáteční pacient opět dobře 

snášel, ale jakmile překročil vlak jižní hranici českou, byl velice znepokojen, aby jej snad 

místo do Domažlic nevezli do Prahy. Ačkoliv jej všemožně ujišťovali, dlouho nedůvěřoval. 

„Uvidím-li, že mne vezete do Prahy, vyskočím z okna,“ prohlásil rezolutně. Teprve když 

poznal, že jede k Domažlicům, upokojil se.
511

  

 V Domažlicích byl hnedle jako doma; rád se procházel pod podloubím a podnikal  

i výlety do okolí, a sice často v obecním kočáře, který mu pan starosta Ludvík
512

 ochotně 

půjčoval.
513

 Brzy utvořil se kolem něho kroužek dobrých přátel. Vedle dr. Steidla 

navštěvovali jej tehdejší ředitel gymnázia J. Dvořák a jeho choť,
514

 spisovatel hrabě 

Dohalský,
515

 hudební skladatel Jindřich
516

 a také převor kláštera, páter Vaněk.
517

 Lékařskou 

pomocí přispíval mu nejdříve dr. Steidl, pak hlavně dr. Krahulík.
518

  

 V zimních měsících bývalo v té odlehlé uličce až příliš ticho a skoro smutno – bratr 

málo vycházel a z okna neviděl za dlouhou dobu živé duše. Mimo to byt neměl slunce a to 

byla vážná chyba. A tak radili se přátelé bratrovi, jak by mu opatřili byt veselejší – někde na 

slunečné straně náměstí. Ale, jak jsem řekl, o byty byla nouze – a tu nabídl se ochotně prof. 

Fikejs,
519

 že mu postoupí svůj vlastní byt, ležící na místě nejlepším a pro bratra zvláště 

příhodný, když by se nalezla pro něho nějaká náhrada. Obec nabídla mu byt po městském 
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sládkovi, který se právě uprázdnil, a věc byla hotova. Po Hromnicích odstěhoval se bratr na 

náměstí do domu knihkupce a redaktora Prunara,
520

 v jehož rodině nalezl opět milé a ochotné 

vždy přátely; obec a některé dámy domažlické opatřily byt nábytkem, vyzdobily jej koberci, 

výšivkami, obrazy a květinami, že byl jako hnízdečko.
521

 Obec zásobila novou domácnost 

dřívím ze svých rozsáhlých lesů, takže tam byl bratr opatřen téměř ideálně.  

 Ještě i v Domažlicích stěžoval si bratr na časté návštěvy své ženy. Žádal mne, abych 

mu zjednal pokoj. Naznačil jsem jeho ženě, že by si přál více klidu, ale ona tvrdila, že když 

tam ona nebo její děti přijedou, že je rád vidí a že jest k nim velmi vlídný. Nato přijel jsem do 

Domažlic a on si zase stěžoval, že tam byla jeho žena a že slíbila opět přijeti za čtrnáct dní, 

 a znova žádal, abych to zamezil. Řekl jsem mu, co mi jeho žena odpověděla, že mi nevěří, 

když vidí jeho vlídnost, že on sám musí jim říci, aby za ním nejezdili, anebo že musí ty 

návštěvy klidně snášeti – jiné rady že neznám. Odpověděl mi, že nemůže k nim být nevlídný, 

když tak daleko za ním jedou – ale hned zase opakoval, že „chce míti již pokoj, že si ho snad 

již zasloužil“. Jednou dokonce hrozil, nebude-li míti pokoje, že odjede zase do ciziny, někam 

daleko.  

 Při svých návštěvách pokoušela se ještě znova žena bratrova přilákati muže svého do 

společné domácnosti – vyprávěla mu, že najala veselý byt na Smíchově, v přízemí, 

s vyhlídkou na řeku a Vyšehrad – nabízela, že by mohl žíti ve svém pokoji úplně oddělen jen 

se svou ošetřovatelkou
522

 – šlo jí o to, aby před světem byli zase pohromadě – ale on 

rozhodně odepřel. „Nepřeju jim nic zlého,“ řekl mi, když mi o tom vyprávěl, „ale žíti s nimi 

nechci.“ To byl jeho poslední výrok o ženě a jejích dětech.
523

  

 Brzy po svém návratu z Opatije zajel si do Prahy k matce – ale výslovně mne žádal, 

aby se o tom jeho žena nedověděla. Očekával jsem jej podvečer se zavřeným vozem na 

nádraží. Když jsme zahýbali na nábřeží, ukázal jsem mu dům, kde najala jeho žena byt – ale 

on beze slova odvrátil se na druhou stranu. Strávil večer, noc a příští den do oběda u matky  

a sester a po obědě vracel se opět v zavřeném voze na nádraží. Tenkráte zůstala jeho návštěva 

nadobro utajena.  

 Podruhé přijel do Prahy před vánočními svátky, aby se podíval v Národním divadle na 

svou trilogii. Tenkráte bydlel u mne, aby měl blízko do divadla.
524

 Přijel velice vesele, s chutí 

s námi povečeřel, dobře se vyspal, takže ráno, když se probudil, byl neobyčejně svěží  

a hovořil, jako by byl zdráv. Mám za to, že radost z trilogie, na kterou se těšil, jej také 

vzpružila. Když jsem viděl, že se mu tak dobře vede, užil jsem té chvíle a radil jsem se s ním, 

co z jeho rukopisů mělo by se sázeti – neboť Otto přál si pro sebrané jeho spisy nový svazek  

a já jsem přece nechtěl sám rozhodovati.  



 

116 
 

 „Tak co všecko je tam?“ tázal se mne ohlížeje se na hromadu rukopisů, které jsem 

uchystal.  

 „Kvítí Perdity jest k tisku připraveno,“ referoval jsem, „verše lehce erotické.“  

 „To ne,“ ozval se, „něco jiného.“  

 „Pak je tu Žeň času, věci příležitostné.“
525

  

 „To také ne,“ mínil, „to může čekat, třeba až naposled.“  

 „Pak Proti proudu, verše polemické –“
526

 

 „Ovšem,“ přisvědčoval, „také mohou čekat. Co ještě máš?“  

 „Je tu sbírka pěkných, vážných básní, nadepsaná Meč Damoklův.“  

 „Tu dej sázet,“ rozhodl, „ta bude nejlepší.“  

 „Ale není ještě úplně připravena; jsou v těch deskách čísla, která tam zřejmě nepatří,“ 

namítal jsem.  

 „Ta vyber a nahraď jinými, která by se tam hodila – vždyť se najde ještě všelicos. 

Ano, Meč Damoklův bude nejlepší,“ opakoval.
527

  

 Také jsem mu musil referovati o jeho rukopisných překladech. Pamatoval se téměř na 

vše, na některé věci zvláště. Vzpomínal jsem v duchu, jak jednou se nechtěl hlásiti k tomu, že 

napsal Smrt Odysseovu
528

 – tehdáž byl ovšem zmořen bolestmi. Měl jsem z něho radost, ač 

jsem věděl, že je to zlepšení jen chvilkové.  

 Dopoledne byl na procházce. Tenkráte se neskrýval – na ulici hovořil se svým 

bývalým učitelem, prof. Bohdanem Jedličkou,
529

 a při obědě o něm vyprávěl.  

 Večer šel do divadla. A tu již jsme pozorovali na něm rozčilení. Správa divadelní dala 

mu přízemní lóži u jeviště a mimo to ředitel Schmoranz
530

 postoupil mu na ten večer i svůj 

pokojík na jevišti, aby tam mohl v přestávkách odpočívati. Bratr sledoval hru s velkou 

zvědavostí, viděl ji poprvé bez hudby a rychlejší spád její se mu velice líbil, jakož i celá 

úprava Kvapilova.
531

 Po prvním díle byl již trochu unaven a po druhém již hodně – tázal jsem 

se ho, nechce-li domů.  

 „Ne, zůstanu do konce,“ rozhodl, „to bych přece nemohl udělati, abych odešel, když si 

s tím dal Kvapil takovou práci.“ 

 Zůstal až do konce – až do půl dvanácté.
532

  

 Vrátil se rozechvěn; noc nebyla valná a ráno hlásily se zase bolesti v noze. Dopoledne 

přišel jeho zeť Nevole a za ním pan Svoboda a pokoušeli se přiměti ho k tomu, aby trávil 

aspoň Vánoce u své ženy – ale marně. Domů nechtěl, ale zatoužil zpět do Domažlic. Cítil, že 

tam má nejlepší pokoj. Pan Svoboda byl by jej rád svedl se ženou a jejími dětmi, a proto 

vyzvídal, kterým vlakem pojede, aby jej mohli na Smíchově očekávati. Ale toto naléhání 
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bratra opět rozčililo. Ačkoliv měl původně v úmyslu tráviti svátky u nás, rozhodl se, že odjede 

hned, neboť se bál, že by jej chtěli – snad násilím – stěhovati na Smíchov. Vsedl do vlaku na 

Nádraží Františka Josefa a na Smíchově ani nevyhlédl z okna. Nicméně vyzvěděl Slávek 

pomocí pana Svobody, kde sedí, vnikl k němu do vozu a jel s ním až do Berouna. Pan 

Svoboda snad to vše dobře myslel, ale bratr vida, že pomáhá jeho ženě v jejích plánech, pojal 

k němu zřejmou nedůvěru.  

 Poslední svůj Štědrý večer trávil tedy bratr v Domažlicích, a sice v rodině ředitele 

Dvořáka, který jej vlídně pozval k sobě, aby aspoň ten večer necítil tak svou osamělost.
533

  

 V lednu 1912 dostavil se nový záchvat – ale v novém, veselém a slunečném bytě na 

náměstí brzy se zase bratr zotavil. Začátkem dubna jeli jsme se ženou do Paříže, a při té 

příležitosti navštívili jsme ho v Domažlicích. Toho dne bylo mu velmi hezky, byl vesel, 

vyptával se na naše plány a vzpomínal, jak on před lety vykonal tutéž cestu.
534

 Bylo pravé 

aprílové počasí; v poledne slunečno, takže po obědě seděl u otevřeného okna a s chutí 

pokuřoval – ale za chvíli spustila se taková vánice, že nebylo vidět protější domy. Měl z toho 

radost a nechtěl se hnouti od okna.  

 Odjížděli jsme upokojeni, ale čím více jsme se od něho vzdalovali, tím více hlásily se 

starosti o něho, takže náš pobyt v Paříži byl tím jaksi zneklidněn. Když jsme se vraceli, byli 

jsme příliš unaveni dlouhou cestou a spěchali jsme domů, takže jsme se v Domažlicích 

nezastavili – chystal jsem se tam za nějaký den. Ale v Praze na nádraží přivítal nás náš syn 

tou smutnou zprávou, že před dvěma dny stižen byl bratr novým záchvatem, tenkráte těžkým.  

 Jel jsem k němu hned a našel jsem jej ještě sice zesláblého, ale klidného a při vědomí 

úplně jasném. Poněvadž jsem z hovoru s lékařem vyrozuměl, že příští záchvaty mohly by býti 

již osudné, uznal jsem za svoji povinnost promluviti s ním opatrně o jeho poměrech. Byl jsem 

sice již přes rok jeho plnomocníkem, a když jsem se s ním o něčem radil, vždycky mne 

odbýval: „Udělej, co chceš, vždyť jsi můj plnomocník,“ – ale já, pokud to jen možno bylo, 

vždycky jsem chtěl slyšeti jeho vůli. Zavedl jsem řeč na jeho knihovnu, že ji vždycky sliboval 

Akademii, a on znova vyslovil přání, abych se rozhodně o to postaral, aby byla po jeho smrti 

Akademii odevzdána. Ošetřovatelka se pochlubila lístkem, na který kdysi bratr napsal, že si 

přeje, aby ona obdržela z jeho peněz po něm tisíc korun a já abych si vzal z jeho věcí, co chci. 

Byl to jakýsi náčrtek poslední vůle. Upozornil jsem, že by třeba byly s tím obtíže, protože 

místo „Dvořáková“ napsal jiné jméno, a že by to měl přepsati. Smál se tomu, že zapomněl, 

jak se Dvořáková jmenuje, a požádal mne, abych sám všecko sepsal, co by se mělo státi, 

kdyby jednou nebyl. Pověděl mi, co si přeje ještě jednou, já promluvil se sousedním notářem, 

panem Ptáčníkem,
535

 aby připravil vše potřebné.  
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 Za dva dny poté
536

 notář „pana souseda“ navštívil, jako činil leckdys, a přečetl mu svůj 

návrh. Bratr kouře cigaretu jej vyslechl, schválil a za přítomnosti svědků, svého lékaře  

dr. Krahulíka a notářského koncipienta, podepsal. Náhodou byl také přítomen prof. Pelnář, 

takže nemohlo býti ani nejmenší pochybnosti o jeho zdravotním stavu, když podpisoval.
537

 

Hotové peníze, co měl, rozdělil mezi svoji matku a svoji dceru Miladu stejným dílem – příští 

důchody ze spisů na tři díly, z nichž jeden měla bráti Milada, druhý jeho žena a její dvě děti, 

třetí matka; své věci všecky odkázal své ženě. Já si nevybral z nich ničeho, a sice proto, že 

jsem byl při sepisování poslední vůle zúčastněn. Knihovna a vytištěné rukopisy měly býti 

odevzdány Akademii. Městu Domažlicům – na památku – jeho malovaná podobizna od 

Styky
538

 (menší) – a také půvabné album, které mu četní spisovatelé a výtvarníci přivezli do 

Domažlic co jarní pozdrav
539

.
540

  

 Při tehdejší návštěvě nabízel mi svoje zlaté hodinky, že jich nepotřebuje; ukázal jsem 

mu, že mám zrovna takové, ale on naléhal, abych je vzal k sobě, že nechce, aby je Slávek 

někde prodal. Řekl jsem tedy, že je dám zatím synovi a že se postaráme, aby byly co památka 

po něm někde uschovány.  

 Divil jsem se, že tyto různé hovory jej pranic nerozčílily, ačkoliv, dokud býval zdráv, 

nikdy nemluvil o tom, co bude po jeho smrti. Snad přece jen po těch záchvatech se mu 

hlásívala myšlenka možného blízkého konce.  

 Když koncem června zemřel J. V. Sládek, jeho nejbližší soudruh a přítel, bylo naší 

první myšlenkou, co tomu řekne Vrchlický. Telegrafoval mi, abych mu obstaral pro něho 

krásný věnec, což se stalo. Když odnášeli rakev Sládkovu do Slavína, zdobil ji tento poslední 

bratrův pozdrav, který budil všeobecnou pozornost...  

 Za několik dní jeli jsme do Kubice a zastavili se v Domažlicích. Obávali jsme se 

zrovna toho setkání s bratrem – jak bude úmrtím Sládkovým asi sklíčen! Ale on neříkal 

ničeho; a když moje žena se sama zmínila: „Co jsi říkal Sládkovi?“, neodpověděl, jen zakýval 

hlavou – ale vzrušení, jehož jsme se obávali, jsme na něm nepozorovali. Přestával reagovati  

i na dojmy nejsilnější – jeho duševní život zvolna uhasínal.
541

  

 O těch prázdninách (1912) byl ještě třikrát u nás v Kubici, odkud se rád rozhlížel po 

modravých horách.
542

 Ještě asi týden před smrtí byl tam naposledy. Zastavil se s kočárem na 

cestě a zahleděl se zase k milovaným těm horám. Byl tehdáž již velice změněn a nemluvil 

téměř ničeho. Stáli jsme u kočáru, z něhož tenkráte ani nevystoupil.  

 „Krásný pohled!“ ozvala se moje žena.  

 „To jsou ty naše velebné hory!“ dodal jsem, nutě se do veselosti.  
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 „Pamatuješ se ještě,“ tázala se ho moje žena, „jak jsi se na Bedřicha rozhněval, když 

nechtěl uznati jejich velebnost?“ 

 „A jak jsi na mě zvedl hůl?“ dodal jsem já.  

 Na zvadlé jeho tváři mihl se slabý úsměv, pokýval hlavou a nespouštěje očí z vyhlídky 

pravil: „Jak by ne? Pamatuji, dobře pamatuji.“ 

 Potom obrátil svoje dobré oči na mne a vlídně se na mě usmál. – Byl to poslední jeho 

pohled, který patřil jenom mně. Před těmi horami jsme se kdysi sblížili, před nimi jsme se 

loučili navždy.  

 Za chvíli zmizel nám jeho kočár z očí a za týden skláněli jsme se již nad jeho mrtvým 

čelem.
543

 

 Není pochybnosti, že si vyvolil Domažlice za poslední svou stanici jenom pro ty 

krásné upomínky mladých let. Složil svoje unavené perutě právě tam, kde se kdysi chystaly 

k prvním rozletům. 
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BEDŘICH FRÍDA 

PRÁZDNINY JAROSLAVA VRCHLICKÉHO  

V LETECH 1873–1874 

 

 Svoje studentské prázdniny trávil mladý Vrchlický (můj bratr) častěji na faře 

v Ovčárech u Kolína nežli v domě otcovském. Jest známo, že hned mezi čtvrtým a pátým 

rokem dali jej rodiče k strýci Antonínovi Koláři na faru ovčárskou, kde zažil pět krásných let 

– až do studií gymnazijních. Stalo se tak hlavně proto, že hošík byl těla velice slabého  

a rodiče doufali, že pobyt na vsi pod dozorem něžného strýce a pečlivé babičky slabé jeho 

zdraví utuží. A nezklamali se: venek posloužil mu v té příčině velmi dobře, a co více, strýc 

stal se mu druhým otcem a fara druhým domovem, kde i po letech jako dospívající muž 

hledával po všech pracích a trampotách klid a zotavení, spíše nežli u svých rodičů. Bylo to 

přirozené: hmotné poměry jejich byly po mnohá léta velice neutěšené, rodina příliš četná, byt 

obyčejně skromný, kdežto na faře vedle největšího pohodlí měl mladý student a nastávající 

poeta venkov, který tak miloval, a potom úplný klid k svému čtení a snění, jež vyplňovaly 

všecky jeho prázdné chvíle. U rodičů pobyl obyčejně jen krátce, co se s nimi potěšil, a již zase 

zapadl na svoji milou faru.  

 V roce 1873 poprvé bylo jinak. Otec stal se koncem minulého roku ředitelem parního 

mlýna v Čisté, blíže Rakovníka. Po smutných dvou letech, jež trávila matka naše s dětmi ve 

vzdálené Moravské Ostravě, zatímco otec sháněl živobytí na častých obchodních cestách po 

Rusku,
544

 vracela se rodina naše zase do vlasti. Hned na Vánoce téhož roku spěchali jsme 

s bratrem do nového domova, ač byly tuhé mrazy a cesta v závějích z Rakovníka velice byla 

obtížná. Když se pak přiblížily prázdniny, zajel bratr ihned zase domů ani na mne nečekaje. 

Rodiče přestěhovali se zatím do nového bytu ve mlýně, který při vší své skromnosti – byl 

pouze provizorní – se nám velice líbil. Pod okny velkého pokoje byla totiž rozkošná zahrádka, 

plná krásných květin – zvláště macešek, jež otec miloval, kvetlo tam přes dvacet druhů – a při 

domě zřízena byla pohodlná besídka, kde se mezi dnem hezky pracovalo a kde večer, i při 

lampě, sedávala celá rodina bavíc se nejčastěji zpěvem národních písní. Na tu besídku 

Vrchlický častěji vzpomíná ve svých verších a také v rohu dopisu, který mi tehdáž poslal, 

připsal: 

 „Psáno v besídce u mlýnu,  

z ořeší, jasmínu.“
545
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 Za plotem zahrady táhl se dlouhý lučinatý úval, zakončený na obzoru lesíkem.
546

 Byl 

to pěkný, milý pohled, až na to, že na levém svahu bělala se v dáli smutná zeď hřbitovní... 

Tehdáž jsme si jí ovšem nevšímali, zpívali jsme si vesele a těšili se z krásných chvil netušíce, 

že brzy zasáhne tak ledově do našeho mladého života. Již v příštím roce zemřel totiž náš 

dobrý otec a za touž zdí uložili jsme jej k věčnému odpočinku. Ve svém Listě ze hřbitova se 

Vrchlický na to všecko dojemně rozpomíná.
547

  

 První čas po svém příjezdu na prázdniny neměl bratr doma stání. Jako pravý student 

hodlal poznati celé okolí. Tak nejdříve vyhledal blízký Červený zámek, jak tamní lid nazývá 

mohutné zříceniny hradu Krakovce.
548

 Památné tyto zdi, v nichž před svým odjezdem do 

Kostnice meškal Mistr Jan, učinily na něho hluboký dojem, z něhož později vytryskla 

symfonie Na Krakovci.
549

 Dále vábil jej k sobě starý Křivoklát, který se mu tak zalíbil, že 

hned v příštích fériích výlet ten opakoval a také v letech pozdějších, kde mohl, rád se k němu 

vracel.
550

 Druhým směrem navštívil Kralovice
551

 se známou hrobkou pánů z Gryspeku, kteří 

po třech stoletích odpočívali pěkně zachovaní v svých otevřených rakvích.
552

 Zvláště hlava 

rodiny, pan Florian, v kapli pěkně portrétovaný, který podržel pěkně svoji podobu, jej 

vždycky zajímal.
553

 Přes Kralovice zajel si až do Plas, kde jej vábilo malebné údolí se 

zámkem, bývalým to opatstvím.
554

 Velice se mu líbilo také půvabné údolí řeky Mže  

u Liblína
555

 se zříceninou hradu Libštejna, starého sídla pánů z Kolovrat.
556

 Byly to výlety 

ovšem vesměs romantické – věc pochopitelná u mladého poety, jemuž Mácha a Lenau byli 

tehdáž nejmilejší četbou.  

 Podivil jsem se, když jsem přijel za ním domů, co všecko již viděl. Otec měl bryčku 

s koníkem neobyčejně čiperným, s kterým jezdil, kdykoliv měl obchodní jednání někde 

v okolí; když nebylo cest obchodních, vozil koník nás, „aby se mu neskrčily žíly“. Ten koník 

měl svou historii. Otec koupil jej kdysi od cikánů za babku ve stavu tak zuboženém, že když 

jej vedli do stáje, museli jej strkati. Každé žebro bylo mu viděti. Byl strašně vyhladovělý  

a udřený. Otec jej nechal odpočinout, dobře vykrmil, zapřáhl do lehounké bryčky, kde vozil 

obyčejně jenom dvě osoby, a koník sloužil znamenitě. Ale měl jednu zvláštnost, která nás 

často velice pobavila. Poněvadž měl na svůj pobyt ve mlýně nejkrásnější upomínky, nechtěl 

nikdy ze stáje ani ze dvora – patrně měl ubožák strach, aby jej od těch egyptských hrnců 

nezavedli zase do staré bídy – takže bylo nutno jej ze dvora vždycky jaksi vylákati a to 

chomáčem čerstvého sena. Cestu z domova vykonal normálně, ale na cestě zpáteční, jakmile 

třeba hodinu od Čisté zpozoroval, že se vrací domů, nebylo možno jej udržeti: běžel jako  

o závod.  
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 Na jednu vyjížďku těch prázdnin jsme zvláště rádi vzpomínali. Krátce před odjezdem 

z Prahy položen byl za nesmírného nadšení základní kámen k pomníku Jungmannovu. 

Studentstvo, které se slavností těch v impozantním počtu účastnilo, zaneslo nadšenou tu 

náladu do svých domovů, a tak téměř všude, kde jen trochu to možno bylo, pořádány byly 

slavnosti Jungmannovy. Také v blízkých Kralovicích chystali studenti podobnou slavnost  

a my se na ni s otcem vypravili. Jako bych to před sebou viděl: v zahradě prapory národních 

barev a po stromech rozvěšené lampióny, studentstvo vesměs v čamarách s odznaky  

a čapkami, kolem stolů celá místní honorace, po cestách vesele proudící, nastrojená mládež – 

a ze všech očí, mladých jako starých, zářily radost a nadšení. Ach, byly to tehdáž krásné časy! 

– Uvítali nás velice přátelsky a já si dobře všimnul, jak zvlášť k bratrovi chovali se všichni co 

možná pozorně. Tiskl tehdáž po časopisech a almanaších svoje první verše – ani jediné knihy 

ještě nevydal – a již bylo jméno jeho aspoň mezi studentstvem téměř všeobecně známo. 

Teprve v noci vraceli jsme se rozjařeni do tichého domova.
557

  

 Na druhý měsíc prázdnin odejel Vrchlický k strýčkovi na milou svoji faru.
558

 „Mám 

ovšem boje s našimi, kteří mne chtějí zadržeti,“ píše strýci, oznamuje mu svůj příjezd, „ale 

rovněž mám ještě větší touhu viděti Vás a obcovati opět s Vámi.“
559

 Toužil pohovořiti si se 

strýcem – o čem asi? O čem jiném nežli o umění, které bylo hlavním obsahem celého jeho 

života. V Čisté trpěl nedostatkem knih i novin, s sebou přivezl jen málo, a tak, „byl jsem,“ 

píše dále, „po celý měsíc odkázán na čtení básní V. Huga a na Tomkovy Dějiny rakouské. Co 

se dálo ve světě, bylo mi španělskou vesnicí, a že Lumír přinesl mé překlady básníků 

francouzských, dozvěděl jsem se jen náhodou.“
560

  

 U strýce, který byl muž velice ušlechtilý a vzdělaný, měl stále několik časopisů a knih 

vždy dostatek. Jakou měl tento venkovský farář knihovnu, lze viděti z toho, že když jako 

osmdesátiletý stařec dělal pořádek ve své domácnosti, daroval nějaké knihovně „celou fůru“ 

knih.
89

 

 Také toužil Vrchlický zase po práci. „Mám zde všecko pohodlí,“ praví v témž dopise, 

„jen ve svých pracích bývám malými děvčaty vytrhován – proto není nad Ovčáry a jejich 

Horku.
90

“  

                                                                 
89

 Výborný tento muž žije dosud jako stařec devadesátiletý ve vesnici Vepřku u Veltrus. – Tak 
napsal spisovatel 26. ledna tohoto roku, ale stařičký jeho strýc zemřel měsíc nato, 25. února 
1914. 
90

 Horka byl lesík na návrší u Ovčár, kde Vrchlický jako student nejraději meškával. 
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 Doma bylo jako v úle: bylo nás sedm dětí, nejmladším sestrám bylo teprve jedenáct  

a devět let; v jejich společnosti se ovšem špatně pracovalo, a protože měl již tehdy bratr hlavu 

ustavičně plnou plánů, rozjel se počátkem září do Ovčár.
561

  

 Příštího roku (1874) sjeli jsme se doma o něco později. Začátkem prázdnin obdržel 

totiž bratr můj první svůj větší literární honorář za překlad básní Hugových. Umínil si, že se 

podíváme spolu trochu do světa – ovšem na cestu kolem světa těch několik desítek nestačilo, 

ale k ukojení naší touhy stačily úplně. Přáli jsme si již dávno viděti některé originály slavných 

děl uměleckých, jež znali jsme dosud jenom z reprodukcí, a tak zajeli jsme si do nejbližšího 

města, které chová velké sbírky umělecké, totiž do Drážďan. Dojmy z této cesty líčí 

Vrchlický v dopise adresovaném strýci z Čisté v polovině srpna.
91

 Krátce, byli jsme oba  

u vytržení tím, co jsme viděli, a poněvadž jsme pracovali ve sbírkách, „až nás kříže bolely“,
562

 

vrátili jsme se po cestě sotva desetidenní (kusy také šli jsme pěšky po Saském a Českém 

Švýcarsku) dosti unaveni. Doma bylo nám neobyčejně příjemně. Zahrádka byla ještě krásnější 

nežli před rokem; „zahrádka bujná vegetací až oslňuje,“ psal o ní bratr;
563

 počasí se ustálilo, 

takže byla dlouhá řada teplých, ano až parných dnů, za nichž jsme žili jednotvárně, ale byli 

jsme docela spokojeni. Ráno po snídaní chodili jsme s bratrem do lesa, před obědem sedali 

v besídce. Po obědě bývalo nejhůře, aspoň mně: všude bylo totiž velice dusno, a tak jsem 

zalezl obyčejně ve mlýně do nejstinnějšího kouta, natáhl se na pytel chladícího obilí a naříkal 

jsem na horko. Bratr nenaříkal nikdy. Hned po obědě usedl si v pokoji ke stolu a za 

nejparnějších hodin až do svačiny – a k tomu ve společnosti sester, z nichž mladší si hrály, 

někdy dosti hlučně, a starší šily, při hrozné hudbě šicího stroje – klidně překládal francouzské 

básníky – i Danteho již tehdy začínal – a na všecky moje nářky a na hlučný hovor nás všech 

odpovídal vždy jen tichým úsměvem. Pamatuji se dobře, že mi ta jeho duševní rovnováha 

nesmírně imponovala. Jeho láska k poezii byla tak mocná, že všecko ostatní vedle ní mizelo. 

V jeho listě z té doby zachovala se také zpráva, co tehdy pracoval: zrána studoval historii 

(Prescottovy Dějiny Filipa II.),
564

 čítal a překládal dále V. Huga
565

 a pořádal k tisku výbor 

vlastních veršů svých.
566

  

 Když vedra polevila, sjezdili jsme zase se svým milým cikánským koníčkem celé 

okolí – byly to tytéž výlety jako loni
567

 – a v měsíci září spěchal bratr zase na faru, neboť 

doma neměl již co číst a zaháleti nedovedl – ani o prázdninách. Na cestě Prahou umluvil se 

svým budoucím nakladatelem, panem J. Ottou, vydání svých veršů. Byla to sbírka Z hlubin, 

která vyšla zjara roku příštího. Přes tento úspěch byl Vrchlický tehdáž skoro stále vážně 

                                                                 
91

 Viz řadu článků, které jsem uveřejnil v časopise Zvonu roku 1913 pod názvem Mladá léta 

Jaroslava Vrchlického.  
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naladěn. „Zdá se mi,“ psal mi nato z Ovčár, „že tyto prázdniny jsou elegickým dozvukem 

mého studentského života.“
568

 Jako by byl tušil, že v příštím létě již prázdnin míti nebude. 

Téhož roku na podzim zemřel nám otec a poměry rodiny se žalostně změnily. On, jako 

nejstarší syn, byl by rád brzy matce aspoň trochu ulevil v jejích starostech, a jakkoliv byl ještě 

zapsán na univerzitě (v posledním roce filozofie), ohlížel se pilně po nějakém zaměstnání.  

A tak hned zjara roku příštího přijal vychovatelské místo v Itálii, kde strávil celý rok – a když 

se pak vrátil domů, čekala jej zde redakce Světozora, státní zkoušky, suplentura, krátce život 

s celou svojí vážností.  
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BEDŘICH FRÍDA 

PAMĚTI JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 

 

 V literární pozůstalosti Jaroslava Vrchlického nalezeny byly mezi jiným černé desky, 

formátu archového, opatřené po straně tkanicemi a na přední straně štítkem, nesoucím nadpis 

Mé paměti. Uvnitř jsou malé desky čtvercové z barevného papíru balicího, na jakém bratr můj 

s oblibou psával, nadepsané Můj život. Pod tím letopočet 1902, kdy začal patrně psáti,  

a písmena J. V. V těchto deskách na prvém místě uložil si autor malou památku: Epilog, kus 

autobiografie – opravdu poslední Barevný střep, odpověď to na bouři, která se snesla nad 

jeho ubohou hlavou za to, že v prosinci roku 1906 promluvil v panské sněmovně ve prospěch 

všeobecného práva hlasovacího.
569

 Pak následuje na dvanácti čtvrtkách, opět barevného 

papíru balicího, začátek vlastního životopisu, který dále otiskujeme. Je to – bohužel – pouze 

první kapitola první knihy, vypravující o rodičích a nejbližších příbuzných básníkových a na 

konci jejím odpověď k vlastní otázce „Proč píši tuto knihu.“ Ostatní, co uloženo jest v těchto 

velkých deskách, jest jenom materiál, který měl sloužiti při práci další.  

 Je podivné, že od ledna roku 1902 až do srpna 1908, kdy básník navždy odložil pero, 

nepřibyly žádné kapitoly další. Jisté jest, že roku 1906 se touto prací zase zabýval, neboť 

tehdy vložil dotyčný materiál do oněch desek, napsal titul Mé paměti a titul starší, Nova, 

zavřel do závorky, kdežto letopočet cizí rukou napsaný podškrtl, na znamení, že platí. Při 

neobyčejné snadnosti, s jakou autor pracoval a plány svoje prováděl, při té jeho horečné 

produktivnosti doby poslední nemohu si představiti, že by nebyl aspoň někdy pokračoval 

v začatých pamětech svých. Aby byl zápisky svoje zničil, není pravděpodobno dle závěru 

kapitoly první – neboť uznával význam pamětí vůbec a svoje psal jen proto, že chtěl v nich 

povědíti pravdu svého života. Kdyby se byl té myšlenky vůbec vzdal paměti svoje psáti, byl 

by asi zničil tuto první kapitolu. Či budou snad kapitoly další někde založeny? Při ohromném 

množství různých rukopisů, korespondencí a výstřižků, jimiž jeho pracovna i knihovna byly 

zaplaveny, nebylo by to nemožné – ačkoliv choť básníkova ještě před jeho smrtí (roku 1911) 

sama všecko prohlédla a zhotovila podrobný inventář rukopisný.
570

  

 Nejen knihy, zvláště rukopisy mívají někdy podivné osudy!  

 Paměti Jaroslava Vrchlického byla by bývala kniha velice zajímavá, důležitá a cenná. 

Měla dle vlastních jeho slov obsáhnouti „pravdu jeho života“; měla býti doplňkem k „poezii“ 

toho bohatého života, která obsažena jest v básnických jeho sbírkách. Šlo tedy autorovi  
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o pouhé vyslovení pravdy, o nic jiného: nemělo to býti snad ani parádní dílo literární – v tom 

básník náš slávy nehledal – ani publikace senzační, vypočtená na efekt. Tedy jen pravdu, jen 

pravdu chtěl autor povědíti o sobě a o svém okolí – byl by to také dovedl? Nepochybuji. Měl 

neobyčejně ostrý postřeh; pozoroval sice jen v letu, ale velice bystře. První kapitola jeho 

Pamětí jest toho dokladem. Ano, takový byl náš otec, taková byla matka, takoví strýcové, 

takové poměry! Byl by dovedl také o sobě napsati vždy pravdu, která při všech jeho 

vynikajících vlastnostech by nebyla bývala vždycky příjemná a lichotivá, neboť měl ovšem, 

jako každý, také svoje křehkosti? Ani o tom nepochybuji. Netoužil nikdy v žádné příčině 

zdáti se lepším, nežli byl. Nebyl ani pokrytec, ani pozér. Ješitnosti neznal. Veškeré puritánství 

jakéhokoliv druhu se mu příčilo. Jestliže mohl někdo říci o sobě, že nic lidského mu není cizí, 

byl to on. Choval se tak přirozeně a nenuceně i v sebevíce vynikajícím postavení 

společenském, že mu to často až škodilo. Ani ve volbě výrazu nebyl nikdy ani opatrný ani 

vybíravý. Rád nazval všecko pravým, a pokud možná trefným, třeba i někdy hodně smělým 

jménem. A proto jsem přesvědčen, že byl by i o sobě dovedl říci pravdu jako málokdo. 

Možná, že by ta pravda jeho pamětí byla bývala leckomu trpká, ale to jest také téměř jisté, že 

by nebyl úmyslně ubližoval nikomu. Byl k tomu příliš dobrý a ke všem lidským slabostem až 

příliš shovívavý. A když povážíme jeho postavení v životě, literárním i společenském, když 

vzpomeneme, kterak po jistou, dosti dlouhou dobu český literární život soustředil se kolem 

jeho osoby, kterak právě on pěstoval mnohé literární styky s uměleckými kruhy cizími, pak 

opravdu musíme jen litovati, že ta první kapitola, kterou otiskujeme, nemá zatím pokračování.  

 Pravil jsem svrchu, že do týchž desek ukládal si Vrchlický materiál k práci další. Jsou 

to zápisky a poznámky z různé doby, rozdělené ve čtyři oddíly: I. Biografica, II. Seria, III. 

Jocosa a IV. Za volební právo. V prvém jsou kratší i delší vzpomínky na známé osobnosti, 

s nimiž se v životě stýkal, ať osobně nebo jen písemně nebo jenom literárně anebo jen 

v myšlenkách. Čteme zde jména Amerling,
571

 Beneš-Třebízský,
572

 Koukl,
573

 Doucha,
574

 

Hálek a Neruda,
575

 Hus (dojem při návštěvě jeho světničky), Chittussi, Červenka,
576

 

Kučera,
577

 dr. Rieger, Smetana, Thomayer, Vajanský.
578

 V druhém oddílu jsou zase kratší  

i delší poznámky a úvahy, které vyplynuly z porovnání našeho života veřejného, zvláště 

uměleckého, a zároveň z lektury (o různých autorech a dílech) rázu vesměs vážného, jak 

ukazuje titul. Zajímavé jest, že nejstarší zápisky jsou již z roku 1880. Tedy celých dvacet osm 

let, ne-li déle, zabýval se svými pamětmi! – Ve třetím oddílu jsou podobné zápisky, ale rázu 

veselého, ba někdy až povážlivě žertovného. Zvláštním dojmem působí, že poznámky  

o některých nepříznivých kritikách a různých nepříjemnostech literárních zařadil sem! Jak 

viděti, často se zlobil, ale skoro stejně často se jen zasmál těm všelijakým příjemnostem, které 
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mu bylo vyslechnouti. V oddílu čtvrtém sebral některé doklady z kampaně za všeobecné 

hlasovací právo – hlasy vesměs cizí, veřejné i soukromé o jeho řeči v panské sněmovně roku 

1906.  

 Paměti Vrchlického vyjdou svým časem spolu s ostatními fragmenty v posledním 

svazku Sebraných spisů jeho.  

 

 

JAROSLAV VRCHLICKÝ 

MŮJ ŽIVOT 

21. 1. 1902  

 

Kniha První 

 

Kapitola první 

Můj otec – má matka – co vím o příbuzných – proč píši tuto knihu 

 Můj otec Filip Jakub Frída
579

 byl rodák z Brandýsa nad Labem. Vyučil se kupectví  

a byl u pražského velkoobchodníka Jana Bláhy (v Celetné ulici) zaměstnán jako účetní, když 

se seznámil s mou matkou Marií Kolářovou, dcerou příbramského měšťana Martina 

Koláře.
580

 Nevím a nedozvěděl jsem se, jak se seznámili
92

 a co prodělali, než se konečně 

dostali; otec můj zemřel záhy a matka dnes, když tyto řádky píši, nemůže – spíše bych řekl, 

nechce se více na to pamatovat.
581

 Slýchával jsem, že starý Bláha otevřel otci plný úvěr, když 

tento, po svatbě v Praze, v Lounech se usídlil, v domku blíž bývalých hradeb městských  

u brány. Tam se narodila nejdřív moje sestra Marie a za rok později, 16. února 1853 já.  

                                                                 
92

 Když otec naší matky zemřel, provdala se babička podruhé za svého dílovedoucího Haila, 
aby prý živnost netrpěla. Ale ten byl veselý chlapík – tím se právě babičce zalíbil – a o živnost 
se mnoho nestaral, takže tato zanikla. Po nějakém čase odstěhovala se rodina do Prahy, jak 
se zdá, hledat štěstí: babička najala si větší byt v klášteře Anenském a měla studenty, její 
druhý muž přijal někde nějaké místo, ale také v něm nevydržel. Tou dobou byl bratr matčin, 
strýc Antonín, pozdější vychovatel Vrchlického, již v semináři a mladší jeho bratr ve filozofii. 
Naše matka byla na Moravě se svým nejstarším bratrem, jemuž vedla hospodářství, a o něco 
později vrátila se domů, do Prahy. Zde seznámil se s ní otec náš. Z kláštera svatoanenského 
byla svatba, ovšem v kostele dominikánském. 
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 Rodinné tradice bájí – jak si temně vzpomínám – že otec kupoval tenkrát dům ve 

Slaném
93

 a jel za velké zimy z Loun na saních jej prohlédnout. Vzal matku ve vysokém 

těhotenství s sebou, a tu již prý na zpáteční cestě do Loun hlásil jsem se v šírém zasněženém 

poli na ten boží svět.
94

 Má babička Anna Hailová (provdala se podruhé po smrti Koláře za 

Petra Hayla,
95

 mydláře), říkala mi ještě po letech na faře ovčárské, kde byl jsem vychován, že 

po narození nebyl jsem větší než „kudla v lavóru“ a že byl jeden hlas, že se nevykřesám  

a brzy zahynu.
582

  

 V Lounech, v kostele mistra Beneše, byl jsem křtěn. Ale již po roce odvezen do 

Slaného, kde otec se usídlil. Otevřel tam obchod s koloniálním zbožím, s kterým záhy spojil 

obchod s železem i vínem. Tenkrát – pamatuji se z tradic rodinných na to – byla babička, 

matka mé matky, u nich v Slaném. Starému panu Hailovi svěřil otec vedení mlýna v okolí 

Slaného, který koupil. Můj otec byl postavy spíše malé, svalnatý, ramenatý, svěží, bodrý  

a silný. Záhy zplešatěl, ale vous měl hustý, tvrdý, nosil krátce střiženou bradu. Dle 

zachovalých podobizen já a sestra Tonička
583

 jsme mu nejvíce podobni, zvlášť útvarem nosu 

a proporcemi lícních kostí i tvarem lebky. Má sestra Marie i bratr Bedřich a ostatní sestry jsou 

více podobny matce, tedy do rodu Kolářů. Typ ten jest docela různý od typu Frídův. Má 

matka jako oba její bratři, Antonín a Alois (faráři), jsou postavy vyšší, nosů orličích, 

dantovských skoro (zvlášť u mé babičky v stáří byl typ dantovský až nápadně vyvinut), byli 

vesměs černovlasí.  

 Otec můj
96

 byl muž rázný, veselý a hodný. Byl dobrý obchodník a znal svět a život. 

Heslem jeho bylo vždy „žít a nechat žít jiné“. Společník byl výborný a hledaný. Rád žertoval 

a se zasmál z celého srdce. Vidím jej, jak stával ve svém krámu s vyšívanou čepičkou a ve 

filcových střevících, jak chodil po domě a vše řídil, jak vítal příchozí do krámu vtipem  

a humorem, ochotný, úslužný a přece s jakousi – kupeckou třeba – grandezzou. Měl jistě 
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 Ten dům tehdáž koupil, ale poněvadž zůstal při tom mnoho dlužen a obchody se tak 
nedařily, jak otec doufal, byl nucen po několika letech jej prodati. Když studoval bratr primu 
slánského gymnázia (1862–3), byli rodiče ještě ve Slaném. 
94

 Tuto tradici mi matka ještě před svou smrtí potvrdila. Šestnáctého února jela s otcem do 
Slaného; na cestě „v zasněžených polích“ hlásil se bratr „na ten boží svět“. Nicméně dorazili 
do Slaného, a když se poplach zatím utišil, vrátili se hned do Loun, kdež druhého dne se dítě 
narodilo: tedy sedmnáctého února. 
95

 Jméno nevlastního dědečka píše bratr pokaždé jinak (Heil, Hail, Hayl). Tohoto dědečka znal 
jen co dítě a jméno jeho neviděl nikdy napsáno – odtud ten zmatek. 
96

 Vrchlický zdědil mnohé rysy z povahy svého otce a mnohé zase z povahy matčiny, velice se 
různící od povahy otcovy. Někdy ty docela různé rysy jevily se v jeho jednání rychle za sebou 
a působily překvapení i tomu, kdo jej dobře znal. Správně o té věci psal Jaromír Borecký ve 
své monografii o Vrchlickém. 
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ducha obchodního, smysl a bohužel příliš velký sklon k velkým spekulacím..., které však, jak 

později povím, bývaly vždy skoro nešťastné. Ne jeho vinou, úmysl byl dobrý, ale nebylo dost 

prostředků do začátku. Matku mou jistě miloval a byl pro rodinu schopen všech obětí  

a námah. Byl zprvu mysli lehké a podnikavé, pravý sangvinik, později teprv, po zlých 

zkušenostech, upadal do melancholie a ztrácel brzy sílu a odvahu až k malomyslnosti. Měl 

velké aspirace i plány i velkou energii někdy. Pamatuji se, že když s obchodem to nešlo, muž 

skoro čtyřicetiletý se vrhl na studium mlynářství a z velkých německých děl se zaučoval 

v strojnictví a pokročil, ač samouk, na správce parního mlýna.
97

 

 V dobách, kdy se lépe vedlo, nebylo lepšího a veselejšího muže. Byl dobrý a měkký  

a nikomu ničeho neodepřel. Dbal zevnějšku a dovedl se všade prezentovati a s každým dobře 

vyjíti. Nejšťastnější byl, když přišly v sobotu Humoristické listy a on po uzavření krámu usedl 

a je pročítal. Tak srdečně smáti se uměl málokdo.  

 Vychován byl otec – jak to v dobách oněch bývalo – po německu. Ale cítil česky, 

třeba se nikdy správně psáti po česku nenaučil. Politicky klonil se vždy k radikální straně. 

Pány neměl rád a říkal všem „loupežníci“. Ale dobře vycházel s kněžstvem a se židy. Nevím, 

jestli obchodní styky v tom byly či instinkt – ale oběma uměl vyhověti a čítal v obou táborech 

mnohé přátele i ctitele. Jeho ohledy ke kněžstvu byly zesíleny snad tím, že jeho bratr Václav 

byl knězem a též pak oba bratří mé matky; k židům táhl jej obchod a snad i do jisté míry 

jakési temné sympatie.
584

  

 Matka moje byla proti otci tichá senzitiva. Brala všecko vážně, neobyčejně vážně, jako 

všichni Kolářové. Byla velmi zbožná, až přepjatá jedné doby, kdežto otec byl spíš voltairián  

a skeptik ve věcech náboženských. Na formy dbal kvůli světu a lidem. Pamatuji se, jak jsme 

hoši ještě v Domažlicích s ním choditi musili na Velkou a státi před ním mezi honorací 

světskou až do posledního okamžiku. Ale brzy jsem vycítil, že to byla jen forma, zvyk, 

konvence, kdežto u matky byla to pravá, skutečná víra a potřeba životní.  

 Jedno lišilo oba zásadně a bylo později zdrojem nesčetných nepříjemností a srážek 

v rodině. Otec byl povahy horkokrevné, vznětlivé, někdy i dost povrchní a ležérní ve věcech 

obchodních. Nebral tak hned všecko na velkou váhu, zvláště ne upomínky obchodní, a myslil: 

„Loupežníci mohou počkati.“ Ale matka jako všichni Kolářové byla skrupulózní až do 

krajnosti, chtěla mít vše hned zaplaceno a vyrovnáno, a když padla časem na odhozené 

upomínky a účty, nemohla snésti otálení a nutila k pořádku a vyrovnání. To bylo snad jediné, 

co kalilo někdy tichou jinak domácnost.  

                                                                 
97

 V Čisté u Rakovníka. Ale již nějaký rok předtím zanechal obchodu svého a kupoval v Rusku 
obilí ve velkém (po celých vagonech) pro parní mlýny. 
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 Později matka po těžkých zkouškách životních též mnoho přemýšlela a původní její 

bigotnost ustoupila časem jen citu povinnosti a oddanosti do vůle Boží. Ale pamatuji se, že asi 

jako hoch osmiletý byl jsem svědkem sporu, který si troufala, jsouc hostem na faře ovčárské, 

provésti s vlastním bratrem Antonínem o čest a slávu Mistra Jana Husa. Nevím, byla-li 

poučena otcem, aneb jestli četla něco více, ale odvážila se i „velebnému pánu“, jak se strýci 

v rodině říkalo, tenkrát oponovati až do krajnosti, hájíc Husovu čistotu mravní a jeho 

stanovisko. Strýc se bránil jako kněz, až odešel rozhněván, bruče něco o ženských rozumech  

a oháněje se „kacířstvím“ a „vzdorem“.  

 Tato scéna ve velkém čeledníku fary ovčárské mi utkvěla trvale v paměti. Snad ani 

strýc ani matka dnes ji nepamatují, ale v paměť dítěte vryla se pevně. Tenkrát slyšel jsem 

poprvé „Hus, kacíř“ – „upálen, vzdoroval a nepodvolil se, neodvolal. Byl ryzí a svatý, ale 

chtěl být nad celý koncil moudřejší. Byla v něm pýcha, počátek zla každého. Byl v něm 

vzdor“ atd.  

 Kolikráte později vzpomněl jsem si na tuto scénu!  

 O příbuzných svých mnoho nepovím, jelikož mnoho nevím. Divným vývojem věci  

a poměrův znal jsem jen příbuzné z matčiny strany – Koláře příbramské, o Frídech nikdy řeči 

nebylo, mimo strýce Václava, faráře tenkrát v Chvatěrubech a později konsistorního radu  

a tajemníka v Praze. Ostatní z linie Frídovy a jich příbuzenstvo se hlásili ke mně až později, 

hodně později, když již jsem byl samostatný a měl trochu jména. Ze strany matčiny byl to 

především páter Antonín Kolář, můj první vychovatel a vůdce, druhý můj otec, kterému tolik 

děkuji – snad více než otci vlastnímu.  

 Na své poměry a dobu byl muž velkého vzdělání. On první naučil mne znáti 

Shakespeara a Dona Quijota, která díla byla tenkrát jeho nejoblíbenější četbou. Byl vždy 

vážný, málokdy se smál, byl neobyčejně dobrý, ale též přísný, poněkud prchlivý, čehož ale 

sám první nejvíc litovával. Dostal dost brzy po krátkém kaplanování v Starém Kolíně faru 

v Ovčárech u Kolína na panství tenkrát Veithovském,
585

 později Horského z Horskyfeldu,
586

 

známého hospodáře a reformátora agrárního. Byl neobyčejně zbožný, hluboký v pojímání 

náboženských pravd, dobrý k chudině, pilný včelař i hospodář. V mládí i na housle a flétnu 

dovedně hrával. Dovedl býti zábavným společníkem, ač celkem se společnosti vyhýbal. 

Šlechetnost a dobrota jeho byly příslovečné v okolí daleko. 
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 Bratr jeho Alois, tenkrát kaplan někde u Plzně,
98

 měl celkem všecky základní rysy 

Antonínovy, ale mnohem veseleji zladěné. Chyběla mu právě hloubka Antonínova, ale zato 

měl rozmar a veselost až dětinskou. Pamatuji se, kdykoliv přijel na návštěvu, jak naruby 

obrátil celou tichou faru, jak nás bavil do noci svými vtipy a šprýmy a nápady, takže do noci 

jsme sedávali, kdežto jindy po deváté bylo vše již jako zabedněné a spalo. S bratrem míval 

hojné potýčky a hádky „in theologicis“, byl rozhodně svobodomyslnější než Antonín  

a pamatuji se, jaké boje se prodělávaly polo latinsky a polo česky do noci na faře ovčárské, 

jak o neposkvrněné početí Matky Boží, tak později o neomylnost papežovu, které byl páter 

Alois rozhodným odpůrcem, takže kvůli tomu chtěl i ke starokatolíkům přestoupiti.
587

 Ale 

Antonín teologickým vzděláním a autoritou staršího bratra vždy jej dovedl „přivésti 

k rozumu“.  

 Ze strany matčiny pamatuji se jen jako ve snách na její sestru Emu, provdanou za 

profesora Folprechta do Varadína.
588

 Pak tu ještě byla nevlastní sestra matčina (po Hailovi) 

Anna, která s babičkou se přesídlila na faru ovčárskou a se mnou trávila nejkrásnější doby 

dětství a mládí. Teta Anna byla docela jiné krve. Svěží jako mléko a krev, baculatá, veselá, 

celý den zpívající, roztomilá a čtveračivá. Jí bylo čtrnáct roků, mně pět, když jsme se sešli na 

faře ovčárské.
589

  

 To byl můj obzor, když jsem mezi čtvrtým a pátým rokem byl přivezen z domova na 

faru k strýci. Jak v kapitole příští povím, byl v tom otcův dobře vypočítaný plán (opakoval se 

při mém bratru Bedřichovi u bratra otcova, faráře chvatěrubského). Toto přesídlení ze 

Slaného do Ovčár jest první etapou v mém životě. Bylo osudným.  

 Na konci této první kapitoly ptám se marně: Proč to všecko píšu a povídám? Záleží 

něco na tom a komu? Zabráním tím něčemu, či chci tím prospět něčemu? Nevím. Jedno jen 

vím, že to není ani ješitnost osobní, ani móda, ani ohled jiný, co mne k tomu vede – jen snaha 

po pravdě. Ať již v rozvoji českého písemnictví znamenám víc či míň, něco znamenám přece 

a jen snaha zabránit a předejít falešným kombinacím a pomluvám vede mne říci v těchto 

listech o sobě celou pravdu. Vím, že nejsem ani Sv. Augustin,
590

 ani Rousseau,
591

 ani 

Alfieri,
592

 ale pamatuji se, že i Jungmann a Purkyně slavné paměti doporučovali, aby každý 
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 Později byl farářem ve Veltrusích a konečně ve Vepřku; do Veltrus přistěhoval se k němu 
jeho bratr Antonín, když pro častější churavění opustil faru ovčárskou. Na Vepřku trávili oba 
bratři svoje poslední léta v zátiší téměř klášterním. Jezdili občas pouze do Prahy, k zpovědi,  
a jak ji vykonali, nejbližším vlakem spěchali domů. Jediný vzruch do jejich života přinášely 
naše pravidelné zájezdy k nim. Alois zemřel před čtyřmi lety, Antonín na konci minulé zimy 
asi devadesátiletý. 
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věrně sepsal své upomínky.
593

 Proto Palacký psal svůj Každodeníček...
594

 Ale nač tak velké 

srovnávati s malým?  

 Konečně píši to jako doplněk svých děl. Chci jen, aby to byla pravda – báseň mého 

života je v mých spisech ostatních.  
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JAROSLAV VRCHLICKÝ 

VZPOMÍNKA NA DVA SOUDRUHY 

František Prokeš – Bohdan Jelínek 

 

 Tak různí vlohou i povahou, osudem stejní. Zahynuli dříve, než bylo jim popřáno 

rozvinouti plně bohaté vlohy ducha a srdce. Jelínkův osud byl přece šťastnější. Miloval a žil, 

napsal několik písní, o nichž se může říci, že potrvají, pokud český hlahol se bude rozléhati 

světem – a čeho víc lze konečně žádati na této krátké pouti životní? – Prokeš zanechal pouze 

památku horlivého snaživce, blouznivého amatéra, a to ještě jen v srdcích několika nejbližších 

soudruhů a přátel. Oba trpěli mnoho, Prokeš snad víc, neb on zápasil i s chudobou tváří v tvář, 

kterýž boj byl poměry Jelínkovi aspoň ušetřen. Ale oba byli povahy zvláštní, zcela výjimečné, 

oba zhasli předčasně na velkou škodu naší literatury a našeho života národního.  

 Začínám s Prokešem. Scházeli jsme se tenkráte v letech 1873–1875 v Kostečné ulici  

u Gustava Dörfla v malé přízemní jizbě vedle evangelického kostela. Vždycky v neděli 

dopoledne. Nevím ani juž, jak jsme se našli: Jelínek, Jirásek, Dörfl, Baše, Prokeš, Koukl,
595

 

Forman
596

 atd.
597

 Leccos se čtlo a mnoho se mluvilo. R. E. Jamot nazval středisko naše 

„literární ševčárnou“,
598

 nepamatuji se, že by byl býval někdy přítomen těmto našim 

poetickým orgiím, ale musím po létech říci, že jeho porovnání bylo velice případné a vtipné. 

Tam viděl jsem poprvé Františka Prokeše. Dosti velká, úplně bezvousá hlava, připomínající 

ráz římských imperátorů, něco mezi Tiberiem, Bonapartem a – Coppéem. Oblek chudý, 

vzezření nepatrné. Mlčel a jen poslouchal, ale ta hlava mluvila.  

 Nebyl bych ještě tenkrát řekl, že tento, naoko nepatrný hoch, je nejvzdělanější z nás 

všech. A byl jím rozhodně. Znal víc než všickni, a co víc platí, znal všecko důkladně. 

Přesvědčil jsem se o tom později.  

 Po prvním našem setkání byli jsme jednou překvapeni náhle v mansardě své (na 

Kozím plácku v samé střeše) návštěvou Prokešovou. Sedala právě naše studentská kolonie 

k obědu, když při polévce vrazil mezi nás Prokeš a oslovil nás prvním veršem svého překladu 

Goethova Věnování:  

 

I vzešlo jitro, jeho kroky hravé...
599

  

 

 Vystoupení jeho mělo cosi patetického, ano teatrálního, ale jistou velkost v akci a póze 

nebylo mu lze upříti. A mezitím, co my jsme lovili nudle z vodové polévky, vydeklamoval 
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dobrý Prokeš všecky sloky Goethovy básně ve vlastním překladě. Ukončil jej asi právě na své 

dnešní cestě z Vršovic do Prahy a cítil potřebu sděliti se s někým o svůj triumf.  

 Pro něho byl to pravý triumf. On pracoval těžce a pomalu, neboť vážil každé slovo. 

Chodil dny a noci se slokou Goetha neb Freiligratha, Byrona neb Lermontova a neodvážil se 

ani napsati, co přeložil na svých dlouhých a osamělých pochůzkách. Měl vedle neobyčejné 

paměti neobyčejný smysl pro plnost českého slova. Všecko si říkal nahlas a v tom byla část 

tajemství jeho formálních úspěchů.  

 Od něho naučil jsem se mluviti verš a oceniti plnost samohlásek. On se dovedl opíti 

slovy a jich lahodou. Pamatuji, jak jednou, pročítaje Gildemeistrův překlad Byronova Vězně 

chillonského, byl u vytržení nad veršem: 

 

Und Maus in Mondlicht spielen sah.
600

 

 

 Svého Lessinga znal zpaměti,
601

 zrovna jako druhý díl Goethova Fausta. Mívali jsme 

dlouhé hovory o poměru obou dílů této velebásně. I on cenil druhý mnohem výše prvního. 

Uměl zpaměti, co přeložil, ale písmeny nenapsal, vyjma začátek, který přinesl Lumír roku 

1875. Jak později, překládaje sám tyto sloky, vzpomínal jsem ubohého přítele, jak jsem cítil, 

co síly, energie a poezie vkládal v své převody. Měl v překládání zvláštní metodu. Básnil 

v duchu původce spolu. Byl hrdý na svůj obrat a obraz v cizím textu; stačí, koho by zajímalo, 

srovnati jeho překlad a můj oné pasáže. Já překládal, on přebásnil.
602

  

 Tak bylo i s Byronem, Freiligrathem a Lermontovem. Malý fragment Aul Bastundži 

nosil v hlavě aspoň půl roku – předělal jej nejméně třicetkrát, a když jej pak uveřejnil 

v Lumíru,
603

 přinesl opět nový a nejlepší překlad, žel, že jen zase jej uměl zpaměti, že ho 

nenapsal. Vzpomínám, že překlad Freiligrathova Jezdce
604

 jsem v pravém slova smyslu vyrval 

mu v kavárně, přinutiv jej, že mi sloku za slokou diktoval do mého zápisníku. Jinak by byl 

zůstal i tento výborný převod dojista nenapsán. Tak bylo se vším. Znal jsem kusy jeho 

překladů, Byronova Manfreda,
605

 Lary,
606

 Shelleyových lyrik,
607

 Freiligratha i jiných básní, 

všecko svérázné, originální, neobyčejně smělé, ale jen v té jeho hlavě, než dotklo se to papíru. 

Mám jej v podezření, že počítal i sled samohlásek a souhlásek ve verši, aby tento vyzněl plně, 

sytě a harmonicky. Dobrý verš byl mu všecko. Nespal kvůli němu, a když vás potkal na ulici, 

bylo první, že vám zadeklamoval poslední variant některého svého překladu.  

 Žil jedině chud svým snům. Ukazoval se stále ve větších pauzách. Konečně ulehl  

a zemřel. Bližší okolnosti mi nejsou známy. Dostal jsem později do rukou jeho pozůstalost  

a zděsil jsem se, jak byla skrovná. O svých originálech nikdy nemluvil, měl jakýsi cud sám 
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před sebou, rád se rozplýval ve zbožňování jiných, sebe vždy potlačoval. Našel jsem zbytky 

jedné povídky v stylu Byronově, několik písní v duchu národním, několik variantů překladů 

Goethova Rybáka,
608

 básně, již neobyčejně cenil, pár fragmentárních veršů z Lermontova  

a Byrona, nic víc. Jeho svět umřel s ním celý. Vedle překladatele byl v něm i bystrý estetik. 

Řekl mi několik poznámek o současných zjevech literárních domácích i cizích, které mne 

zarazily svou případností.
609

  

 Duše neobyčejná a vzácná. Zanikl a nelze více učiniti proň, než může tato vzpomínka. 

Z jeho překladů zbylo málo. Kromě Goethova Věnování, Freiligrathova Jezdce (Lumír 1876), 

Lermontovova fragmentu a onoho začátku z II. dílu Fausta (Lumír 1875), nevím, zdali bylo 

kdy co tištěno od něho. Ano, vzpomínám, v posledních dnech svého života oblíbil si zvláště 

Dranmora a jednu jeho píseň, Ó jak bych usnul rád, vytiskl v Lumíru.
610

 Překládal též jeho 

obsažné Requiem (kusy v Lumíru 1874),
611

 ale jako vždy nosil překlad v hlavě, patrně si jeho 

recitováním krátil své dlouhé noční toulky, své bezútěšné, samotářské večery, své pozvolné 

umírání.
612

  

 Mám osm dopisů od Bohdana Jelínka a schovávám je jako vzácnou památku. Kolikrát 

chtěl jsem je uveřejniti, ale vždy jsem byl na rozpacích. Jsou tak intimní a kreslí člověka 

vedle básníka nadmíru šťastně a případně. I dnes musím se omeziti pouze na některá místa, 

jsme u nás přece jen ještě příliš blízko i přes hroby jeden druhému.  

 První naše seznámení padlo v dobu mých literárních debutů. Jelínek byl proti mně 

v redakcích juž člověk známý a akreditovaný. Začal, tuším, v Pasekově Českém študentu,
613

 

smutné pověsti, uveřejňovati jako septimán hradeckého gymnázia své prvotiny. Já jsem se do 

Študenta vůbec nedostal, ač jsem jednou tam odevzdal celý balík básní. Zajel jsem si někam 

do Karlína a odevzdal je tam nějaké obtloustlé paničce s vykasanými rukávy – válela právě 

nějaké těsto – která s blahosklonným úsměvem přijala ty verše. Byla patrně juž zvyklá 

návštěvám dlouhovlasých mladíkův, a já nosil tenkrát k velkému pohoršení svého dobrého 

otce vlasy à la Robert Hamerling,
614

 dlouhé, nepoddajné, kolmo na límec splývající, jako 

koňská hříva.
615

 Do Českého študenta jsem se nedostal, ale do Světozora jsem se dostal. 

Vážený nynější ředitel kanceláře České Akademie, pan Josef Kořán,
616

 měl pro nás mladší 

patrně sympatii. Když já mu nosil první verše, byl Jelínek juž v Světozoru dobře zapsán.
617

 

Mnohem hůř to šlo u Hálka v Květech a později v Lumíru. Asi polovina Z hlubin vandrovala 

do koše, a z málo lichotivých odpovědí v listárně redakce dnes juž bych sotva mohl říci, která 

mně patří.
618

 Mně a ještě někomu, koho neprozradím z čistého přátelství. Jednou Hálek 

někam odcestoval a rubriku básní převzal Neruda, a led náhle byl prolomen. Bože, jaké to 
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byly ještě tenkrát idylické doby! Ty dva kousky v Lumíru (Vlčí stopa, Dědicové)
619

 mi udělaly 

po kavárnách jméno. Krátce nato seznámil jsem se s Bohdanem a celou jeho družinou.  

 Jako krásný sen tane mi v mysli jedna společná vycházka do bývalé Kanálské zahrady. 

Nevím, jestli se na ni pamatuje ještě přítel Jirásek nebo Baše. Byl to den jako ze zlata.
620

 My 

utekli z přednášek a šli za bránu. To zlaté slunce a ty košaté stromy! Od té doby jsem býval na 

tom místě bezpočtukrát a nezažil více těch dojmů; nebe bylo obyčejně šedé a stromy 

praobyčejné. Co všecko dělá mládí!  

 Jelínek sotva se mne zmocnil, více mne nepustil. Vím, že jsem se toho dne nedostal 

ani k obědu. Nevím, o čem jsme mluvili, jaké plány spřádali, co všecko neprobrali. Znáte 

každý ty první hovory vznikajícího přátelství, kdy se otevírá duše! Ale musí se otevírati 

vzájemně! A to bylo u nás.  

 Já byl vždy vůči Bohdanovi básník úmyslný čili, jak on mi říkal ironicky, „učený“ – 

on byl vloha sama, ryzí vloha, nic než veliké božské nadání. Znal relativně dosti, ale mimo 

trochu Lenaua a Heineho nic na něm stopy nezanechalo. Pročítati něco soustavně, k tomu 

neměl trpělivosti. Žil jen v sobě a těžil pouze ze sebe. To, po čem já tenkrát neuvědoměle 

toužil, měl on dávno za sebou. Žil mnohem rychleji a bouřlivěji.  

 Pamatuji se, jak jsme dlouho hledali společně proň byt. Našli jsme konečně, někde 

v Široké ulici.
621

 Býval jsem pak u něho denním hostem. Přešel tenkrát k poště a juž 

postonával. Ovšem, neměli jsme potuchy, jaké žaluplné martyrium se z toho vyvine. Krásný 

člověk začínal chřadnouti. Pak odejel na venek domů k rodičům do Choltic,
622

 do toho 

překrásného parku, který jsem viděl poprvé den před jeho pohřbem...  

 Dopisy Jelínkovy nejsou datovány. Já sám jich nedatoval a dnes toho lituji; jedině 

podle oslovování „Vy“ a „Ty“ dá se určiti jistý postup intimnosti mezi námi. On churavěl 

tenkrát v Cholticích a já trávil prázdniny u svého strýce, faráře v Ovčárech u Kolína. Z té 

doby jsou tyto listy. Já prodělával svou periodu teoretického světobolu – ta skutečného přišla 

později a byla horší – překládal francouzské básníky a přitom byl naivní jako dítě. On byl 

daleko zkušenější a stál nad hrobem. Z doby té jest moje báseň jemu svědčící, V jeseni (Z 

hlubin).
623

  

 Písmo Jelínkovo je charakteristické. Nejméně třikrát jiné v každém dopisu. Jednou 

stojaté jako klínové písmo, podruhé kosé a šikmé, konečně roztáhlé, plazící se po stránce jako 

sténající a se smrtí zápasící člověk.  

 Cituji, jak jdou dopisy za sebou:  
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 „Prosím Tě, dojdi ke Kořánovi za příčinou Hermíny,
99

 tuším, že odpověď panu ‚J.‘ 

v posledním čísle patří mně. Také z mého bytu si vezmi své knihy a můj malý notýsek, Tobě 

ho dávám na starost...“
624

  

 „Mne juž mrzí poezie. Ovšem, myslím pouze svou:  

 

Kampak s těmi ideály,  

čas je brzo utrácí, 

a kde před prací jsme stáli,  

stojíme zas po práci.  

Krásné slečny, mladí páni,  

v světě dobrý vlas není,  

nechte toho naříkání,  

nechte toho básnění.  

 

 To byl by tak prezent pro Hálka,
100

 ale ne Vaše, to také mluví ještě příliš voleně.“
625

 

 V dopisech Bohdanových střídá se zoufalý humor s výkřiky nevole a s elegií raněného 

a umírajícího. V jednom dopise píše:  

 

Nemiluj, ach, romanticky,  

synu! Teď jsou fabriky,  

místo medu najdeš vždycky 

na rtech trochu papriky.  

 

 A hned vedle žertu o dva řádky níž improvizuje jednu z nejkrásnějších svých lyrik:  

 

A táhnou myšlenky teskné okolo hlavy mi...
626

 

 

 Jinde píše: „Vy naříkáte na lesíček Váš, mne obmýká mnoho set honů tmavých lesů,  

a vystrčím-li ven svoje hnáty v hustý pochlad jejich, zaklepu se zimou, a lehnu-li pak ven, aby 

                                                                 
99

 Jedna z posledních novel Jelínkových; patrně ztracená. 
100

 S Hálkem jako redaktorem Květů a Lumíra byl Jelínek v samých neshodách. Rázný Hálek 

neměl smyslu pro finesy a delikátnost lyriky Bohdanovy, říkával to vždy a také to, tuším, 

v jedné kritice (o Jelínkových příspěvcích v Ruchu) vytisknul, že „jeho písně mluví jako 

venkovské slečinky, když přijdou do města“. A byly to dvě z nejkrásnějších písní 

Bohdanových. 
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mne sluníčko zahřálo, praskají mi za chvíli kosti horkem. Bůhví, je-li to od srdce nebo od 

hlavy. Jak dlouho v Cholticích zůstanu – nevím, žádal jsem k ministerstvu na tři měsíce za 

dovolenou.“
627

  

 Důkazem nejlepším, že větší část jeho poezie byla improvizací, je postskriptum 

jednoho dopisu: „Schováte-li mé listy, bude mi to velmi milé, nemám ani jednu z básniček, co 

jsem Vám psal.“
628

  

 Pomýšlel patrně na vydání sbírky i v době své choroby. Vím, že vyjednával 

s Urbánkem,
629

 ale bez výsledku. Z té doby asi jsou tyto řádky: „Život se zamotal a já uvízl 

pod kolem. Jsem totiž doma, jsem doma a velmi nemocen. Chytil mne ke všemu malý tyfusek 

a chrchlu jak starý učitel.“
630

  

 Vyšel tenkrát, tuším, II. ročník Ruchu. Bohdan si stěžuje na mlčení kritiky a zase hned 

z elegického tónu přeskakuje v žert.
631

  

 „Že můj stav normální není, co důkaz Vám služiž, že píšu humoresku. Až to Pepík 

Bašů uslyší, dá se do smíchu a řekne: Téda – a humoresku! A pozná hned, že mi něco 

schází.“
632

  

 Jeden z posledních listů začíná: 

 „Vaše psaní mne zastihlo na loži. Předevčírem vylezl jsem zase poprvé na to pekelné 

slunce, ale musil jsem zase zalézti, bylo by mně poslední krůpěj šťávy z kostí vypálilo. Já 

bych, drahý příteli, nejraději umřel, nadchne-li mne nějaká věc, v okamžiku nadšení anebo 

v omrzelosti. Toho posledního se mi nejspíše dostane, jestli mi nemoc příliš ducha nezeslabí. 

Pomyslete si, čtu o taženích Napoleonových v Egyptě, a kdykoliv přijdu v místa, kde oslovuje 

své staré vojáky, svou gardu, zarosí se mi oči; u čerta, to je přece juž slabost, za niž se stydím. 

Také se vždy před našimi schovám. Zato ale jsem sám k sobě lhostejným, a možno-li kdy míti 

zcela prozaické myšlénky, mám je teď, ani kus poezie...“
633

  

 Bylo to trapné, dlouhé odumírání, co následovalo. Mladost a energie životní zápasily 

s chorobou a tavily se pomalu pod ní, jako sníh v slunci. Konečně zhasl. Byli jsme na pohřbu 

v Cholticích, Jirásek, Baše a já.
634

 Bylo to neobyčejně tklivé a smutné. Nezapomenu, jak jsem 

po pohřbu těšil jeho stařičkého otce, že Bohdan přece jen neumřel, že zanechává po sobě 

památku, že verše a jméno jeho národu a umění zůstanou. Myslil jsem, bůhvíco jsem řekl 

dobrému starci, dnes chápu, že mu to mohlo býti jen malou útěchou. Ale my žili tenkráte tak 

zcela ve svých snech o kráse, poezii a literatuře, že jsme věřili, že taková píseň, jako je psával 

nebožtík Bohdan, je nad úřady, porty a řády, nad výnosné místo, krátce, že je to všecko.
635

  

 A snad jsme se přece docela neklamali.
636
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Jaroslav Vrchlický 

MÉ VZPOMÍNKY NA FRANTIŠKA DOUCHU 

 

 V Josefské třídě bývalého starého Židovského města mívali v letech sedmdesátých až 

osmdesátých pražští antikváři své ambulantní stánky s knihami stejně jako na nábřežích 

pařížských s tím rozdílem, že bývali tam pouze v nedělní a sváteční dopoledne a že se na 

všední dny do svých stálých krámů a krámků odstěhovali. Chodívali jsme rádi na tyto 

expozice, kde pod šírým nebem volně a pohodlně jak dlouho libo bylo, mohla se prohlédnouti 

kniha, ku které bylo možno za týden opět se navrátiti. Ba znal jsem jednoho kolegu, který 

takto přečetl na ulici v několika nedělních návštěvách celý román a knihy – byly zpravidla za 

babku – přece nekoupil.  

 Tenkráte scházela se malá společnost literárních adeptů v Kostečné ulici 

v evangelickém kostele u rodiny záhy zesnulého básníka našeho Gustava Dörfla. Skoro každé 

neděle od desáté do dvanácté objevili se tu nezapomenutelný František Prokeš, vždy nadšený 

a o svém dramatickém géniu nejen horující, nýbrž pevně přesvědčený J. O. Veselý, mladičký 

Antonín Koukl, o němž se vypravovalo, že má srdce v prostředku prsou; z žijících dosud 

plodný romanopisec Klecanda
637

 a prof. R. Saska
638

 patřili vedle Gustava Dörfla k stálým 

hostům tohoto snad prvního literárního salonu českého, jejž R. E. Jamot, když se o něm 

dozvěděl, nazval „literární ševčárnou“. Já bydlíval tenkrát v obecním dvoře na Kozím plácku 

a tu cestou vždy jsem se zatočil k oněm pouličním krámkům, odkud jsem hojně doplňoval 

svou studentskou knihovničku. A zde jednoho nedělního dopoledne byl mi poprvé přítelem 

ukázán páter František Doucha. Stál schýlen nad vyložené knihy, prohlížeje bedlivě jednu 

většího formátu. Měl na hubeném těle dlouhý šosatý kabát staromódního střihu, dosti 

ošumělý, tváře vyzáblého obličeje nesly hektické růžičky, kolem rtů úzce sevřených byl milý 

tah utkvělého úsměvu, dlouhé prsty bílé žilnaté ruky obracely listy. Dvakrát se ptal po ceně  

a dvakráte knihu postavil do řady, kde stála předtím, šouravým krokem odcházel, cestou, jako 

by mu to nedalo, se opět vrátil, knihu opět vytáhl, znovu se po ceně ptal, antikvář něco patrně 

slevil, starý kněz vytáhl sáček a pečlivě odpočítal vyslovený peníz a již ztopil s úsměvem 

blaženosti, jejž těžko vypsati, dosti obhroublý svazek do jedné bezedné kapsy svého kabátu. 

Nemohl jsem tušiti, že za několik let seznámím se blíže s hlubinami a taji těchto kapes, ale 

v době, než se před placením ctihodný kmet pro knihu vrátil, dohnala mne zvědavost k ní,  

a tak jsem věděl, že odnáší si šťastný tenkrát lovec pěknou kořist, kterou jsem mu záviděl, 

originál Spenserovy básně Královna víl
639

 s přídavkem lyriky menších básníků oné doby.  
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 Zjev Douchův byl tak rázovitý, že stačilo jediné spatření a každý si jej zapamatoval. 

Mimo to se objevoval hojně v ulicích pražských, ano i v divadle Prozatímním, kde stával 

v postranních uličkách s hlavou mírně nakloněnou, bedlivě sleduje text, zvlášť když se hrály 

kusy Shakespearovy v jeho překladech. Tu býval žárlivý na každé slovíčko a ihned v meziaktí 

zmizel, herce za scénou vyhledal neb si vyvolati dal a text mu opravil velmi zdvořile se 

omlouvaje a prose, aby se mluvilo tak, jak on přeložil. Nebožtík Slukov
640

 jednou vytáhl 

z tobolky pečlivě složený papírek, jejž ve společnosti jakés ukazoval, kde byly psány známou 

Douchovou „levou“
641

 dva verše z úlohy zuřivého Tybalta,
642

 jejž tenkrát Slukov hrával. 

Nutnost nepatrné opravy („klesá“ místo „padá“ neb něco podobného) přiměla starého pána, že 

při nejbližším setkání strčil herci do ruky lístek s vlastnoruční opravou.  

 Jednou jsem též stihl Douchu v tiskárně, kde odevzdával nějakou básničku pro dětský 

časopis. Dal si ukázati nejmladšího a nejmenšího z hochů a s úsměvem podával mu rukopis se 

slovy:  

 

„A ty, malý sazeči, 

ty to budeš sázeti.“ 

 

 V bližší styk s Douchou vešel jsem teprve roku 1878. Bylo to v rodině Podlipských, 

kam Doucha občas docházíval. Staré přátelství s nebožtíkem doktorem Podlipským vodilo jej 

a stejné snahy v oboru literatury pro děti, která byla rovněž zesnulá Podlipská horlivou 

pěstitelkou. Doucha přicházíval do rodiny obyčejně, kdy se toho kdo nejméně nadál, usadil se 

na chvilku a postěžoval si, hlavně na zdraví a na nedostatek a po půl hodince opět odcházel 

zpravidla těžce únavou odkašlávaje. Tenkrát zahořely hektické růžičky v jeho bledých, 

vráskovitých, hlubokými rýhami zbrázděných tvářích příšerným ohněm. Nejednou sáhl 

Doucha do bezedných hlubin svých šosů a vytáhl dlouhý svitek na šňůru navlečených 

pestrobarvých, místy ošumělých a ohmataných cedulek. Každá cedulka byla v prostředku 

propíchnuta, dírkou byl provlečen motouz a dohromady bylo tak vše jako v řetěz spjato. 

Bleskurychle začal kmet cedulky převraceti, byly všady „levou“ psané, v rohu velkou 

písmenou označené, materiál jeho slovníku cizích slov v češtině zdomácnělých, který po léta 

pečlivě sbíral a rovnal. Našel písmeno K a zastavil se u slova „kalfas“ a četl různá čtení 

lidová: „vypila kalfas kafe“, „bylo by se tam vešlo pár kalfasů“ a jal se vykládati, že omylem 

se má v kraji užívané slovo „kalfas“ za nestvůru z německého „kalkfass“, nýbrž že je to slovo 

původu románského, které se dostalo do Čech v době třicítileté války s vojskem valonským 
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neb francouzským.
643

 Měl radost, když jsem náhodou citoval mu místo z Baudelaira, kde 

srovnávají se ženská ňadra „avec deux calebasses“.
644

  

 Je známo, že Doucha byl první, který v ukázkách uvedl Danta do české literatury. 

Učinil tak svým Květným výborem z Božské komedie v Muzejníku roku 1854, kde jednotlivé 

kusy básnické sepjal prozaickým přehledem v jakýs celek. Doucha byl na tento svůj první 

pokus „českého Danta“ právem hrdý a zpočátku dost těžce nesl, když se začal objevovati můj 

překlad celého díla.
645

 Ale když jsem mu roku 1879 přinesl úplné české Peklo do jeho azylu  

u sv. Jakuba,
646

 tu měl upřímnou radost.  

 Zmínka o oněch lístkách a cedulkách, na nichž měl sebraný a sepsaný materiál svého 

světového cizojazyčného slovníku, přivádí mi na mysl jednu epizodku z mých styků 

s Douchou, která mnou hluboce zachvěla. Hned při prvním spatření těchto cizorodých, 

pestrých cedulek, z nichž většina byla na zadní straně potištěna, byla mi záhadná jejich 

provenience. Náhoda udělala mne svědkem, odkud starý kněz měl tyto lístky. Viděl jsem jej 

totiž jednou na vlastní oči v soumraku listopadového chmurného večera, jak stál na rohu ulice 

Na strouze a dlouho stál, jako by četl nalepené tam plakáty. Pak se bedlivě rozhlédl na všecky 

strany a nevida nikde nablízku strážníka odloupl rychle, jak se dalo, plakát, rychle jej složil  

a strčil v bezdné kapsy svého dlouhého kabátu a vážně odcházel.  

 Těžko dnes říci, byla-li to marota starce, či zdali chudoba skutečná nutila jej k tomuto 

kroku. Ale mně se zdálo, že jest něco nevýslovně smutného a tklivého v této scenérii 

podzimního večera a v siluetě kmeta s vichrem bojujícího a odnášejícího si ze své toulky 

večerní Prahou kus barevného plakátového papíru, na jehož zadní stranu napsal snad večer 

několik etymologik aneb nějakou veršovačku pro milou mládež, ale možno též jednu z těch 

hlubokých rapsódií a elegií, jejichž žánr u nás vytvořil a v němž podal několik čísel procítěné 

a úchvatné poezie.
101647

 Maně napadl mi abbé Parini, velký satyrik Dne,
648

 jak často podobně 

kráčel ulicemi milánskými, nemaje na povoz v nepohodě a jak v jedné ze svých 

nejkrásnějších ód, Pád (La caduta)
649

 zvěčnil trpké osudy stárnoucích a nedosti oceněných 

básníků.
650

  

 Jisto jest, přehlížíme-li obsáhlou a mnohostrannou činnost a píli Douchovu, že 

zasluhoval osudu lepšího, aspoň na stará kolena, než byl osud obyčejného církevního 

penzisty. Muž, který k nám soustavně uváděl Shakespeara,
651

 Danta, Ariosta,
652

 lyriky 

anglické
653

 i srbskolužické,
654

 který přeložil Thomsonovy Počasy
655

 i Knihy o následování 

Krista od sv. Tomáše
656

,
657

 který byl původní básník reflektivní, satyrický a snad první 

                                                                 
101

 Viz ukázku z básní Františka Douchy v Antologii české poezie vydané Májem, díl I. 
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spisovatel pro mládež své doby, který byl horlivý a neúnavný lexikograf
658

 a bibliograf,
659

 

nejednou si mi trpce stěžoval, že ačkoliv prst jeho zdobil prsten arcibiskupského notáře, nemá 

ani na lžičku červeného vína, kterou by, jak se domýšlel, dovedl zkonejšiti křeče žaludkové 

denně mezi desátou a jedenáctou hodinou dopolední v posledních letech pravidelně jej 

stíhající.
660

 Dnes zní to všecko jako legenda – ale není tak vzdálená a možná, že se jinde 

opakuje v jiných variantech znova. 
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Jaroslav Vrchlický 

HÁLEK A NERUDA 

Z mých literárních začátků 

 

 S Hálkem jako redaktorem jsem rozhodně štěstí neměl.  

 Právě před dvacíti lety bombardoval jsem svými básněmi všemožné české časopisy. 

Leckde chytli se páni redaktoři na volavku nového jména, Hálek se nechytil. Kdo by si vzal 

práci a četl listárny redakce z oněch dob v Květech a v Lumíru, našel by celou spoustu 

odmítavých odpovědí svědčících všelijakým pseudonymům. Sotva by věřil, že z těch většina 

se týkala mne a básní, později s názvem Z hlubin vydaných. Na jednu odpověď se přece 

pamatuju: „Na takové básně máte času dost, až vám bude sedmdesát let.“  

 Zato s Hálkem, milým společníkem a sympatickým rádcem, jsem se setkával roku 

1873 a 1874 v Besedě umělecké. On mne přemluvil i k mé první přednášce, referoval jsem 

jedné soboty, jak v protokolech instituce této asi správně jest zaznamenáno, o právě vyšlých 

básních A. V. Šmilovského.
661

 Nechtěl jsem zprvu a předstíral jsem, že byl Šmilovský před 

krátkou ještě dobou na gymnáziu klatovském mým profesorem. „Tím spíš o něm referujte,“ 

podotkl Hálek, „uvidí aspoň, co si na vás vychoval.“  

 Hálek byl první, který mne upozornil, že bych mohl překládati Božskou komedii 

Dantovu. Redigoval Světovou poezii tehdejší a snad se skutečně ohlížel po českém Dantovi, 

když velezasloužilý Doucha se hodlal asi spokojiti již se svým z Muzejníka známým 

„květným výborem“. Já tenkráte – jako bych to viděl dnes – v Umělecké besedě jsem vyslechl 

návrh jedním uchem a dále o něm nepřemýšlel; bylť jsem tenkráte jako každý začátečník také 

trochu vlastními sny a plány opilý. Teprve později jsem se po italském pobytu svém 

k Dantovi vrátil a nejednou při práci své Hálka vděčně si vzpomněl.  

 Ale to všecko sem ani nepatří. Chci vypravovati něco jiného, totiž jak se mi konečně 

podařilo prolomiti dosud ke mně necitelnou bránu Lumíra a jak při této – pro mne aspoň 

památné události – se Hálek a Neruda, jeden o druhém nevěda, stali mými básnickými rádci.  

 Nevím, jestli roku 1873 odejel Hálek někam na cesty nebo na prázdniny a redakci 

Lumíra převzal zaň Neruda, krátce stalo se, že v 21. čísle octly se náhle k mému největšímu 

překvapení dvě mé balady v časopise, který tak tvrdošíjně dosud své sloupce mi uzavíral. 

Myslil jsem toho dne, že opravdu jsem aspoň bitvu vyhrál, a pamatuji se, s jakou hrdostí jsem 

si dal v „staroměstské kavárně“ nové číslo Lumíra – a ještě jeden koláč.  
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 Rozumí se, že jsem hned druhého dne pospíšil pro honorář. Byl jsem odkázán na pana 

Nerudu, ale přijde prý do redakce Národních listů až po dvanácté. Čekal jsem na ulici a rázem 

hodiny byl jsem opět v redakci. Tenkrát viděl jsem Nerudu poprvé tváří v tvář. Lehké 

zamrazení běželo mi po zádech a nedovedu si vzpomenouti na slova, jimiž mne oslovil. 

Neruda byl tenkrát v plném květu sebevědomé, mužné síly. Díval se asi útrpně na studentíka, 

který blábolil něco o cti, že byly jeho verše otištěny v Lumíru, a dožadoval se honoráře. 

 Koktal jsem asi podivné věci, takže jsem musil své jméno mistrovi opakovat.  

 „Ach, Vrchlický – to jste vy? – Ale jistě pseudonym,“ pravil Neruda s úsměvem.  

 „Ano, pseudonym...“  

 „Básně jsou velmi pěkné, chytly mne svou rázovitostí, ač první trochu upomíná 

Mickiewicze – víte, tu baladu, jak sluha střelí místo záletníka svého pána...“
662

  

 Mlčel jsem, nevěděl jsem ničeho. 

 „A druhá,“ pokračoval Neruda, „je trochu nejasná, ale otiskl jsem ji přece, má při té 

nejasnosti něco rozhodně svého, zvláštního.“  

 První báseň byla Vlčí stopa, druhá Dědicové.  

 „Ano, pěkné – ale co se honoráře týče, tu nemohu ničeho, můj milý,“ podotkl Neruda 

k mému dlouhému mlčení, „to je věc docela Hálkova, já jej zastávám jen ve věcech 

redakčních, to musíte k němu, však se brzo vrátí.“  

 Usmíval se při tom dobromyslně, ač asi dobře cítil, že honorář tenkrát je zajisté věcí 

velmi důležitou.  

 Poroučel jsem se v rozpacích. Na prahu mne Neruda zastavil. 

 „Pošlete zase brzy něco, ale prosím vás, jen epické věci, tam se nejlíp ukáže, co kdo 

dovede, musí to míti hlavu a patu a musí to býti kované. Však mi rozumíte. Tedy brzy a zase 

jen něco epického.“  

 Okouzlil mne.
663

 Psal jsem od té doby jen balady a romance.
664

 Asi za týden jsem se 

dověděl, že jest Hálek v Praze, a šel jsem jej vyhledat. Bydlel u Sítkových mlýnů blízko 

Podskalí. Nebylo to tak lehké vniknouti až do jeho pracovny.  

 Představil jsem se, ač mne znal již z Umělecké besedy. 

 „Ano, ty básně z čísla 21,“ pravil úsečně a popošel k psacímu stolku. – Tenkrát jsem 

poprvé viděl na vlastní oči pověstný „lineál redakční“. Hálek jej tiše nasadil na číslo Lumíra, 

odměřil a napsal na poukázku něco kolem dvou zlatých a několik, nevím již dnes kolik, 

krejcarů.
665
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 „Tak,“ pravil, „tu máte. A pošlete nám zas brzy něco, ale prosím vás, jen lyriku, nic 

epického, to je bezbarvé, kdežto v lyrice jen ukážete, že něco jste a máte-li právo něco říci  

a vyslovit. Tedy brzy, ale něco jen lyrického!“ – A již jsem byl venku.  

 A tu mi napadla slova Nerudova a bylo mi jako žáku, když odcházel od Fausta-

Mefista, o němž praví v svém překladě Josef Jiří Kolár:  

 

... Já z toho zpitoměl,  

jak bych v své hlavě mlýnské kolo měl.
666
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Jaroslav Vrchlický 

JUBILEJNÍ 

 

Má vroucí duše žije 

jen tobě, přírodo, a tobě, poezie! 

Vším druhým pohrdám...
667

 

 

 Jistým, zvučným hlasem dočetl mladík tyto verše a odložil knihu. Ostatní chvíli 

mlčeli.  

 Jednak přítomnost v cizí místnosti, jednak okolnost, že za vedlejšími skleněnými 

dveřmi každou chvíli se někdo z domácích mihl, stlumila každý výbuch uznání neb 

nesouhlasu, čtoucí zatím složil rukopis a klidně rozhlížel se po ostatních přítomných, kteří 

v patrných rozpacích jako ztrnulí seděli kolem.  

 Byli to mladíci prostého, ale slušného celkem oděvu, bezvousých tváří; pouze jeden 

z nich, ten kučeravý, s lehkým nádechem jemného vousu na mladé bradě.  

 Po chvilce trapného ticha ozval se tento hlasem, patrně s ohledem na vedlejší skleněné 

dveře tlumeným, ale přece dost jasným:  

 „Měli bychom aspoň pro forma zatleskati, není-li pravda?“ A rozhlédl se letmo po 

tvářích přítomných, kteří seděli kolem jako zařezaní.  

 Ale vida situaci, změnil tón a pravil suše: „Později si o tom více povíme. Ovšem,“ 

dodal mrazivěji, „s dovolením pana domácího.“ Přitom se lehce, ironicky pousmál.  

 „Udělali byste mi jen radost, hoši,“ pravil tento, skládaje rukopis. „Vždyť proto jen 

dovolil jsem si vás tím obtěžovati.“  

 „O to by nešlo, ale musím odejít,“ pravil klidně první, „úřad nečeká!“ Vstal a prudkým 

pohybem jal se na rozloučenou všem podávati ruce.  

 Druzí rázem všichni vstali a měli se za ním k odchodu. Nikdo nepromluvil.  

 „Ale, hoši, toť přímo vypadá, jako by vás mé verše vyháněly,“ pravil předčitatel; „ale 

musíte-li zrovna odejít, vím, úřad je úřad. Vás druhé aspoň neváže, a pak – mimochodem 

řečeno – nečekám ani nějaké kritiky vůbec. Co jsem psal, to jsem psal,“ řekl lakonicky, 

odkládaje rukopis. „Však my s Tédou
668

 se již dohodneme, nic snadnějšího,“ doložil, tomuto 

ruku podávaje.  

 „Pospíchám, mám svrchovaný čas do kanceláře,“ pravil tento, maje se k odchodu.  

 „Musím také s tebou, dovolíš?“ vpadl jiný; ostatní již nepromluvili.  
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 „Mohli zůstati aspoň druzí, nejdou do úřadu, a jest ještě jiných zajímavých věcí na 

světě než mé verše,“ pravil trochu ironicky pan domácí. „Zůstaňte,“ pobízel ostatní, ale tito 

neměli již stání, odešli. Zbyl zde pouze jediný mladík. Byl to bratr básníkův.  

 Když dozněly kroky odcházejících, začal choditi velikými kroky po pokoji a teprve po 

chvíli se zastavil a pravil: „Víš, můj milý, jsem odjakživa nepřítel každého takového 

předčítání. Vždycky se mine cílem. Viděls to sám: část veršů se přeslechne anebo 

neporozumí, každý, i nejlepší přítel, je – sobík a žárlivec, a pak – je vůbec těžko mluviti 

autorovi do vlastního jeho názoru.“  

 „Ale já nežádal kritiky,“ bránil se spisovatel, „ostatně bych se jí od nikoho nelekal. 

Téda je ze všech nejstarší a mohl si již něco dovoliti, ač všecky stejně cením.“  

 „Však později jistě se najde příležitost, kdy ti něco vhodného řekne, od něho ostatně to 

můžeš přijati, jest, což sám nejlépe víš, nejstarší z nás všech, nejnadanější a ostatně, rád jej 

může každý vyslechnouti. Dovíš se to tedy dnes nebo zítra, však o to nejde. Můžeš vždycky 

jako Pilát v evangeliu na všecko říci každému: co jsem psal, to jsem psal,
669

 k čemu tedy jaké 

předčítání? Byť i do očí nejlepší přítel bůhvíco řekl, co to změní na věci jednou napsané? 

Verše jsou tu a můžeme přes ně klidně dále.“  

 Básník již neodpověděl a bratři přešli k jiným záležitostem.  

 Tento rozhovor udál se před dlouhou již řadou let v malé přízemní jizbě skromného 

bytu, kde bydlila s jinými ještě dětmi matka básníkova, který tenkráte na pražské univerzitě 

studoval. Kniha, o které je řeč a z níž úvodní verše jsou citovány, byla má první sbírka 

básnická Z hlubin.  

 Jak jest poznamenáno (1869–1875), vyšlo první vydání této první mojí původní knihy 

básnické nákladem – spíš bych měl říci laskavostí a ochotou – pana J. Otty v Praze.  

 Píšu-li dnes tyto řádky, činím tak pouze proto, že ostatní má činnost, která 

následovala, mne k nim opravňuje. Jaké to byly tenkrát časy! Dnes jsme hodně dál od oné 

idylické doby, to cítí zajisté i sám nakladatel mojí první knihy!  

 Nechci býti připočten k takzvaným slepým chváličům minulosti, chci konstatovati jen 

za sebe a také o sobě některá fakta. A pravdu chci mluviti, třebaže věc má i svoje choulostivé 

stránky.  

 Byla to zajisté odvaha vydati první knihu pouze lyrického básníka, ještě takřka pod 

živým dojmem poezie Hálkovy, který nedávno zemřel a jenž vévodil celé době, jsa od 

současníků i nad samého Nerudu vysoce oceňován. Ale kniha byla napsána, a tak ochotou  

a odvahou pana Otty vyšla. A vyšla právě v čas živého dojmu smrti Hálkovy, i byl jsem sám 
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v přátelském poměru k zesnulému básníku, a proto bylo první vydání jemu zvláštním 

epilogem připsáno.
670

  

 Bylo to na tehdejší dobu opravdu skvostné vydání knihy básnické, takže další, 

pozdější, jsou vedle něho obyčejnými popelkami.  

 Kniha obsahuje asi mou celou poezii tehdejší a myslím, že bych i dnes sotva co na ní 

změnil. Je převahou lyrická, je snad v detailech bez hlubší přísné kritiky, ale při veškerém 

přepínání mladistvém i pravdivá. To je vlastnost, která snad může ji omlouvati. Nevěděl jsem 

tenkrát, že bude míti tolik potomků.  

 Dnes ovšem mnohé jinak vypadá, ale nevím, zda bych na vydání příštím něco změnil.  

 Jak ji v čele ostatních prací svých cením, je lhostejno. V době své něco vyslovila, něco 

chtěla. Snad přestřelila někde, snad mluvila místy trochu nezvykle na dobu svou. Nevadí – 

promluvila pravdivě, jak jsem již řekl.  

 V tom jest mé celé básnické vyznání víry. Snad jinde nejedno jsem jinak poněkud 

vyslovil, ale v jádru zůstal jsem týž. Snad jinde promluvil jsem všestranněji, možná i 

básničtěji, snad jsem jinde hledal i cesty původnější, snad na počátku zdály se mnohým tyto 

původnější, nic naplat, Hlubinám zůstává již primát v ostatním koncertu mé lyriky.  

 Dostavily se později i akcenty tu a tam nové, ale myslím, že v Hlubinách zůstane klíč 

všech pozdějších tónů mojí poezie. Snad jsem poněkud vyrostl během tohoto dlouhého času 

od této první knihy svojí. Ale myslím, že hlavní akcenty moje jsou zde všecky, že ostatní 

moje dílo básnické v hlavních svých obrysech jde za ní. Lví podíl na jeho vydání má 

nakladatelství Ottovo – svoji srdečnou zmínku a vděk k jeho nastávajícímu jubileu
671

 nemohu 

nespojiti se vzpomínkou na svoji první knihu.  

 Nepamatuji již, jak kniha byla přijata, do detailu, tři vydání její dosavadní ať mluví! 

Vím, že není to číslo právě senzační, máme v poezii naší příklady, které ji daleko předstihují. 

Nebyla nikdy časovou a též jí nechtěla býti, to mně dostačí.  

 Jeden z básníků našich na začátku těchto řádků zmíněný později se psal Bohdan 

Jelínek. Byl od prvního mládí mým přítelem, vlastní jeho básně vydal jsem později rovněž 

laskavostí a ochotou pana Otty, před lety již... Mám za svou povinnost i po letech o něm se 

zmíniti. Kdo zná jeho poezii, přisvědčí, jaká to byla ve všem originální a rázovitá poetická 

postava. Jmenuji jen jeho, jmenuji ho jako jediného, vskutku ve všem svého a rázovitého 

tvůrce, ostatní jdeme za ním, nebo půjdeme touto strmou a nejistou cestou k ideálu.  

 Budiž mi dovoleno zakončiti i jeho jménem tuto vzpomínku na styky celého lidského 

života s nakladatelstvím Ottovým.  

V Opatiji, v únoru 1911 
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Josef Pelnář 

CHOROBA JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 

Přednáška ve Spolku českých lékařů 21. 10. 1912 

 

 Navštěvoval jsem Jaroslava Vrchlického jako zástupce pana profesora Thomayera od 

roku 1908 až do jeho smrti, a považuji za projev kulturního pořádku v našem národním 

životě, aby o nemoci jeho zachován byl spořádaný vědecký chorobopis. Poněvadž nemoc 

Vrchlického byla po stránce klinické velmi zajímavá, dovolil jsem si chorobopis ten předložiti 

slavnému Spolku českých lékařů.  

 Jaroslav Vrchlický, narozen roku 1853, trpěl od roku 1908 – tedy od svého 

pětapadesátého roku – do 1912, do svého devětapadesátého roku hrubými následky 

opětovaných trombóz mozkových cév,
672

 poslední dva roky kromě toho velikou glykosurií
673

 

a zemřel v komatu 9. září 1912.  

* 

 Byl vždy slabší, útlejší, ale nestonával v letech mužných. Od jinošství až do nemoci 

extenzivně a intenzivně duševně pracoval, do pětadvaceti let často v noci, později skoro 

vesměs ve dne. Dostatečně spával. Vždy byl slabým a vybíravým jedlíkem, rád míval ostřejší 

nějakou lahůdku. Kouřil cigarety od mládí, kol čtyřicítky a po ní do padesátky až i osmdesát 

kusů denně.
674

 Kávy zvlášť mnoho nepil. Rád pil pivo, a to pět až šest sklenic denně jako 

pravidelnou dávku. Tu a tam nějakou láhev vína. Po padesátce méně kouřil, a zato si oblíbil 

sladké pokroutky, jichž požíval značné množství.
675

 Nikdy nic u něho nesvědčilo pro 

přestálou lues.
676

 

* 

 Okolo čtyřicítky po velikém rozčilení měl záchvat těžkých mdlob, které ho překvapily 

na procházce (Jirásek, Winter), a pak ještě dvakrát v menší míře.  

 Okolo padesátky měl v moči značné množství bílkoviny (prof. Thomayer, dr. Heinrich 

v Příbrami). V roce 1903 v létě v Slatiňanech jednoho rána byl stižen nevolí, skoro mdlobou, 

zvracením, po chvilce se vzpamatoval, týden měl bolení hlavy (dr. Kramář).
677

 Dne 3. 10. 

1903 konstatoval prof. Deyl
678

 kornatění sítnicových cév.
679

 Od té doby cítil J. Vrchlický tu  

a tam závratě, které už ho neopouštěly. (Roku 1904 píše o nich dr. Jensenovi do 

Stockholmu.)
102680

 

* 
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 Pozvolna se měnil tělesně i duševně. Tělesně byl méně čilý, snáze se unavoval, naříkal 

na bolení nohou, nerad chodil, stále jezdil. Duševně zvlášť poslední dva roky před nemocí 

jevil jistou, nejbližšímu okolí zcela nápadnou změnu: míval zklíčené nálady, býval někdy 

divně lhostejný, zas až výstředně veselý a živý, a poslední rok častěji uprostřed hovoru uvázl, 

hledaje v paměti vhodný výraz. Uvědomoval si to, upadal v zoufalé nálady. („Já blbnu, pro 

Krista, já blbnu!“)
681

 K posledku mluvíval i o katastrofě. Poslední jeho básně jsou 

přesmutným výkřikem jeho ustrašené duše. Mezi posledními rukopisy těsně před smrtí je 

báseň Meč Damoklův, v níž si naříká:  

 

Nade mnou visí v noci, ve dne; 

svůj dvousečný hrot stokrát zvedne 

v mé dumy i v můj tichý cit. – 

Ó, jak se toho meče zbýt! 

 

Na vlásku visí, okamžikem 

můž’ sletět.... Co zde s tužby vzlykem? 

Ta nezadrží jeho spád, 

když síla zniká napořád. 

 

Na chvíli, zdá se mi, že mizí 

kams v dálku, dohledu již cizí, 

však rázem, než se naději, 

jest konec klamných nadějí.
682

 

 

 Píše, že se mu péro chvěje strachem:  

 

„že nedopíši poslední svou sloku, 

že zasáhneš mne v lačném tygra skoku.“  

 

 A zasáhl! Snad docela hned druhý den potom, co báseň tuto dopsal.
103

  

 Už asi šest neděl před chorobou si naříkal na parestezii v ústech (protivný pocit jako 

pavučina).  
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 Máj památce Jaroslava Vrchlického. 
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 2. 8. 1908 měl parestezie v pravé polovině těla (dr. Štolba – Máj).
683

  

 Dne 15. 8. 1908. Šel s chotí do výstavy. Byl jaksi nesvůj, těžce šel, hned si chtěl všude 

sedat. Poseděl v biografu, odtamtud (těžce se oblékal i s pomocí) ztěží šel, najednou se chytil 

své choti podpaží a tlumeně si zastýskal: „Já vidím jen půl obličejů.“ Ale rozešel se, poseděl 

si pak v Uranii, zabavil se. V kočáru na cestě domů ho mrazilo, až zuby drkotal.
684

  

 Spal tvrdě (spával lehce) a ráno 16. 8. nenaříkal, odešel z domova jak obvykle. 

Odpoledne přišel pro svou choť do divadla a tu vypadal velice umdlen a přímo vrávoral; vypil 

v kavárně přes napomínání dvě sklínky sherry, došel těžko domů, ale doma se jaksi 

vzpamatoval a večer pracoval. Poslal paní do divadla řka, že se těší na práci.
685

 Když se paní 

vrátila, vítal ji s obličejem zářícím a liboval si: „To se mi píše, to se mi píše.“ Už pak nepsal. 

Na stolku nechal rozepsaný rukopis slavnostní hry pro pardubické divadlo, kde končí 

čtyřiadvacátá čtvrtka ústy Viléma z Pernštýna, nejvyššího hofmistra krále Vladislava II.:  

 „Až Voršila sem donese dar Boží, ty o zvlášť dobrý trunk se postarej, paní Johanko 

nejmilejší.“ – Žena jeho Johanka odpovídá: „Mileráda pána svého a hosty obsloužím.“  

 Tu končí poslední rukopis Vrchlického uprostřed stránky, napsán do poslední písmeny 

čistým obvyklým rukopisem, gramaticky, syntakticky, logicky, graficky úplně správně. Spal 

zase nápadně tvrdě.
686

  

 Ráno 17. 8. 1908 neobvykle brzo vstal a úpěnlivě naříkal na kruté bolesti hlavy; 

vrávoral, nemotorně se myl. Zašel si do lékárny Gollerovy pro prášek a vrátil se potěšen, že 

bolest po prášku zmizela, a odešel v obvyklou hodinu. V poledne znovu přišla bolest hlavy. 

Ulehl. Usnul. Odpoledne vstal, zanaříkal, že je mu špatně, a začal špatně mluvit, vyslovoval 

poloviny slov i různé zkomoleniny.
687

 Po několika hodinách zase vše zmizelo, večer nejedl, 

ale dychtivě pil a držel divně hlavu napravo. V noci spal tvrdě.  

 Dne 18. 8. 1908 vstal jako obyčejně, ale nemohl mluviti, byl rozčilen, nezůstal 

v posteli, seděl na divánku zhroucen k jedné straně, poznával všecky osoby. Z tohoto stavu se 

neprobral. Ten den ho viděli pan profesor Deyl a Thomayer.
688

  

 Dne 19. 8. 1908 byl stav málo změněn. Ten den jsem shledal:
104

 

 Zachované vědomí. Nezkalenou orientaci.  

 Ochablost pravé tváře. Žádnou obrnu končetin. Lehounkou intenční nejistotu pravé 

ruky. Žádné bezděčné pohyby. 

 Úplnou pravostrannou homonymní hemianopii až asi na 10° u centra.
689
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 Poněvadž se stav několik dní nezměnil, uvádím najednou, co jsem vyšetřil v několika 

prvních dnech. 
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 Citlivost pro dotyk zachovanou. Citlivost pro bolest na pravé polovině těla kromě nosu 

a jazyka sníženou a „jinou“. Hlubokou citlivost neporušenou.  

 Reflexy kožní i šlachové pravidelné, reflex Babinského
690

 scházel.  

 Zornice úzké reagovaly správně (vlevo staré zákaly rohovky); laterální pohyby očí na 

obě strany nedokonalé.  

 Úplnou alexii
691

 (četl na předložených novinách nápis „zizazizi“), takže nepřečetl ani 

svého jména.
692

 

 Nevelkou, ale určitou dysartrii.
693

  

 Částečnou afázii:
694

 v řeči vázla výbava podstatných jmen, nechápal delší  

a komplikovanější otázky. Psal, tu a tam přesouval a vynechával písmena.  

 Srdce sotva do levé čáry bradavkové v pátém mezižebří, ozvy čisté, činnost 

pravidelnou, tlak krevní 12 cm (Gärtner),
695

 puls prostředně napjatý, 78 za minutu, ne tvrdý.  

 V moči 1/4°/00 bílkoviny (Esbach),
696

 žádný cukr ani aceton ani žluč, krev ani 

diazovou reakci, hojně urobilinu; v sedlině hojné cylindroidy, hyalinní válce s navalenými 

leukocyty, několik granulovaných válců. 

 Týž den odpoledne náhle začal volati: „Já umírám, ruka a noha mi kamení – velká tíže 

je na prsou – já umírám.“ Přišel jsem ihned, neshledal jsem žádné nové poruchy. Od té chvíle 

Vrchlického neopustily parestezie pravé poloviny těla, mezi nimiž zvláště parestezie boltce 

byly trapné.  

 Vylíčený stav zůstal nezměněn následující dny i týdny. Několik dní kvečeru míval 

prudké bolesti v obou očích; křičíval bolestí.  

 V říjnu 1908 jsem nenalezl v moči bílkoviny ani válců, než hojně urátů. To – až na 

malé zákaly bílkoviny – se opakovalo při všech následujících rozborech moči. Počátkem 

listopadu 1908 na vyjížďce v kočáře začal dosti náhle naříkati na hrozné bolesti v pravém 

stehně, které už nezmizely až do smrti,
697

 rozšířily se na celou pravou polovinu těla, brzo ho 

trápily v boltci, brzo v slabině, brzo na paži, brzo na stehně, koleně, lýtku, v prstech nohy, 

nikdy v prstech ruky. Jen někdy byly provázeny povrchní hyperestezií.
698

 Vždy dovedly 

nevypočitatelně zmizeti – po šťastné měně polohy údu, po uklidňující domluvě, indiferentní 

manipulaci – bohužel však jen na chvilku.  

 Koncem října po pilném cvičení přečetl skoro všecka velká písmena, spíš psaná než 

tištěná, psal diktando s lehkou paragrafií,
699

 nedovedl opisovati, s bídou omalovati dle vzoru; 

rozuměl dobře řeči, plynněji mluvil, snáze vyslovoval, poznával obrázky i předměty.  
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 27. 12. 1908 po několikadenních prudkých bolestech
105

 po probdělé noci v neklidu 

duševním ráno nemohl mluviti, při mé návštěvě ukazoval na jazyk, odhrnoval si rukou rty ze 

zubů, špatně rozuměl i jednoduchým otázkám, ale přece vyrazil ze sebe „já nemohu mluvit“, 

ovšem dysartricky. Jazyk se uchyloval trochu napravo (dříve nikoliv), v moči byl lehounký 

zákal bílkoviny, v sedlině hojně urátů, jinak se stav nezměnil. Do večera se vrátil dřívější stav.  

 31. 1. 1909 byla povrchní citlivost na pravé polovině těla poněkud snížena, kromě 

ochablosti pravé tváře nebylo obrn; alexie se nezměnila. Hluboká citlivost nebyla porušena. 

Reflexy byly pravidelné.  

 12. 3. 1909. Po několika dnech prudkých bolestí, které jsme tlumili značnými dávkami 

bromidu draselnatého (2-5-2 gramy), nastala spavost, která trvala i následující dny, kdy už 

bromidů neužíval. Řeč byla pomalá, s nosovým přízvukem, výslovnost smazaná, podobná 

bulbární;
700

 uvědomělá parafázie. („Ono mi to přeříkává – ale vtip to nemá, vtipy to nedělá – 

já chci říci ‚opatřím‘ a ono to řekne ‚zapatřím.‘“) – Nato za dva dny nemluvil vůbec, skoro ani 

se nehýbal, nerozuměl řeči, ale týž večer už zase mluvil, rozuměl, neměl obrn ani Babinského 

příznaku, jazyk se neuchyloval, ale bulbární ráz řeči se ztrácel pomalu, takže zmizel teprve asi 

za deset dní. Po tu dobu bolesti ulevily, ale hned potom zase se vrátily s neobyčejnou 

prudkostí a byly provázeny sdruženými pocity barev (fotismata analogická barevnému 

slyšení),
701

 pak i sdruženými pocity sluchovými i komplikovanými halucinacemi zrakovými  

a sluchovými. Ohromné nářky Vrchlického na bolesti vyvrcholily asi v červnu 1909 ve stav 

rozčilení a zmatenosti; ztrácel orientaci časovou i místní, vnímal iluzorně okolí, mluvil 

echolalicky,
702

 ve spontánních projevech sdružoval k načaté větě slova dle příbuznosti 

zvukové nehledě k obsahu, konfabuloval.
703

 Tento stav asi po týdnu zase pozvolna zmizel, 

takže v červenci 1909 už bylo duševní vyjasnění zase dokonalé, objektivní nález byl jako před 

12. 3. 1909, až na to, že ochablá inervace dolní větve tvářového nervu byla patrna nejen 

v klidu, nýbrž i při mimice, smíchu, pláči, nikoli při intenci. V moči bylo trochu 

nukleoalbuminu, stopa serum-albuminu, v sedimentu krystaly močanů, kyseliny močové, 

oxalátů, žádné válce.  

 Letní měsíce přinesly ztýranému Mistrovi trochu úlevy; světlým bodem denního 

programu byla procházka na Žofín dopoledne na malou papriku a malé plzeňské. S humorem 

říkával, to že noha „nesoptí“. Pokus o pobyt na venkově (v Slatiňanech) však selhal.
704

  

 Dne 18. 10. 1909 nastal podruhé stav celkové slabosti s duševním rozčilením, 

dezorientovaností, s řečí těžko srozumitelnou, propletenou bizarními neologismy; chvílemi 
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 Pokud není zvlášť uvedeno, rozumím vždy na pravé polovině těla, jak svrchu popsáno. 
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však měl vědomí jasné. Pravé končetiny chvílemi chladly. V té době měl tlak krevní 15–16 

cm (Gärtner). Po několika dnech se vše vrátilo k starému stálému stavu.  

 V zimě 1909/1910 byl trápen tvrdošíjným a opětovaným oparem na levém oku. 

Bolesti stále Mistra soužily, celková výživa klesala, nálada byla stále smutnější. Pravá dolní 

končetina byla o 1–2 cm tenčí než levá. Při chůzi nikdy na ni pořádně nenastupoval, šetře ji 

v lehounkých flexích velkých kloubů.  

 Dne 13. 3. 1910 byl odvezen svou chotí a ošetřovatelkou do sanatoria dr. Krouského 

ve Stupčicích. Pobyl tam do 5. 10. 1910. Začalo mu chutnat jísti a znamenitě se tam sebral. 

Objektivní nález se nezměnil. Bolestmi byl trápen stále. Tam dostal pět injekcí od pana 

doktora Trunečka.
705

  

 Dne 5. 10. 1910 odjel se svou ošetřovatelkou do Opatije a strávil tam v sanatoriu dr. 

Landra celý rok (do 6. 9. 1911). Tam konstatována glykosurie (28. 10. 1910 6,2 % cukru), 

která při opatrné dietě do února 1911 vymizela. I tam byl tělesně dosti čilý. V objektivním 

nálezu zaznamenal kolega Landr „neobyčejnou vazomotorickou dráždivost,
706

 hyperestezii 

kožní měnící rozsah svůj a sahající někdy i na levou stranu těla“. Bolesti neulevily. V sedlině 

moči nebyly nalezeny válce.  

 Dne 6. 9. 1911 odejel do Domažlic, odkudž zajel jednou navštíviti matku a jednou na 

svou Hippodamii do Národního divadla a přespal v Praze, jinak už zůstal v Domažlicích až do 

smrti, jsa ošetřován kolegou Krahulíkem.  

 Dne 26. 1. 1912 měl asi hodinu trošku zkalené vědomí, nato řeč dyslalickou
707

 

s parafáziemi a pravou nohu paretickou. Třetí den zase chodil. Stále méně nastupoval na 

pravou dolní končetinu.  

 Dne 23. 4. 1912 upadl náhle v bezvědomí s povšechnými klonickými křečemi
708

  

a povolením sfinkterů;
709

 po dvou hodinách se vědomí poněkud vyjasnilo, ale čtyřicet osm 

hodin zůstala dezorientace, těžká řeč dyslalická, paréza
710

 pravé poloviny těla.  

 Dne 24. 5. 1912 zase chvíli nemluvil a nerozuměl řeči, ale usnul pak a po vyspání byl 

jako dříve.  

 Od té doby scházel. Bolesti nepovolovaly, chůze se ztěžovala, pravá dolní končetina se 

trochu kontrahovala v mírné flexe a bezděčné povolování sfinkteru měchýřového zvyšovalo 

útrapy Mistrovy. Koncem srpna poklesla chuť k jídlu, nastávala apatie, v noci býval neklidný, 

kutivý, ve dne každou chvíli byl jako bez ducha,
711

 v září 1912 se apatie stupňovala, dne 8. 

září 1912 při obědě zvracel, a když ho ošetřovatelka otřela, pronesl: „Už je dobře.“ A to snad 

byla jeho poslední slova. Upadl v komatózní stav, v němž 9. září 1912 vydechl naposledy.
712
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 Inteligence Vrchlického byla po dobu nemoci zvláštním způsobem porušena. Prvé 

týdny se hrozil nemožnosti čísti a tvořiti. („Vždyť já jen vegetuji – jen jím – jsem blb!“) Pak 

ztrácel zájem na zevním světě a dal se k němu jen na chvíli zevním nárazem probuditi. Stále 

víc a více se zabýval svými bolestmi a stále víc jako soustředné kruhy se omezoval zájem  

o ostatní.
713

 Soudnost jeho o zevním světě byla stále vtipná, s nádechem dobrotivého humoru, 

často velmi břitká a vždy případná.
714

 Tento ráz byl zachován až do smrti. Stále se kruhy 

zúžovaly a zároveň stoupala apatie a jediná touha, po klidu tělesném i duševním. Kromě 

akutních popsaných záchvatů nikdy nebylo u něho příznaků rozvratu duševního, žádné 

dětinštění ani morální defekty ani estetické defekty, žádné záchvaty křečovitého pláče ani 

smíchu. Nezapomínal svých přátel, známých, těšil se každým projevem lásky a úcty – ale čím 

dál tím více se uzavíral zevním světským starostem a nemoc a strach před nevyléčitelností 

trapných bolestí vyplňovaly obsah jeho vědomí.
715

  

 Nebyl paralytik, jak tu a tam se tvrdilo. 

 Od velkého záchvatu mrtvicového 17. 8. 1908 jako důsledek popsané afázie a alexie 

byla u Vrchlického porušena schopnost psaní; mohl psáti, ale poněvadž nemohl napsané čísti 

a tudíž kontrolovati, přepisoval se (paragrafie), vynechával písmeny i slabiky, 

přesmykoval.
716

 Poněvadž dosti často v této době psal různá věnování, podpisy, upomínky, 

poznamenávám to zvláště, že tyto chyby v psaní nejsou projevem rozvratu inteligence, jak 

tomu bývá u paralytiků.
717

 – V době své nemoci napsal i několik básní, které budou 

uveřejněny i s datem.
718

  

* 

 O léčení je smutno promluviti. Všechno jsme zkusili, spousty domácích prostředků se 

vystřídaly; snažili jsme se aspoň týravé bolesti Mistru zapuditi, ale vše to byl marný zápas.  

A Vrchlický s nekonečnou vděčností kvitoval každou radu, každé slovo útěchy, až nám 

bývalo trapno.  

 Veliká byla Jeho sláva – nesmírné Jeho utrpení! 

* 

 Přehlédneme-li celý chorobopis, vidíme, že u Jaroslava Vrchlického se hlásila od 

padesátky skleróza cév bez příznaků povšechné arteriosklerózy. V padesátém pátém roce 

premonitorní
719

 parestezie pravé poloviny těla po několika nedělích vedly k záchvatu 

mrtvicovému, po němž zbyla pravostranná hemianopie, čistá alexie, částečná senzorická 

afázie (s obvyklými poruchami řeči a psaní), optická afázie, nepatrná porucha hybnosti pravé 

poloviny těla, hlavně tváře, a k tomu se po třech měsících přidaly kruté bolesti pravé poloviny 

těla charakteru takzvaných centrálních bolestí, hemialgií. Po čtyřech měsících a po sedmi 
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měsících nové záchvaty s předchozím obrazem upomínající na pseudobulbární paralýzu, po 

roce akutní stavy zmatečnosti předchozí, po čtyřech letech záchvat mrtvicový se zhoršením 

motility
720

 postižené strany těla, nato záchvat mrtvicový s povšechnými křečemi a konečně 

smrt v komatu.  

 Co jsme mohli očekávati při autopsii?
721

 

 Sklerózu mozkových cév, bez nápadnější hypertrofie srdce a arteriosklerózy 

útrobových tepen, bez intersticiální nefritidy.  

 Hrubou změnu levé hemisféry, sedící v bílé hmotě na přechodu laloku spánkového 

v temenní a záhlavní s porušením vláken asociačních zadní části prvního temporálního 

závitku (sens, afázie), gyrus angularis (alexie), optických drah occipito-thalamických, až do 

prostřední blízkosti centrálních drah senzibility (blízkost zadní části vnitřního pouzdra, dolní  

a zevní zadní části thalamu).  

 Dohadem nějakou změnu v bílé hmotě druhé hemisféry (ony pseudobulbární stavy), 

eventuelně v mostu nebo v prodloužené míše.  

 Otázkou zůstávalo, má-li se spojovati diabetes s poruchami mikteru či poruchami 

v místech Claude-Bernardovy piqure, pod čtvrtou komorou.  

 Pitvu vykonal pan dvorní rada Hlava s panem dr. Spilkou a zapůjčili mi laskavě 

protokol.  

1. Na spodní části levého laloku temporooccitálního byly zašlé závity gyrus lingualis, 

fusiformis, temporalis inferior, gyrus hippocampi, gyri occipitales basales. Tam ve tkáni 

rozsáhlé změklé ložisko zničivší bílou hmotu těchto závitků a pronikající v sousedství dolního 

rohu postranní komory až do frontální roviny spojené gyrus temporalis inferior s gyrus 

fusiformis. Thalamus a ostatní ganglia byla hutná, hruběji neporušená.  

 V přední části vnitřního pouzdra v pravé hemisféře bylo změklé ložisko velikosti 

bohatého hrachu.  

 V mostu nápadně malém táhlo se ložisko, změklé s kašovitým nažloutlým obsahem 

v levé polovině podél rafé.  

 V nucleus dentatus pravostranném malé odbarvené hemoragické ložisko zvící 

špendlíkové hlavičky. Cévy mozkové byly arterosklerotické, zejména basilaris, profunda 

cerebri a jejich větévky. Větévky arterie profundae cerebri, která sama byla ztluštěná, ale 

průchodná, byly obliterovány.  

2. Srdce bylo chabé, rozšířené, sval lehce zesílený, chabý, lomivý, chlopně aorty jemné, na 

aortě stěny zesíleny, ale intima hladká, toliko na oblouku proložena ateromatózními pláty. Na 
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periferních arteriích byl aterom jen proužkovitě uložen v intimě arteriae iliacae, femorales, 

renales.  

3. Povrch ledvin (dystopických u promontoria a deformovaných) hladký „s nečetnými 

jizvičkami“. V pánvičkách písek močový.  

4. Pankreas zmenšen, nápadně tuhý, s viditelným stromatem.  

5. Plíce adherovaly ve hrotech, v levém hrotě ložisko břidlicově indurované.  

 Pitvou se tudíž naše klinické předpoklady v celém rozsahu potvrdily. 

* 

 Případ Jaroslava Vrchlického má svůj interes čistě vědecký v problému o lokalizaci 

centrálních bolestí. Jeť dosavad okolo patnácti případů anatomicky vyšetřených. Dosavadním 

bádáním není určitě zjištěno, ze kterého predilekčního místa centrální dráhy senzibility bolesti 

berou původ. Není zjištěno, v jakém poměru je k bolestem degenerace kličky, změna thalamu, 

změny v mostu. Vedle toho tyto případy pomáhají rozhodnouti otázku o vláknění corpu 

calloti (splenia).  

 Konečně zůstává nerozhodnuta otázka o směru degenerace kličky, která je sporná od 

nálezů Edingerových (1891) až k Schafferovým (1908), zvláště jde-li degenerace i pod 

ganglia zadních provazců v prodloužené míše.  

 Tyto otázky nemohou být už řešeny, neboť bylo by bývalo nutno mozek konzervovati 

a pak mikroskopicky vyšetřiti. Bohužel vědecký zájem musil ustoupiti pietě k mrtvému 

Mistrovi.  

 Neméně jest průběh choroby Jaroslava Vrchlického vědecky důležitý pro další 

posouzení lokálního příznaku, takzvaného barevného cítění, fotismat smyslu kožního, bolestí 

sdružených s halucinacemi čidlovými. Toto pojednání se však vymyká z rámce chorobopisu  

a bude uveřejněno zvlášť.
722
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EDIČNÍ ZPRÁVA 

 

Zpráva o rukopisech a otiscích 

 

I. Texty Bedřicha Frídy 

 Paměti Bedřicha Frídy, nejrozsáhlejší text této edice, vycházejí jako celek poprvé, a to 

podle jediného dnes známého rukopisného znění, uloženého ve fondu Literárního archívu 

PNP. Jejich ukázky otiskl a s (místy nepřesným) literárněhistorickým komentářem uveřejnil 

Bohuš Balajka (Bedřich Frída: Můj bratr Vrchlický. Tvar 3, 1992, č. 40–46: 12); o historii 

pokusů o edici textu viz blíže úvodní stať. Rukopis není datován, ze zmínek v textu lze vyčíst, 

že jeho definitivní podoba vznikla snad v roce 1915, tedy tři roky po smrti Jaroslava 

Vrchlického a rovněž poměrně krátce před smrtí autorovou. Je zapsán na 172 průběžně 

v levém horním rohu číslovaných stranách (místy je chybné číslování dodatečně opravováno), 

a to pouze v jejich horní polovině; psán je perem a jedná se pravděpodobně o definitivní 

podobu (dnes nedohledatelných) starších verzí a konceptů. To ukazuje i poměrně malé 

množství škrtů a oprav v rukopise samotném – pokud se zde vyskytují, jedná se o záměnu 

jednoho výrazu druhým nebo přehození pořadí dvou po sobě následujících slov. Přitom jsou 

škrty většinou velmi důkladné a zaškrtaná místa až na naprosté výjimky nečitelná; protože 

nám nejde o kritické vydání textu, nýbrž o jeho kriticky připravené čtenářské vydání, tyto 

škrty dále neuvádíme ani na ně jinak neupozorňujeme.  

 Zajímavý problém představují autorovy glosy a poznámky k samotnému textu. Jsou 

psány na okraji volného místa na příslušné straně, a to buď u místa, k němuž se vztahují, nebo 

je na ně odkázáno hvězdičkou. Až na několik výjimek (které uvádíme níže v seznamu 

emendací), jež byly patrně míněny jako přímé vsuvky do hlavního textu (přičemž většina 

vsuvek tohoto typu je však nadepsána vždy nad příslušným řádkem), se většinou jedná o zcela 

samostatné poznámky, hlavní text korigující, zpřesňující nebo doplňující.  

 Jak již bylo řečeno, sám Bedřich Frída zemřel, aniž rukopis vydal, v roce 1918. 

Dokončené Paměti pak přešly do rukou jeho syna Vladimíra, jenž se snad o jejich vydání 

pokusil. Ať již mu opravdu šlo o jejich edici, nebo z nich pouze čerpal materiál pro svou 

monografii (vyšly z ní knižně pouze ukázky pod názvem Krásná léta Jaroslava Vrchlického), 

v rukopise jsou zřejmě patrné jeho zásahy a přípisky, činěné tužkou. Až na jedinou výjimku 

(odkazujeme na ni v emendacích na konci této poznámky) se rovněž jedná o přípisky dole na 

volném místě na příslušné straně. Většinou otcův text korigují, někdy doplňují o aktuálnější 
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informace. Protože se domníváme, že oba typy přípisků jsou nedílnou a zajímavou součástí 

Frídových Pamětí tak, jak máme tyto dnes k dispozici, ponecháváme je v textu, přičemž je 

umisťujeme na příslušnou stranu dole pod čarou. Přitom pro odlišení přípisky Vladimíra Frídy 

tiskneme odlišným typem písma. Kromě toho Vladimír Frída z ne zcela jasných důvodů 

v otcově textu některá místa zaškrtal tužkou, u jiných udělal svislou čáru; protože se 

nedochoval žádný koncept jeho poznámek, můžeme se jen dohadovat, zda se jednalo o místa, 

jež hodlal využít ke svým vlastním pamětem, změnit či opatřit komentářem. Tato vyznačení 

v textu edice neponecháváme, a to již proto, že dnes neznáme jejich smysl a účel.  

 Sám autor navíc někdy v textu určitá slova podtrhl, a to zřejmě proto, aby je zdůraznil 

– buď pro jejich důležitost, nebo proto, že k nim odkazuje poznámka na okraji stránky. Ve 

snaze zachovat co možná tento autorský záměr jsme i v naší edici tato nečetná podtržení 

zachovali.   

 Ostatní texty v této edici vycházejí vždy podle prvního (a jediného) časopiseckého 

otisku za života svého autora; jedinou výjimkou je chorobopis prof. Pelnáře, jenž vyšel 

zároveň v Časopise lékařů českých a zároveň v samostatném knižním otisku (u tohoto textu 

samozřejmě obě verze, i když ze sebe bezprostředně vycházejí a druhá je otiskem první, při 

přípravě edice porovnáváme). 

 Vzpomínková črta Bedřicha Frídy nazvaná Prázdniny Jaroslava Vrchlického v letech 

1873–1874 vyšla v Ruchu 2, 1913–14, č. 5, 66–68 a č. 7–8, 87–89. První část je opatřena ještě 

redakčním úvodem následujícího znění:  

 

Bedřich Frída (*1885 [sic!] ve Slaném), mladší bratr Jaroslava Vrchlického (Emila Frídy)  

a bývalý ředitel Městské vyšší dívčí školy v Praze, vynikl jako spisovatel četných studií 

v Lumíru i horlivý překladatel francouzské prózy. K nedávnému výročí narozenin velikého 

bratra svého věnoval Ruchu milý, krásný obrázek minulého života. 

 

V poznámce k druhému pokračování, začínajícímu slovy „Na jednu vyjížďku těch 

prázdnin…“ je v předešlém čísle chybně uvedené datum autorova narození opraveno. Text 

otiskujeme kromě této poznámky tak, jak byl publikován v časopise, a to včetně poznámek 

pod čarou, z nichž jedna je autorská jen z poloviny a má i svůj „redakční“ dodatek.  

 Článek Bedřicha Frídy Paměti Jaroslava Vrchlického vyšel na pokračování ve Zvonu 

15, 1914–15, č. 7, 89–90 a č. 8, 104–105. Jedná se vlastně o Frídův úvod k otisku první 

kapitoly rukopisně zachovaného fragmentu pamětí Jaroslava Vrchlického (nazvaného Můj 

život) a o Frídou komentovanou edici tohoto textu. Rukopis tohoto Vrchlického materiálu  



 

161 
 

k vlastním pamětem je v současné době ve fondech LA PNP nedostupný a nezvěstný, proto 

otiskujeme tento článek v podobě, jakou mu dal Frída, a to včetně kompletního textu jeho 

úvodního slova. Frídovy poznámky k edici Vrchlického pamětí, jež jsou původně uvedeny za 

vlastním textem článku, do něj včleňujeme a uvádíme pod čarou.  

 

II. Texty Jaroslava Vrchlického 

 Následující dva příspěvky Jaroslava Vrchlického mají mnoho společného; oba vznikly 

u příležitosti oslav výročí literárního spolku Máje a oba byly otištěny v jeho výročních 

vzpomínkových publikacích. První z nich, Vzpomínka na dva soudruhy, vyšel ve sbírce Černá 

hodinka, vzpomínky členů Máje, Praha, J. Otto, 1892, 150–156, druhý, Mé vzpomínky na 

Františka Douchu, o deset let později v publikaci Vzpomínky členů Máje, uspořádal R. J. 

Kronbauer, Praha, Spolek českých spisovatelů beletristů Máj, 1903, 167–175. Oba příspěvky 

otiskujeme podle výše uvedených (a dnes jediných známých) verzí textu – rozsáhlejší úpravy 

byly provedeny v prvním z nich, o čemž viz blíže v emendacích na konci této poznámky.  

 Svou vzpomínku nazvanou Z mých literárních začátků s podtitulem Hálek a Neruda 

otiskl Jaroslav Vrchlický v časopise Kniha 1, 1895, č. 3, 83–84. Po jeho smrti byla přetištěna 

v Ruchu 1, 1912–13, č. 4–5, 97–101; přetisk je (až na některá mírná kolísání v kvantitě) 

prakticky beze změny až na první větu celého textu, kde v otisku druhém došlo k následující 

změně: zatímco původní verze v Knize má na počátku druhého odstavce: „Právě před dvacíti 

lety bombardoval jsem…“, posmrtný otisk v Ruchu, chtěje text patrně aktualizovat, zde uvádí: 

„Na počátku své literární činnosti…“ Navíc v tomto otisku chybí nadpis Hálek a Neruda. Text 

editujeme podle prvního otisku, jediného vzniklého za života autora, přičemž se ale tento až 

na výše uvedené dvě odchylky shoduje s otiskem druhým.  

 Vrchlického příspěvek nazvaný Jubilejní vznikl u příležitosti oslav čtyřicetiletého 

trvání nakladatelství J. Otty, a je tedy jedním z posledních Vrchlického známých textů. Vyšel 

ve Zlaté Praze 28, 1911, č. 23, 266, a jak je na konci datováno, vznikl již za autorova pobytu 

v Opatiji na počátku roku 1911. Ačkoli se podle názvu jedná o črtu k oslavě Ottova 

nakladatelství, jde v podstatě o další Vrchlického vzpomínku na vlastní literární začátky, na 

sbírku Z hlubin a na přítele Bohdana Jelínka; již proto jsme ji do naší edice zařadili  

a otiskujeme ji podle jediného dochovaného časopiseckého znění.  

 

III. Pelnářův chorobopis 

 Profesor Josef Pelnář, jenž podrobně sledoval průběh Vrchlického choroby, o ní 

zachoval podrobnou lékařskou zprávu; do naší edice jsme se rozhodli odborný lékařský text 
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zařadit ze dvou důvodů. Jednak na něj často odkazuje Bedřich Frída ve svých Pamětech, 

jednak soudíme – spolu s Jaroslavem Kvapilem, který text zmiňuje ve svých vzpomínkách  

O čem vím –, že „ani laik jej nepřečte bez pohnutí“ (Kvapil, 1946: 415). 

 Přednáška prof. dr. Josefa Pelnáře, otištěná pod názvem Choroba Jaroslava 

Vrchlického, byla přednesena ve Spolku českých lékařů dne 21. 10. 1912, jak je také uvedeno 

v podtitulu. Její rukopis (21 listů) je dnes uložen v LA PNP v pozůstalosti Jaroslava 

Vrchlického; text této přednášky byl posléze otištěn v Časopise lékařův českých 51, č. 50 (14. 

12. 1912), 1541–1545. Patrně prakticky zároveň vyšla rovněž ve formě brožury jako zvláštní 

otisk z tohoto časopiseckého vydání (jak je v tomto zvláštním otisku uvedeno), a to „tiskem 

dra Ed. Grégra a syna v Praze“ ještě s vročením 1912 (18 stran). Otisk je velmi přesný, a to 

včetně zjevných věcných omylů a chyb v datování, kterých se Pelnář dopustil patrně jen 

z nepozornosti. Proto není při edici relevantní určovat výchozí text, v některých 

jednotlivostech (jako uzavření podtitulu do závorek a jeho psaní minuskulemi) jsme se však 

řídili převážně otiskem časopiseckým. 

 Text Pelnářovy zprávy byl záhy po svém časopiseckém otištění (a při dalších 

příležitostech) několikrát parafrázován. Pokud se nám podařilo zjistit, stalo se tak celkem 

třikrát, a to v Čase 26, 1912, č. 312, 8, v Lidových novinách 20, 1912, č. 350, 2–3, a nakonec 

znovu v Lidových novinách 50, 1942, č. 453, 3 (Bohumil Novák: Jaká byla smrtelná choroba 

Jaroslava Vrchlického). Pro představu čtenáře otiskujeme alespoň první (a nejstarší) z těchto 

výtahů. Některé citace Pelnářovy zprávy jsou převzaty doslova, jiné jsou zkráceny nebo 

upraveny; uvedeno je pouze tolik, co mohlo zajímat „běžného“ čtenáře bez ohledu na to, jak 

jsou dané symptomy důležité pro celkový obraz Vrchlického choroby. Přímé citace Pelnářovy 

zprávy ponecháváme běžným písmem, odchylky od ní nebo vlastní pisatelovy formulace 

zvýrazňujeme kurzivou (jedinou výjimku činíme u zakončení infinitivu na -t/-ti, které 

nezvýrazňujeme, neboť je pro text v Času příznačné, a u interpunkce, kde se rovněž bez 

dalšího držíme uvedeného otisku); výpustky z Pelnářova textu (ať jakkoli rozsáhlé) značíme 

trojtečkou v hranatých závorkách […].  

 

Choroba Jaroslava Vrchlického 

 V 50. čísle Časopisu lékařů českých uveřejnil prof. dr. Josef Pelnář zprávu o chorobě 

Jaroslava Vrchlického, již předložil ve Spolku českých lékařů 21. října. Prof. dr. Pelnář píše:  

 Navštěvoval jsem Jaroslava Vrchlického jako zástupce prof. Thomayera od roku 1908 

až do jeho smrti, a považuji za projev kulturního pořádku v našem národním životě, aby  

o nemoci jeho zachován byl spořádaný, vědecký chorobopis. Poněvadž nemoc Vrchlického 
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byla po stránce klinické velmi zajímavá, dovolil jsem si chorobopis ten předložiti Spolku 

českých lékařů. V chorobopisu praví se dále, že Vrchlický […] trpěl od roku 1908, tedy od 

svého pětapadesátého roku, do své smrti – devětapadesátého roku – hrubými následky 

opětovaných trombóz mozkových cév, poslední dva roky kromě toho velikou glykosurií  

a zemřel v komatu. […] Vrchlický byl vždy slabší, útlejší, ale v mužných letech nestonával. 

Od jinošství do nemoci […] intenzivně duševně pracoval […]. Vždy byl slabým a vybíravým 

jedlíkem, rád míval ostřejší lahůdky, kouřil cigarety od mládí, asi 40 a potom do padesátky až 

i 80 kusů denně. Nepil mnoho kávy. Rád pil pivo, a to pět až šest sklenic denně […]. Tu a tam 

nějakou láhev vína. Po padesátce méně kouřil, zato však si oblíbil sladké pokroutky, jichž 

požíval značné množství. Nikdy nic u něho nesvědčilo pro přestálou lues. Okolo čtyřiceti let 

po velikém rozčilení míval záchvaty těžkých mdlob, […] okolo padesátky měl v moči značné 

množství bílkoviny […]. Roku 1903 konstatoval prof. Deyl, že má kornatění sítnicových cév. 

Od té doby cítil Vrchlický tu a tam závratě, které ho už neopouštěly […]. Pozvolna se měnil 

tělesně i duševně. Tělesně byl méně čilý, snáze se unavoval, […] nerad chodil, stále jezdil. 

Duševně zvlášť dva poslední roky před nemocí jevil jistou, nejbližšímu okolí zcela nápadnou 

změnu: míval sklíčené nálady, býval někdy divně lhostejný, zas až výstředně veselý a živý. 

Poslední rok častěji uprostřed hovoru uvázl, hledaje v paměti vhodný výraz. […] K posledku 

mluvíval i o katastrofě. […] Už asi šest neděl před katastrofou si naříkal na parestezii 

v ústech, zdálo se mu, jako by měl v ústech pavučinu. Dne 15. srpna šel s chotí do výstavy. 

Byl […] nesvůj […]. Naříkal si, že vidí jen půl obličejů. […] V kočáru na cestě domů ho 

mrazilo, až zuby drkotal. […] Dne 17. srpna […] brzo vstal a úpěnlivě naříkal na kruté bolesti 

hlavy; vrávoral, nemotorně se myl. […] V poledne přišla znovu bolest hlavy, ulehl a spal. 

Když vstal, zanaříkal, že je mu špatně, a začal špatně mluvit […]. Dne 18. srpna […] nemohl 

mluvit, byl rozčilen […]. Dne 19. srpna konstatoval prof. dr. Pelnář […] ochablost pravé 

tváře, […] úplnou pravostrannou homonymní hemianopii, […], úplnou alexii (četl na 

předložených novinách nápis „zizazizi“), takže nepřečetl ani svého jména. Nevelkou, ale 

určitou dysartrii, částečnou afázii, v řeči vázla výbava podstatných jmen, nechápal delších  

a komplikovanějších otázek. Psal, tu a tam přesouval a vynechával písmena. […] Odpoledne 

začal náhle volat: „Já umírám, ruka a noha mi kamení – velká tíž je na prsou – já umírám.“ 

[…] Od té chvíle Vrchlického neopustily parestezie pravé poloviny těla […]. Vylíčený stav 

zůstal nezměněn po dny i týdny. […] Počátkem listopadu 1908 […] začal si Vrchlický naříkat 

na hrozné bolesti v pravém stehně, jež nezmizely až do smrti a rozšířily se na celou pravou 

polovinu těla. […] Dne 28. prosince 1908 […] ráno nemohl mluvit, […] do večera se však 

vrátil předešlý stav. […] Od 12. března 1909 byla řeč jeho pomalá, […] výslovnost smazaná, 
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[…] parafázie. […] Bulbární ráz řeči zmizel až po deseti dnech. […] Hned potom se dostavily 

halucinace zrakové i sluchové. […] V červenci 1909 […] bylo duševní vyjasnění zase 

dokonalé. […] V létě se Vrchlickému trochu ulevilo. […] Dne 18. října 1909 znovu těžce 

mluvil, nelogicky, bizarně. […] V zimě 1909/1910 […] celková výživa nemocného klesala, 

nálada byla […] smutnější. Pravá noha byla o 1–2 cm tenčí levé. […] Dne 13. března 1910 

byl odvezen […] do sanatoria dra Krouského v Stupčicích, […] kde pobyl do 5. října. […] 

Znamenitě se tam zotavil, ale objektivní nález se nezměnil. […] Dne 5. října […] odjel do 

Opatije […]. Bolesti neulevily. […] Dne 6. září 1911 přijel do Domažlic. […] Dne 23. dubna 

1912 upadl náhle v bezvědomí, […] po čtyřicet osm hodin zůstala dezorientace, těžká řeč 

dyslalická, paréza pravé poloviny těla. Dne 24. května […] chvíli opět nemluvil a nerozuměl 

řeči […]. Od té doby scházel. […] Koncem srpna poklesla chuť k jídlu, nastávala apatie, 

v noci byl neklidný […]. V září […] se apatie stupňovala. Dne 8. září […] při obědě zvracel,  

a když ho ošetřovatelka otřela, řekl: „Už je dobře.“ To byla snad jeho poslední slova. Upadl 

v komatózní stav a 9. září zemřel. […] Vrchlický nebyl paralytikem. […] Z tohoto 

chorobopisu je patrno, že Vrchlický trpěl od padesátky sklerózou mozkových cév. 

K obšírnému posudku prof. dra Pelnáře je připojen protokol o pitvě vrchlického, již vykonali 

dvorní rada prof. Hlávka a dr. Spilka. Pitvou se potvrdily úplně klinické předpoklady. 

 

Zpráva o edici 

 Pokud se týče následující zprávy o edičních úpravách v textech, snažili jsme se 

postupovat pokud možno jednotícím způsobem; přitom text Pamětí Bedřicha Frídy si 

samozřejmě vyžádal zásahů nejvíce, jak pro svůj rozsah, tak proto, že je dochován pouze 

rukopisně. V případě, že se jedná o úpravu nebo změnu aplikovanou z nějaké příčiny pouze 

na tento text, upozorňujeme na to níže.  

 

I. Členění textu 

 Jedině Frídovy Paměti bylo nutno do značné míry upravit, pokud se týče členění textu. 

První problém představovaly již nadpisy jednotlivých kapitol; jak z některých z nich vysvítá, 

jsou patrně někdy míněny jako víceúrovňové, z jejich podoby v rukopise samém však žádný 

rozdíl mezi nimi nevyplývá (všechny jsou psány běžným písmem a jednou podtrženy).

 Obdobným problémem, ovšem značně složitějším, je ve Frídově rukopise členění na 

odstavce. Text sám je psán v souvislém sloupci, pouze někdy můžeme odstavec tušit, a to buď 

podle předchozího řádku nedopsaného až do konce sloupce, nebo podle vyznačení pomlkou 

mezi dvěma větami. (Jak se ale vzhledem k obsahu zdá, nemusí takto umístěná pomlka vždy 
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znamenat zakončení odstavce.) Až na tato poměrně nejistá vodítka (která je však z hlediska 

koherence textu vždy po obsahové stránce nutno prověřovat) je tedy editor při dělení Frídova 

rukopisu odkázán vždy pouze na vlastní intuici a cit. Takto se tedy při členění celého textu na 

odstavce snažíme řídit Frídovými náznaky (pokud jsou z textu podle našeho názoru 

dostatečně zjevné) a pak obsahovým hlediskem a koherentností textu v jednotlivých 

odstavcích. Rovněž poměrně nečetné dialogy Frída odděluje většinou jen pomlkou, někdy 

vynechává i tu; tyto dialogy rozepisujeme tak, aby každá replika začínala pokud možno 

odsazena na novém řádku – především kvůli dnešnímu úzu a zpřehlednění celého textu. 

Zároveň důsledně všude upravujeme Frídovo psaní uvozovek podle dnešních pravidel; 

Frídovi některá z uvozovek (horní nebo dolní) většinou chybí, někdy každou druhou repliku 

v dialogu uvádí pouze počáteční pomlčkou.  

 

II. Další úpravy Frídova rukopisu 

 Frídův rukopis má ještě několik zvláštností, pokud se týče samotné stavby věty; 

upozorníme na ně proto již nyní. Především jsou tu problémy s užíváním pomlček – autor jich 

užívá velice často, rád a patrně velmi promyšleně (pomlčka mu slouží jak pro uvedení 

vsuvky, tak pro spojení několika větných celků v jedno souvětí, aniž by užil interpunkční 

čárky). Již proto většinu těchto pomlček důsledně zachováváme, ba spíše je doplňujeme tam, 

kde se domníváme, že autorovi chybí, nebo kde autor oddělil text z jedné strany pomlčkou, 

z druhé však nepatřičně interpunkční čárkou. Pomlčky důsledně vypouštíme je v případech, 

kdy mají funkci uvození přímé řeči nebo rozdělení dvou replik, kdy zakončují jeden a začínají 

druhý odstavec a kdy je mezi ně vložena pouze vsuvka uzavřená navíc do závorek. Další 

problém představuje v tomto (ale i ostatních, časopisecky tištěných textech) psaní dat; 

uvádíme je ve standardizované jednotné podobě v jejich plné formě (tedy např. 1873–1874 m. 

1873–74), a to vždy arabskými číslicemi. Kde je datum uvedeno za nebo pod nadpisem (ve 

Frídově rukopise), uvádíme je striktně pod tímto nadpisem v této standardní podobě. Rovněž 

tečky za nadpisy vypouštíme, v jednom případě také pomlčku přímo v nadpise. U Frídova 

rukopisu navíc částečně upravujeme psaní malých a velkých písmen: osobní pronomina Ty  

a Vy píšeme s počátečním velkým písmenem jen tam, kde se jedná o citaci z dopisu nebo 

jiného textu, ve vlastních Frídových Pamětech (tedy především v přímých řečech v nich 

uvedených) je píšeme s počátečním písmenem malým, ačkoli sám autor používal důsledně 

podoby Ty a Vy a často text také v tomto smyslu sám opravoval. Stejně tak striktně píšeme 

podle dnešních pravidel velká písmena za tečkou, otazníkem či vykřičníkem, jedná-li se  

o ukončení větného celku.  
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 Texty editované podle časopiseckých otisků jsou pochopitelně většiny těchto 

problémů až na výjimky prosty; členíme je do odstavců podle znění, z něhož při přípravě 

textu vycházíme.  

 

III. Názvy literárních děl 

 Posledním grafickým problémem, týkajícím se všech statí v této knize, bylo psaní 

názvů literárních děl (a to knih, jednotlivých básní i názvů periodického tisku). Všechny tyto 

názvy totiž většina textů – včetně Frídova rukopisu – v souladu s dobovým územ vyčleňuje 

jejich uzavíráním do uvozovek. Tyto uvozovky rušíme a nahrazujeme je kurzivou. Ve snaze 

zachovat v tomto ohledu jednotnost textu, zavádíme kurzivu i tam, kde v textech samých 

naznačena není, a stejným způsobem (uvádějíce v ní názvy knih, jednotlivých básní a próz  

i periodického tisku) ji užíváme i ve všech svých komentářích, pokud se nejedná o čistě 

bibliografický údaj. Stejně tak podle existujících oficiálních názvů někdy upravujeme 

v původním textu špatně označený název. Tak kurzivou tiskneme např. celý titul Almanach na 

oslavu 25letého trvání Akademického spolku (s. 80) nebo Epilog, kus autobiografie – opravdu 

poslední Barevný střep (s. 125), neboť se jedná o oficiální a celé názvy daných děl. Stejně 

však kurzivou sázíme i některé názvy neoficiální, ale vyplývající z kontextu – týká se to 

především Časopisu Českého muzea (uváděn pouze jako Muzejník), časopisu Český študent 

(jednou uveden pouze jako Študent) nebo Dantovy Božské komedie (uváděno občas jen jako 

Komedie), neboť máme za to, že se jedná o explicitní odkazy na daná periodika a díla a že 

tyto odkazy plně zastupují celé uvedení běžně známého titulu.  

 

IV. Interpunkce 

 Především ve Frídově rukopise je dalším problémem interpunkce. Letmo jsme se jej 

dotkli již při zmínce o autorově častém užívání pomlček, nyní se zaměříme na užívání 

interpunkčních čárek. Autor, jinak svědomitý, občas opomíjí interpunkční čárku tam, kde 

vkládá do souvětí větu vloženou nebo větu vedlejší na jiné úrovni než jsou věty v jejím 

bezprostředním okolí (např. s. 52: Já žil až posud […] u rodičů, a neměl jsem tudíž zkušeností, 

a pak, co hlavního m. Já žil až dosud […] u rodičů a neměl jsem tudíž zkušeností  

a pak co hlavního), a dále pak zejména tam, kde se před spojkou a mezi dvěma větami nebo 

slovními celky na téže syntaktické úrovni nejedná o poměr vyloženě slučovací (např. s. 47: 

otcovského, a sice… m. otcovského a sice…; s. 47: v mysli, a to proto m. v mysli a to proto;  

s. 46: na stoličku, a tak m. na stoličku a tak), popřípadě i tam, kde se tato spojka objevuje 

mezi větou hlavní a vedlejší (např. s. 46: blíže, a když m. blíže a když; s. 47: když pršelo, býti 
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venku a nemoknout m. když pršelo býti venku a nemoknout). Jen občas je Frídova interpunkce 

spíše přebytečná (např. s. 46: měli mimo dceru Marii již také syna Bedřicha m. měli mimo 

dceru Marii, již také syna Bedřicha). Veškerou interpunkci ve všech textech upravujeme pro 

tuto edici podle dnešního úzu – na některé případy výjimečně upozorňujeme v emendacích 

v závěru této poznámky, a to tam, kde podle našeho názoru změněnou interpunkcí zjevně 

upravujeme význam výpovědi.  

 

V. Psaní číslovek 

 Jiným problémem je rozepisování číslic, kterými jsou – zejména opět ve Frídově 

rukopise – často zastoupeny číslovky. Souhrnně lze říci, že číselnou podobu rozepisujeme až 

na několik výjimek vždy tam, kde se nejedná o datum, peněžní částku nebo součást 

bibliografického údaje. Píšeme tedy např. s. 59: v našem domě dva (rozuměj případy úmrtí) 

m. 2; s. 88: čtrnáctého (rozuměj dne) m. 14.ho; s. 138: od desáté do dvanácté m. od 10té do 

12té; s. 84: patnáctiletá m. 15 letá; s. 138: sedmdesátá léta m. 70tá; s. 103: v devátém roce m. 

v 9.; s. 131: devadesátiletý m. 90letý; s. 82: děvče asi třinácti- až čtrnáctileté m. děvče asi 13–

14 leté; s. 141: mezi desátou a jedenáctou hodinou m. mezi 10–11 hod.; s. 88: o druhé hodině 

m. o 2. hodině; s. 54: od šesti do jedenácti hodin m. od 6–11 hodin; s. 58: od čtyř do tři čtvrtě 

na pět m. od 4 – ¾ 5; s. 67: k pětadvacetileté památce m. k 25. leté památce. Naproti tomu ve 

vztahu k Akademii věd ponecháváme označení čtvrtá i IV. třída, jak je uváděno v textu; 

rovněž peněžní částky (služné 2000 franků atd.) většinou ponecháváme nerozepisované – 

jedinou výjimku činíme ve fejetonu Hálek a Neruda, kde (s. 143) rozepisujeme něco kolem 

dvou zlatých m. něco kolem 2 zl. Tento poměrně rozsáhlý výčet příkladů chtěl zároveň ukázat, 

jak rozmanitý je způsob psaní číslic a číslovek v původních předlohách, zejména ve 

Frídových rukopisných Pamětech.  

 

VI. Rozepisování zkratek 

 Stejný, ještě daleko obsáhlejší problém představuje rozepisování četných zkratek (opět 

zejména ve Frídově rukopisu, ovšem nikoli pouze tam). Jedná se o zkratky běžných výrazů, 

ale také vlastních jmen. Pokud jde o jména obecná, píšeme striktně: a následující, bývalý, 

divadelní, frank, gymnaziální, hrabě, hudební, konceptní, konsistorní, městský, například, 

nynější, obyčejně, pan/páter, paní, roku, rozuměj, ředitel, slečna, slovanský, státní, školní, 

téhož/toho roku, začátek místo: a násl., býv., divadel./divad., fr., gymn., hr., hud., koncept., 

konsistor., měst., např./na př., nyn., obyč., p., pí, r., roz., řed., sl., slovan., stát., škol., t.r., 

zač./začát. V Pelnářově zprávě o Vrchlického chorobě navíc nacházíme některé zkratky 
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zjevně profesionalizované, jež pro potřeby čtenáře-nelékaře rovněž rozepisujeme: píšeme tedy 

inferior m. inf., arteria/arteriae (dle smyslu) m. art., corpus m. corp, gyrus/gyri m. g./gi, 

cerebri m. cer. Ponechány byly pouze zkratky pro profesora a doktora (prof. a dr.), neboť jsou 

většinou míněny jako akademické tituly; z praktických důvodů a podle běžného úzu byla také 

ponechána zkratka atd. Navíc ponecháváme francouzskou zkratku mme ve jméně 

spisovatelky mme Louis Ackermannové. Stejné množství zkratek je ve Frídově rukopise užito 

i ve vlastních jménech osob či institucí; rozepisujeme je v zásadě tak, že psaní iniciálou u 

křestního jména ponecháváme, pokud se však jedná o zkratku delší, jméno rozepisujeme 

(ponecháváme tedy J. Vrchlický, avšak místo Jar. přepisujeme Jaroslav atd.). Bez výjimky 

přepisujeme zkratky příjmení, neboť i je-li uvedena pouze iniciála, není to nikdy v textu 

z důvodů „utajení“ jména dané osoby, ale čistě jen zkratka pro již vícekrát použité jméno. 

Rozepisujeme tedy: Akademie, Anemonky, Antonín, Bezdíčková, Bohdan, Česká Kubice, 

Domažlice, František, Jaromír, Josef, Marie, Národní divadlo, Podlipská, Sofie, 

Stroupežnický, Šubert, Thomayer, Umělecká beseda, Vrchlický, Zeyer, Ženská bibliotéka, 

Ženský americký klub místo: Akad., A-ky, Ant., Bez./B., Bohd., Č. Kubice, Dom., Frant., Jar., 

Jos., Mar., Nár./Národ. divadlo, P./Podlip., Sof., Stroupež., Š., Th./Thom., Uměl. beseda, 

Vrchl., Z., Žen. bibl., Žen. amer. klub. Zkratku N. v místních jménech rozepisujeme na Nový 

(Nová Kdyně m. N.), n. na nad (Brandýs nad Labem m. n.); výjimečně přepisujeme iniciály 

J.V. na Jaroslav Vrchlický a jméno paní Bezdíčkové Karla z původního iniciálového K. (vždy 

dle kontextu). Přitom nezastíráme, že zejména rozepisování těchto zkratek vyplývá vždy 

z četby předchozího textu a že tyto nikdy nejsou uváděny důsledně, takže ideální by bylo 

vždy u každé zkratky uvést také její výskyt, což však zde není možné.  

 

VII. Kvantita 

 Významným problémem je, jako u všech textů daného období, samohlásková kvantita. 

Většinou ji upravujeme, ponecháváme jen některé vybrané, pro daný text zcela typické a od 

jiných textů jej odlišující případy. Proto píšeme důsledně: být stižen, jméno, kostým, kůrka, 

lékař, léta, móda, nabob, naléhat, nalézat, navštívit, neústupně, originál, pomáhat, příjmy, 

romanopisec, říjen, sténat, stíhat, svíjet se, tudíž, vysvítat, vyvíjet se, zahlédnout místo: být 

stížen, jmeno, kostym, kurka, lekař, leta, moda, nábob, nalehat, nalezat, navštivit, neustupně, 

original, pomahat, přijmy, románopisec, řijen, stenat, stihat, svijet se, tudiž, vysvitat, vyvijet 

se, zahlednout. Pokládáme zvláště za nutné upozornit ve Frídově rukopise na úpravu tvarů 

teprvé a nejprvé dle dnešního úzu (teprve, nejprve), protože jich tu užívá téměř s naprostou 

důsledností (s jedinou výjimkou). Oproti tomu ponecháváme některé tvary, které snad v textu 
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v této podobě mohly naznačovat poněkud expresivní význam: potýčky, selánka, týčit se, 

zpráhlá. Ponecháváme také velmi silně kolísající tvary myšlénka/myšlenka a rozčilit 

se/rozčílit se.  

 

VIII. Kvalita 

 Menší problém představuje souhlásková kvalita. Zde odstraňujeme u nejstarších 

Vrchlického textů koncové -ť u feminin vzoru kost (tedy část m. čásť, mladost m. mladosť), 

upravujeme psaní zdvojeného n (deník m. denník) a dále provádíme tyto jednotlivé úpravy: 

ach, angličtina, ctnost, křišťálná, napětí, notýsek, poněvadž, [vzít něco] s sebou, vestavěno, 

věštit, započten místo: ah, angličina, cnost, křištalná, napjetí, notisek, poněvač, sebou, 

vestaveno, věstit, započtěn. Specifickým případem je pak psaní směrových předložek se/ze (ze 

stoličky m. se stoličky) a především úprava psaní předpon s/z. Tu provádíme velmi důsledně 

podle platných Pravidel českého pravopisu, a proto striktně píšeme: nezeslabit, strávit, zesílit, 

zesláblý, zhroutit se, zchvácen, zklamat se, zkroušeně, zkřehlý, zpečetěný, zpracovat, zúčastnit 

se místo: neseslabit, ztrávit, sesílit, sesláblý, shroutit se, schvácen, sklamat se, skroušeně, 

skřehlý, spečetěna, spracovat, súčastnit se.  

 

IX. Příslovečné spřežky 

 Rovněž psaní příslovečných spřežek důsledně upravujeme podle platných pravidel. 

Ponecháváme tu prakticky pouze rozepsaný výraz mimo to, protože u Frídy je v něm často 

zesílen význam právě onoho ukazovacího pronomina. Jinak ale důsledně píšeme: bůhví, 

dopodrobna, kdekdo, kupodivu, kvůli, málokdo, málokterá, nablízku, nadmíru, nadobro, 

najevo, napolo, naruby, naštěstí, navždy, nazad, občas, odjakživa, pobezpočtukrát (jako 

podvakrát), popřípadě, přinejmenším, sbohem, sebevíce, sotvakdy, sotvaže, takzvaný, tentam, 

víceméně, vpravdě, zaprvé, zblízka, zčistajasna, zpaměti, zpočátku, zrána, zřídkakdy místo: 

bůh ví, do podrobna, kde kdo, ku podivu, k vůli, málo kdo, málo která, na blízku, nad míru, na 

dobro, na jevo, na polo, na ruby, na štěstí, na vždy, na zad, ob čas, od jakživa, po 

bezpočtukrát, po případě, při nejmenším, s Bohem, sebe více, sotva kdy, sotva že, tak zvaný, 

ten tam, více méně, v pravdě, za prvé, z blízka, z čista jasna, z/s paměti, z počátku, z rána, 

zřídka kdy. Podle smyslu upravujeme také psaní jenže/jen že, kvečeru/k večeru, nadevše/nade 

vše, nadto/nad to, naoko/na oko, především/přede vším, předtím/před tím, přitom/při tom, 

zato/za to.  
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 U některých složenin zavádíme nebo vypouštíme vložený spojovník: píšeme tak 

možno-li m. možnoli, ale zdali m. zda-li a srbskolužické m. srbsko-lužické (jako 

lužickosrbské).  

 

X. Cizí slova 

 K významným zásahům bylo nutno přistoupit v grafické úpravě psaní přejatých cizích 

slov. Uvádíme zde jejich celkový výčet. Píšeme: adherovat, afázie, amatér, angažována, 

animální, apatie, aprílové, asociační, azyl, bagatelizovat, balada, bibliotéka, bizarní, 

dezorientovanost, dispozice, dysartrie, epizodka, estetický, estetik, expozice, fantazie, férie, 

filozofie, finesy, flóra, fyzicky, génius, gymnázium, halucinace, hemoragický, hyperestezie, 

chameleón, ideál, idyla, iluzorní, imperátor, impozantní, improvizovat, inteligence, intenzivní, 

interesy, intersticiální, intráda, kariéra, konzervatorní, kritizovat, krize, kvóta, lapálie, lineál, 

lingvistický, lóže (divadelní), matematika, materiál, metoda, muzeum, mýty, noblesa, novela, 

oáza, paralýza, parestezie, patetický, pauza, pesimistický, poeta, poezie, pompézní, póza, 

pozice, praxe, predilekční, premonitorní, premiéra, prezent, prezident, profesor, provizorní, 

próza, rapsódie, reformátor, rejtar, rekvizity, repertoár, repríza, rezerva, rezignovat, 

rezolutně, sangvinik, scenérie, senzační, senzitiva, sezóna, silueta, skleróza, skrupulózní, 

sólista, teatrální, teologický, teoretický, tón, tragédie, trombóza, trubadúr, univerzita, vila, 

vizitka, žánr místo: adhaerovat, afasie, amateur, engažována, animalní, apathie, aprilové, 

associační, asyl, bagatelisovat, ballada, biblioteka, bizzarní, desorientovanost, disposice, 

dysarthrie, episodka, esthetický, aesthetik, exposice, fantasie, ferie, filosofie, finessy, flora, 

fysicky, genius, gymnasium, hallucinace, haemorhagický, hyperaesthesie, chameleon, ideal, 

idylla, illusorní, imperator, imposantní, improvisovat, intelligence, intensivní, interessy, 

interstitialní, intrada, kariera, konservatorní, kritisovat, krise, kvota, lapalie, lineal, 

linguistický, lože, mathematika, material, methoda, museum, mythy, noblessa, novella, oasa, 

paralysa, paraesthesie, pathetický, pausa, pessimistický, poëta, poesie, pompésní, pósa, 

posice, prakse, praedilekční, praemonitorní, premiera, present, president, professor, 

provisorní, prosa, rhapsodie, reformator, rejthar, rekvisity, repertoir, reprisa, reserva, 

resignovat, resolutně, sanguinik, scenerie, sensační, sensitiva, sesona, silhoueta, sklerosa, 

skrupulosní, solista, theatrální, theologický, theoretický, ton, tragedie, thrombosa, trubadour, 

universita, villa, visitka, genre. Ponecháváme rozkolísané psaní salon/salón a vůbec takové 

tvary, kde bychom museli měnit zvukovou podobu slova – Faux pas užité jako maskulinum, 

orkestrální apod.  
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XI. Propria 

 Poslední oblastí, na niž jsme se zaměřili, je psaní proprií. Předně píšeme veškerá 

adjektiva od proprií odvozená s malým počátečním písmenem, pokud nejsou součástí daného 

propria, tedy chvatěrubská fara m. Chvatěrubská, dominikánský klášter m. Dominikánský, 

pařížský pobyt m. Pařížský, pražské ulice m. Pražské, štěpánská fara m. Štěpánská, ústav 

pražský m. Pražský, vltavské údolí m. Vltavské. Naproti tomu jsou i případy opačné, ač méně 

četné: Židovské město m. židovské město (oficiální název čtvrti). Názvy svátků píšeme 

s velkým počátečním písmenem (Hromnice, Štědrý večer, Velkonoce, Vánoce), oproti tomu 

zobecnělá jména s malým (robinson ve významu „trosečník“, betlém ve významu „zobrazení 

Ježíšova narození“, kapucíni, piaristé, voltairián m. Robinson, Betlém, Kapucíni, Piaristé, 

Voltairián). Podle dnešní normy přepisujeme také názvy ulic a restaurací (U Petzolda m. u 

Petzolda). Mnohá vlastní jména upravujeme podle dnešního úzu s vědomím, že Frídův 

způsob psaní byl v jeho době možný, ne-li jedině správný: píšeme tedy Bruggy, Don Quijot, 

Eldorádo, Ema, Hérodotos, Itálie, Klatovská hůrka, Kralovice (u Rakovníka), Mérimée, 

Michelangelo, Muzejník, Podřipsko, Rýzmberk, Satanela, sv. Augustin, Victor Hugo místo: 

Brugy, Don Quixot, Eldorado, Emma, Herodotos, Italie, Klatovská Hůrka, Královice, 

Merimée, Michel-Angelo, Musejník, Podřípsko, Riesenberk, Satanella, sv. Augustýn, Viktor 

Hugo. Někde se ovšem jedná o chybu přímo v textu, ať už se týká všech pádů daného jména 

nebo jen jednoho špatně utvořeného tvaru; takové chyby důsledně opravujeme: s Alšem m. 

Alešem (Mikoláš Aleš); Bulwer m. Bulver (Bulwer Lytton); Carrière m. Carriére; do Livorna 

m. do Livorne (snad přepis); do Záboří m. Záboře (nom. Záboří); dr. Landr m. Lender (podle 

většiny výskytů); Felix Téver m. Tever; Goetha/Goetheho m. Götha/Göetheho; Hebbela m. 

Hebbla (Hebbel); Herrmann m. Hermann (Ignát Herrmann); Kdyně m. Kdýně; Laprade m. 

Leprade (Victor de Laprade, snad přepsáním); Martínka m. Martinka (Josef Martínek); 

Mauder m. Maudr (Josef Mauder); Prunar m. Pruner; s Hlávkou m. s Hlávkem (Josef 

Hlávka); Seelingem m. Selingem (Bernard Otto Seeling); Schikanederem m. Schikanderem 

(Jakub Schikaneder); Šemjakin m. Šemljakin (Michail Fjodorovič Šemjakin); v Bologni m. 

v Bologně (snad přepsáním nebo kontaminací s tvarem v Livorně); v Ice m. v Icce (chorvatsky 

Ika, italsky Ica); z Marana m. z Marane (snad přepsáním). Upravujeme psaní jména malíře 

Rafaela na Raffaela (přestože současný úzus umožňuje obě varianty), neboť se domníváme, 

že tato původní podoba jedině odráží italský tvar jména, jejž měl Frída patrně na mysli, a že 

jeho podoba snad vznikla přepsáním. Oproti tomu ponecháváme rozkolísané psaní Hail i Hayl 

(právě k oné rozkolísanosti se vztahuje jedna z autentických Frídových poznámek pod čarou). 

Zachováváme také starý tvar Virgil.  
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XII. Emendace 

 Na tomto místě neuvádíme opravy zřejmých přepsání, omylů a chyb, které jsme 

prováděli automaticky. Emendace a jiné úpravy jsme však provedli na následujících místech:  

s. 45: Ve Zvonu (ročník 15) [číslo ročníku v rukopise chybí, je na něj vynecháno pouze místo, 

mělo být patrně dopsáno dodatečně; bibliografický údaj náležitě doplňujeme]; 

s. 47: [nadpis druhé kapitoly Frídových pamětí upravujeme tak, že dodatečně dopsané datum 

1865 včleňujeme přímo do textu, omylem zapsanou číslici 1866 vynecháváme a konečné 67 

přepisujeme na 1867];  

s. 49: zabaleni do svých plášťů m. zabalení do svých plášťů; 

s. 50: Kde se nejen německy vyučovalo, což bylo všude [přípisek umístěný nad textem vsunut 

přímo do textu pomocí pomlček jako vsuvka]; 

s. 51: Když na podzim roku 1863 strýc Antonín přivezl malého Emila m. Když na podzim 

roku 1869 strýc Antonín přivezl malého Emila [věcná Frídova chyba, možná jen přepsání];  

s. 52: chovala se k nám po všecka léta [...] přátelsky m. chovala k nám po všecka léta [...] 

přátelsky; 

s. 53: ostatně po několika měsících m. ostatně po několik měsících; 

s. 53: putovali jsme m. putovali jsem;  

s. 56: sám Rieger – a strýc o tom referoval m. sám Rieger a strýc o tom referoval; 

s. 57: že se mi líbí m. že si mi líbí; 

s. 58: trávili jsme Vánoce „na svých farách“ (dokud jsme byli mladší) [vsuvka uvedená zde 

v závorkách nadepsána původně nad následujícím řádkem, z kontextových důvodů vsunuta na 

toto místo]; 

s. 59: často nás navštěvuje m. často náš  navštěvuje; 

s. 60: do něhož jsem si zapisoval lekturu m. do něhož jsem jsem si zapisoval lekturu; 

s. 60: o koncertech, které jsme navštívili, s úplnými programy m. o koncertech, které jsme 

navštívili s úplnými programy [mění smysl textu];  

s. 62: v pozdějších časech m. v pozdějších časem;  

s. 63: Na kolbišti literárním m. Na literárním kolbišti [podle skutečného názvu divadelní hry]; 

s. 63: pamatuji se, že slavnost Jungmannovu m. pamatuji, slavnost Jungmannovu; 

s. 64: Ke dni 19. srpna 1874 m. Kde dni 19. srpna 1874; 

s. 65: koflík čaje m. koflák čaje [nepovažujeme za specifický výraz, ale za chybu nebo 

přepsání];  

s. 65: za ta celá dlouhá léta [...] mihl se m. za to celá dlouhá léta [...] mihl se [podle smyslu]; 
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s. 69: vrátil se do Prahy [...] a v témž dopise m. vrátil se do Prahy [...] a témž dopise; 

s. 71: francouzská guvernantka, která m. francouzská guvernantka, který;  

s. 75: i v uměních výtvarných měl velký rozhled m. i v umění výtvarných měl velký rozhled; 

s. 81: že mne již trochu tíží m. že mne již trochu těží;  

s. 86: nemohl člověk [...] nijak konkurovati m. nemohl člověk [...] nějak konkurovati; 

s. 90: že jí každou chvíli mohlo hroziti m. že ji každou chvíli mohlo hroziti;  

s. 91: že jsme [...] litovali, nemohouce m. že jsme [...] litovali, nemohouc; 

s. 92: Když otec můj zemřel dříve... [za touto poznámkou tužkou dopsán podpis Frída, ten 

z textu vypouštíme, protože citát je oddělen graficky];  

s. 94: došlo to tak daleko m. došlo tak daleko; 

s. 95: úředník císařských statků Čáp [jméno doplněno Vladimírem Frídou na okraji stránky, 

výjimečně jej zařazujeme přímo do textu, protože netvoří samostatnou poznámku, a 

označujeme jej odlišným typem písma];  

s. 96: Vrchlický a ženy [v nadpise vynecháváme původní pomlčku];  

s. 97: Wer beschwichtigt beklommnes Herz m. War beschwichtigt das beklommene Herz 

[opraveno podle znění Goethových veršů na základě znění básně Aussöhnung podle 

Goethových sebraných spisů (J. W. Goethe: Werke, Kommentare, Register. Hamburger 

Ausgabe in 14 Bänden, Band 1, Gedichte und Epen I, ed. Erich Trunz, 385–386)].  

s. 98: syn si nepřál [...] a tu [poznámka psána na okraji stránky, ze souvislosti však vyplývá 

její přímé včlenění do textu];  

s. 102: Choroba Jaroslava Vrchlického m. Choroba Jarosla Vrchlického [patrně přepsáním]; 

s. 103: nebyly to žádné nemoci m. nebyly to žádné nemoce [změnu naznačuje sám Frída, když 

dodatečně nad e udělal tečku jako nad i];  

s. 103: „měl v moči [...] bílkoviny (Thomayer, dr. Heinrich).“ m. „měl v moči [...] bílkoviny“ 

(Thomayer, dr. Heinrich). [jména obou lékařů jsou součástí (byť upraveného a zkráceného) 

citátu z Pelnářovy Choroby Jaroslava Vrchlického]; 

s. 113: v té době zatoužil m. v době zatoužil; 

s. 118: s notářem Ptáčníkem m. s notářem Ptáčkem [Jakub Ptáčník]; 

s. 120: úplný klid [...] k čtení a psaní, jež vyplňovaly m. úplný klid [...] k čtení a psaní, jež 

vyplňovala;  

s. 121: jako pravý student hodlal poznati m. jako pravým student hodlal poznati; 

s. 122: a ze všech očí m. a ze všech očích;  

s. 126: veškeré puritánství [...] se mu příčilo m. veškeré puritánství [...] se příčilo;  

s. 127: o jeho řeči v panské sněmovně r. 1906 m. o jeho řeči v panské sněmovně r. 1896;  
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s. 127: slánského gymnázia (1862–1863) m. slánského gymnázia (1863–3);  

s. 132: Scházeli jsme se tenkráte v letech 1873–1875 m. Scházeli jsme se tenkráte v letech 

1870–1872 [tehdy byl Vrchlický ještě na gymnáziu v Klatovech, jde o zřejmý omyl, na nějž 

upozornil ve svých vzpomínkách již Josef Thomayer (srov. Thomayer, Josef: Z pouti životní, 

Česká grafická unie, Praha 1920, 154]). 

s. 134: jeho svět umřel s ním celý m. jeho celý svět umřel s ním celý [logicky jedna ze dvou 

možných stejně platných úprav]; 

s. 134: Český študent m. Český student [podle skutečného názvu periodika]; 

s. 135: báseň V jeseni (Z hlubin) [za tím v časopiseckém otisku ještě údaj „str. 164“; který se 

týká 1. vydání sbírky; ten vypouštíme a v komentáři odkazujeme na souborné básnické dílo 

Vrchlického]; 

s. 136: Nemiluj, ach, romanticky m. Nemiluj, ach, romantiky [podle edice v Díle Bohdana 

Jelínka, 128]; 

s. 136: a táhnou myšlenky teskné okolo hlavy mi... [za tím v časopiseckém otisku odkaz na 

Vrchlického vydání Spisů Bohdana Jelínka veršem i prózou („viz Spisy Bohdana Jelínka, str. 

26“), v edici údaj vypouštíme a v komentáři odkazujeme na souborné vydání Jelínkova díla]; 

s. 138. J. O. Veselý m. J. J. Veselý [Josef Otakar]; 

s. 142: setkával jsem se (roz. s Hálkem) roku 1873 a 1874 m. setkával jsem se (roz. 

s Hálkem) roku 1874 a 1875 [dle kontextu, Hálek zemřel 8. 10. 1874]; 

s. 149: že zasáhneš mne v lačném tygra skoku m. že zasáhne mne v lačném tigra skoku [dle 

znění básně Meč Damoklův v souborném vydání básnických spisů J. Vrchlického]; 

s. 150: 2. 8. 1908 m. 2. 8. 1912 [podle chronologie událostí]; 

s. 150: ráno 17. 8. 1908 neobvykle brzo vstal m. ráno 17. 8. [19]12 neobvykle brzo vstal 

[podle chronologie událostí]; 

s. 150: dne 18. 8. 1908 m. dne 18. 8. 1912 [podle chronologie událostí]; 

s. 150: Dne 19. 8. 1908 m. Dne 19. 8. 1912 [podle chronologie; tyto poslední čtyři emendace 

v textu Pelnářova chorobopisu J. Vrchlického spolu mají zřejmou souvislost; zdá se, že Pelnář 

patrně z nepozornosti omylem zapisoval stávající datum – rok 1912 – namísto skutečného 

roku 1908, o nějž se zde jedná, navíc události spolu bezprostředně souvisely, jedná se o čtyři 

po sobě následující časové údaje, je tedy snad pochopitelné, že přepsání první mohlo způsobit 

i všechna tři ostatní].  
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Komentář 
                                                                 

Poznámka k citacím: 

Dílo Jaroslava Vrchlického citujeme (pokud je to možné, tj. v případě básnického  

a dramatického díla) podle souborných vydání, v ostatních případech podle prvního knižního 

vydání, resp. časopiseckého otisku. 

 

Bedřich Frída: Paměti 

1
 Zvon 11, 1915, č. 1, 89–90, č. 2, 104–105. Celý příspěvek i s úvodem Bedřicha Frídy je 

otištěn v této edici na s. 125 - 131. 

2
 Narodil se 17. února 1853; jeho rodný list zní: „Emilius Jakob Frida. Louny, č. 103. Narozen 

17./II., křtěn 18./II. 1853. Otec, Frida Philipp, obchodník v Lounech č. 103, syn Jana Fridy, 

soukromníka (Particulier) v Brandýse č. 19, a Anny, dcery Václava Nezbedy, měšťana ve 

Staré Boleslavi, a Anny, rozené Pazderové, dcery sedláka z Prahy. – Matka: Marie, dcera 

Josefa Koláře, mydláře v Příbrami č. 3, a Anny, dcery Josefa Čečetky, knihaře v Příbrami. – 

Kmotři: Jan Frida, městský radní v Brandýse, Anna Honlová, manželka mydláře v Příbrami“ 

(český překlad německého originálu, cit. dle Vyskočil 1944: 3). 

3
 Otcem byl Jakub Jan Frída (1827–1874), matkou Marie Kateřina Frídová, rozená Kolářová 

(1823–1913). 

4
 Antonín Kolář (1825–1914), od r. 1856 byl farářem v Ovčárech, obci ležící asi 5 km 

severovýchodně od Kolína (více o něm např. Pražák 1955: 23–24; Tichý 1947: 24–25).  

5
 Anna Hailová (1793–1878), rozená Čečetková, provdaná poprvé za Josefa Koláře, s nímž 

měla syna Antonína, podruhé za Petra Haila. Poté co ovdověla podruhé, žila u svého syna 

z prvního manželství na jeho faře v Ovčárech. Vrchlickému byla kmotrou při křtu. 

6
 Vrchlického biografie ve skutečnosti již od počátku uvádějí důvody oba. Tak již Jaromír 

Borecký píše: „Nechť bylo záminkou slabé zdraví útlého děcka, nechť v tom vězel dobře 

promyšlený záměr otcův…“ (Borecký 1906: 11). 

7
 Zvon 11, 1915, č. 2, s. 105. Srov. v této knize s. 131. 

8
 Eduard Albert v předmluvě k druhému dílu své třídílné antologie české poezie (Neuere 

Poesie aus Böhmen. Anthologie aus den Werken von Jaroslav Vrchlický) uvádí, že se tak stalo 

až v pátém roce Vrchlického života: „Seiner [t. j. Vrchlickýs] schwächlichen Gesundheit 

wegen und vohl auch darum, weil die Familie sich stark mehrte, wurde der Knabe schon im 

fünften Lebensjahre aus dem Elternhause gegeben, da sich sein Onkel, der Pfarrer Anton 

Kolař, erbötig zeigte, den Knaben zu übernehmen“ (Albert 1893: 3). 
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9
 Marie Frídová (1852–1921), nejstarší Vrchlického sestra. Na bratrovu přímluvu jí Sofie 

Podlipská zajistila místo v rodině Podhorských, u sestry operní pěvkyně Klementiny 

Kalašové. Později pracovala jako dělnice v Malešicích u Kutné Hory a v Nových Dvorech 

(srov. k tomu zejména Balajka 1979: 56 a 197). 

10
 Tj. Bedřicha Frídu (1855–1917), autora textu. Jeho křestní list zní: „Bedřich Ján Frida. 

Slaný č. 126. Narozen 1855 1./VII., křtěn 2./VII. 1855. – Otec: Frída Jakub, měšťan a kupec 

ve Slaném, syn Jana Fridy, kupce v Brandýse nad Labem č. 19, a matky Anny, rozené 

Nezbedové, ze Staré Boleslavi. Matka: Maria, dcera Františka Koláře, měšťana a mydláře 

v Příbrami č. 9, a matky Anny, rozené Čečetkové. – Kmotři: Václav Fahnrich, mistr 

truhlářský, Johann Frida, kupec z Brandejsa“ (cit. dle Doskočil 1944: 3). 

11
 Anna Frídová (1856–1936), učitelka Českého výrobního spolku, později učitelka v Karlíně 

(Balajka, 1979: 198). 

12
 Chvatěruby, obec ležící ve středních Čechách, asi 17 km jihovýchodně od Mělníka. 

13
 Václav Frída (1820–?), farářem ve Chvatěrubech byl od r. 1855, později se stal kanovníkem 

na Hradčanech (srov. k tomu Tichý 1947: 40; Balajka 1979: 17). 

14
 Tuřany, obec ležící ve středních Čechách v kladenském okrese, asi 5 km západně od 

Slaného. 

15
 Alois Kolář (1833–1910) byl až do r. 1870 kooperátorem ve Vepřku u Nových Ouholic, 

malé vesničce na Mělnicku (dnes součástí obce Nová Ves); r. 1871 se stal farářem ve 

Veltrusích. R. 1879 se spolu s bratrem Antonínem odstěhoval zpět do Vepřku (srov. k tomu 

Tichý 1947: 137; Pražák 1955: 25; Balajka 1979: 19). 

16
 Frídovi se tam přestěhovali někdy počátkem šedesátých let po obchodním nezdaru ve 

Slaném. Ve svém článku Závacká určuje datum přistěhování Frídových do roku 1865. Rodina 

bydlela v domě čp. 46 na náměstí (Závacká, 2014, č. 4: 15). 

17
 Augustiniánský konvent s kostelem Nanebevzetí Panny Marie stojí v severozápadní části 

historického centra Domažlic; vystavět jej nechal již krátce po založení města Přemysl Otakar 

II. 

18
 Likér „životník“ se prý píval po celém Chodsku, stejně tak byly proslulé i Frídovy hojivé 

masti, „kapucínský“ balzám (od pravého prý k nerozeznání) a další výrobky (srov. Janata 

1980: 14). Na tuto Frídovu činnost vzpomíná později i Karel Matěj Čapek-Chod: „[Frída] 

nebyl zdejší a přibyl do města právě, když se jednomu z mých strýců rozesýchal pod rukama 

koráb jeho kupecké existence. Pan Frída přijel, vrak získal, znovu zřídil a ještě asi sedm let 

docela úspěšně se s ním držel nad vodami našeho města, než jej šťastnější los jinam zavolal. 
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[…] Brzy po svém příchodu do Domažlic byl pan Frída obklopen nimbem vděčnosti,  

a k vynikajícím těm pocitům díků zvlášť zavázanou cítila se neposedná kůže mých sourodáků 

nejen městských, ale i vesnických. Myslím, že málokterý chirurg zacelil tolik ran na těle 

lidském jako pan Frída, a v tom ohledu byl široko daleko v kraji rozhlášen. […] Všechno 

[léčil] zelenou, pronikavě vonící mastičkou, již měl v několika ,silách‘, od drastické až do 

zcela jemné, ve stech dřevěných škatulkách připravenou v tajném regálu někde u samé klenby 

závodního kvelbíku, kde ji vařil sám a sám podle receptu, před nepovolanými žárlivě 

střeženého“ (Čapek[-Chod] 1903: 301–302). Naproti tomu Závacká uvádí, že Frída byl 

předmětem značné nevraživosti ostatních místních kupců – na náměstí jich prý tenkrát bylo 

devět, kteří obchodovali s podobným zbožím – Holý, Peroutka, Adamovič, Duffek, 

Pittermann, Florian, Teringer, Hana, Kitzberger (Závacká 2014, č. 4: 15).  

19
 Původně chvatěrubský hrad, o němž první zmínky pocházejí z let 1219–1222. V 16. století 

se dočkal renesanční přestavby, za třicetileté války byl však vydrancován Švédy. Poté hrad 

získal rod Voračických, který sice po roce 1718 započal s nákladnou přestavbou v moderní 

renesanční zámek, pro nedostatek financí a časté požáry tento plán ale nebyl nikdy dokončen. 

Po roce 1820 byl již zámek zcela pustý a r. 1891 nechal zdejší farář Frolík (nástupce Frídův) 

na vlastní náklad strhnout zbytky jeho zdí, aby neohrožovaly kolemjdoucí zřícením. 

20
 Voračičtí z Paběnic (většinou psáni německy Woracziczky z Pabienitz), původně vladycký 

rod, o němž první zmínky sahají až do 20. let 14. století. Zámek ve Chvatěrubech získali po 

třicetileté válce, do hraběcího stavu byli první členové rodu povýšeni r. 1707. 

21
 Kostel sv. Petra a Pavla byl založen patrně již v první polovině 13. století. 

22
 Na to Vrchlický podle Terezy Svatové vzpomínal po celý svůj život: „Docela vážně, tichým 

hlasem a s očima v jeden bod upřenýma líčil některé záhadné události, jež se přihodily 

v rodinách jeho příbuzenstva, nebo u osob známých. […] A jak se začalo o strašidlech, byl 

hned v Ovčárech a u babičky. Vyprávěl, jaké pohádky uměla stará paní vypravovat, jakou 

měla přebohatou fantazii a jak dovedla události znamenitě vylíčit. Zvláštní že bylo, že mívala 

časem halucinace zrakové. Vídala poletovati ve vzduchu kouličky všech pomyslitelných 

barev a ptávala se malého vnuka, zdali je také vidí“ (Svatová 1914: 425). Vrchlický různé 

strašidelné historky i v pozdějším věku sám vypravoval, (srov. k tomu Kronbauer, 1904: 230–

235). 

23
 Ohlasem na tato babiččina vyprávění je báseň Za hvězdných nocí (Co život dal, Vrchlický 

1957: 115–116). 
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 Hostinec v Celetné ulici, spisovatelé sdružení kolem Lumíru se zde scházeli pravidelně 

každé úterý. Když Vrchlický v roce 1908 onemocněl, jeho místo zůstalo na Mistrovu památku 

ještě dlouho neobsazeno (srov. Altman 2003: 74–75). 

25
 Bruggy (nizozemsky Brugge, francouzsky Bruges), město na severozápadě Belgie, asi 90 

km od Bruselu, historické a správní centrum Západních Flander, pověstné svou starobylou 

krásou a přepychem. V devadesátých letech 19. století se tento tradiční pohled stal inspirací 

prózy Georgese Rodenbacha Mrtvé město (Bruges la mort), kde autor přichází se zcela 

opačným nazíráním starobylého obchodního střediska. 

26
 Josef Thomayer (1853–1927), narozen na Chodsku v Trhanově nedaleko Domažlic, lékař  

a spisovatel, celoživotní Vrchlického přítel. 

27
 O podobných Thomayerových hovorech s Vrchlickým zajímavě píše i J. S. Machar: 

„Vrchlický rád vypravovával anekdoty, vždycky staré, vyvětralé, které mu Thomayer takto  

a podobně promptně kvitovával: ,Poslouchej, nemýlím-li se, povídal zrovna tuhle historku 

Čech bratru Lechovi, když se vydali na výlet z Bělochorvatska na náš Říp roku – víš rok? – já 

také ne.‘ Nebo se na něj ledově podíval a řekl hrobovým hlasem: ,Schon lange nicht so 

gelacht.‘ (Už dlouho jsem se tak nezasmál)“ (Machar 1929: 176–177). 

28
 Narážka na prusko-rakouskou válku. 

29
 Rýzmberk (německy Riesenberg), zřícenina hradu z konce 13. století, vystavěného na kopci 

téhož jména nedaleko Kdyně. 

30
 Hrad Nový Herštýn založil na vysokém zalesněném kopci nedaleko Kdyně pan Bušek 

z Velhartic v první polovině 14. století, později přešel do majetku pánů Švihovských. Chátral 

ale zjevně již od poloviny 16. století. 

31
 Kdyně, město nedaleko Domažlic. Tzv. Stará Kdyně (německy Gedein) se uvádí poprvé 

k roku 1508, v polovině 16. století však do základů vyhořela a nedaleko byla postavena tzv. 

Nová Kdyně (německy Neu Gedein), pozdější základ dnešní podoby města. 

32
 Brůdek, malá vesnice, dnes součást obce Všeruby v domažlickém okrese. Stojí zde 

významný kostel sv. Petra a Pavla.  

33
 Míněna snad kaple sv. Anny jihozápadně od Domažlic. Původní kaplička byla r. 1885 

stržena a na druhé straně cesty byla podporou kněžny z Ehrenbergů vystavěna znovu ve své 

dnešní novorománské podobě. 

34
 Čerchov (německy Schwarzkopf), hora asi 12 km jihozápadně od Domažlic, necelé 2 km 

od německých hranic. S výškou 1042 m je nejvyšším vrcholem celého Českého lesa. 
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 Všeruby, městys v průsmyku mezi horou Jezvinec a podhořím Českého lesa mezi městy 

Kdyní a Furth im Wald. 

36
 Ostrý (1179 m n. m.), výrazná dominanta na česko-bavorských hranicích. 

37
 Popisovaná příhoda celkově dobře souhlasí s pojetím přírody, jak se zračí ve Vrchlického 

rukopisných i tištěných prvotinách. Příroda je básníkovi obrazem krásy, ale jen potud, pokud 

v ní není přítomen člověk coby rušivý element, jako někdo, kdo do volné přírody nepatří; 

člověku pak příroda může znamenat jen potenciální nebezpečí a neznámo, popřípadně zrcadlit 

bolesti jeho nitra. Srov. k tomu zejména celou první část básnické sbírky Z hlubin a dále studii 

Václava Vaňka, srovnávající toto pojetí přírody s pozdní lyrikou Vítězslava Hálka (Vaněk 

2004: 18–28). 

38
 Gymnázium ve Slaném bylo čtyřtřídní, spravovali jej piaristé a řízeno bylo pochopitelně 

německy. Jedním z Vrchlického spolužáků zde byl i pozdější spisovatel Václav Beneš-

Třebízský. 

39
 Patrně míněna legenda o tom, jak sv. Václav nosil dříví ke dveřím chudých. Poprvé ji 

nacházíme v legendě Oriente iam sole patrně z konce 13. století, odkud se pak ve značně 

rozvinuté podobě dostala do legendy Ut annuncietur; odtud ji s oblibou přijímají zejména 

barokní autoři – Balbín, Tanner a jiní. 

40
 Ignác Axamit (1819–1904), od r. 1850 profesor fyziky a matematiky na pražském 

Akademickém gymnáziu, penzionován byl v roce 1885. 

41
 Srov. k tomu např. Tichý 1947: 39. 

42
 To byl důvod, proč se Vrchlický rozhodl přestoupit na gymnázium Jana Jungmanna (srov. 

k tomu zejména Tichý 1947: 40). 

43
 Alfred Beld (1841–1906), narozen v Klatovech, po studiu bohosloví odešel krátce před 

vysvěcením studovat filozofii. Na Jungmannově soukromém gymnáziu učil češtinu, 

matematiku a fyziku. Mladého Vrchlického prý učil ve školním roce 1868/69 češtinu  

a student mu do jedné hodiny přinesl báseň Tábor cikánů. V říjnu 1869 Vrchlický píše strýci: 

„Beld dal mi již pět listů doporučujících pro pp. profesory a své příbuzné, kteří mají veliký 

vliv v Klatovech“ (Čermák 1932: 9; Frída 1931: 11). 

44
 Historku prý Vrchlický vyprávěl v Klatovech Thomayerovi; ten ji poněkud jinak podává ve 

své knize Z pouti životní: „Pamatuji se, že vyprávěl jednou, jak jej strýc, farář ovčárský Kolář, 

přivezl na studia do Prahy, a jak zde hledali pro Frídu byt. Našli prý jej u nějaké paní 

Dragounové. Když pak při odchodu strýc poznamenal, že Emil je dobrým hochem, odvětila 
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prý paní Dragounová: ,Och, já vím, kněžské děti jsou obyčejně dobře vychované‘“ (Thomayer 

1920: 95). 

45
 Vladimír Frída k tomu dodává: „Tento dům, dodnes zachovaný, s kompaktním dubovým 

schodištěm, vroubeným zajímavým kovovým zábradlím, jest památný tím, že zde stála 

kolébka Jos. Mánesa“ (Frída 1949: 16). 

46
 Nabob – pyšně, okázale žijící boháč. Původně titul bohatého správce provincie v Indii. 

47
 Podle vzpomínky zachované Thomayerem Vrchlický vypravoval, že jednou zde bydlil také 

s medikem, který domů nosíval zakrvácené kosti z pitevny (Thomayer 1920: 91). 

48
 Václav Vojáček (1821–1898), klasický filolog, dramatický spisovatel a básník. Na 

Akademickém gymnáziu v Praze vyučoval v letech 1870–1885, poté odešel na odpočinek. 

Kromě dramat o sv. Ludmile a sv. Václavu knižně publikoval především texty učebnicového 

charakteru, mimo to však také hojně překládal, a to nejen literaturu klasickou (Caesarovy 

Zápisky o válce galské), ale i raně křesťanskou (Tertulliana, Tomáše Akvinského) a moderní 

(kompletní překlad Lamartineových Girondistů).  

49
 V Mladých letech Jaroslava Vrchlického (srov. Frída 1931: 10). 

50
 To podle Vrchlického vyprávění sděluje i Albert Pražák: „Bratři Emil a Bedřich Frídové 

dovedli raději i v zimě chodit polobosi, jen když si mohli zakoupiti za peníze určené na stravu 

a na podrážky nějakou knihu! Mívali proto se strýci i výstupy. Oděv a jídlo byly jim 

pobočným zájmem, hlad ducha byl přednější, musel býti především dosycen“ (Pražák 1945: 

93). 

51
 Srov. s tím i Vrchlického Vzpomínky na Františka Douchu, v této knize na s. 138. 

52
 Vydávání Universal-Bibliothek začal Philipp Reclam Mladší v Lipsku 10. listopadu 1867. 

Bibliotéka byla určena hlavně studentům a měla poskytovat především levná vydání 

klasických knih. Cena jeden zlatý (dva stříbrné) za svazek, o níž se Frída zmiňuje, se udržela 

celých padesát let od jejího založení. Zmíněné dva díly Fausta byly vůbec jejími prvními 

svazky. Vyšly oba v neobvykle velkém nákladu 5000 exemplářů, ale v několika týdnech již 

byly vyprodány, takže ještě v prosinci vyšlo dotiskem dalších 5000 a v únoru následujícího 

roku 10000 exemplářů (srov. k tomu zejména Johann, Junker, 1970; Bode, 1992). 

53
 Josef Jiří Kolár (1812–1892), režisér, herec a dramatik, hlavní představitel romantismu na 

české divadelní scéně. Shakespearovy hry sám překládal. 

54
 Z dopisu z října 1869 – Frída 1931: 11–12.  

55
 Oblíbené výletní místo nedaleko Klatov, kopec s nadmořskou výškou 450 metrů. Na jeho 

vrcholku stojí zbytky kostela sv. Anny, v nichž je dnes vestavěna rozhledna. 
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 František Krátký (1851–1913), po studiích soudní rada v Praze na Smíchově. 

57
 Josef Martínek (1852–1920), Vrchlického spolužák a celoživotní přítel. Právě v jeho rodině 

nalezl Vrchlický v Klatovech později byt a jeho sestra Kateřina byla jeho studentskou láskou. 

58
 Byl to František Hromádko (1831–1911), profesor matematiky a fyziky. Je autorem řady 

učebnic a popularizačních spisů. Nejvíce proslul učebnicí Sbírka úloh z algebry pro vyšší žáky 

středních škol, již sestavil spolu s Aloisem Strnadem a jež vyšla v letech 1872–1906 celkem 

sedmkrát. Studenti jej charakterizovali většinou jako spravedlivého, ale velmi přísného. „Ve 

svém oboru byl znalec na slovo vzatý, ale pedagogem slavným zrovna nebyl. Klasifikoval 

nemilosrdně. Přezdívku měl kos,“ píše o něm pozdější biskup Jan Sedlák (cit. dle Čermák, 

1932: 36). Také Thomayer na něj vzpomíná v podobném duchu (Thomayer 1920: 64–65). 

59
 Vrchlický prý tenkrát strýci ocitoval Hromádkův výrok doslova: „Když vás pustím teď, 

pečíruji vás jistě v septimě“ (Frída 1931: 12). 

60
 „Tenkráte byla u mne matematika v takové lásce, že jsem byl pevně odhodlán státi se 

matematikem,“ vzpomíná Thomayer. Příhodu vypravuje jednak poměrně stručně v knize 

Z pouti životní (Thomayer 1920: 90–91), jednak obšírněji ve Zlaté Praze 1893: 146. 

61
 Jsou to dopisy nejen z klatovského období, ale také z doby pozdější až po Vrchlického 

návrat z Itálie. Mladá léta Jaroslava Vrchlického v zrcadle dopisů, jež psal svému strýci  

a bratrovi byla otištěna ve Zvonu 16, 1912–13, č. 7: 85–87; č. 8: 106–107; č. 9: 111–112; č. 

10: 133–136 a poté péčí Frídova syna Vladimíra vyšla také knižně (tento knižní otisk je zde 

také citován – Frída, 1931); dodnes představují jeden z nejvýznamnějších pramenů pro 

poznání Vrchlického mládí. 

62
 Korespondence se strýcem trvala takřka až do konce Vrchlického života, v letech 1869–

1911, dnes je v LA PNP uloženo celkem 147 Vrchlického listů strýci. 

63
 Václav Vlček (1839–1907), autor historických a společenských románů, dramatik. Do 

počátku sedmdesátých let, o němž se zde hovoří, vydal především dvoudílný román Po 

půlnoci (1863) a řadu historických dramat (Soběslav, Přemysl Otakar, Milada ad.). 

64
 Konkrétně jeho Knihy veršů, z nichž cenil nejvýše oddíl Lístky Hřbitovního kvítí (srov. 

Frída 1931: 14). 

65
 Od Josefa Martínka dostal jeho Janua linguarum reserata (Frída 1931: 14). 

66
 Miroslav Krajník (1850–1907), lyrický a epický básník, překladatel francouzské a polské 

literatury. Nejstarší příspěvky v Ruchu, Květech a Světozoru (1868), svazek jeho básní vyšel  

r. 1870. 

67
 Konkrétně jeho spis O Byronovi (Frída 1931: 21). 
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 Chválí jednak jeho román Blouznění (Frída 1931: 29), jednak se zmiňuje o četbě jeho 

obranného spisku (ibid., 43). 

69
 Impulz k četbě Karoliny Světlé dal Vrchlickému její román Ten národ, vycházející tehdy 

v Květech (Frída 1931: 29). Světlá se mu stala jedním z vzorů jeho mladistvých prozaických 

pokusů, jak o tom svědčí nejen fragmenty prozaických studií, ale rovněž dopis, ve kterém 

srovnává dílo Světlé a Pravdovo (ibid., 30–33). 

70
 V klatovské době máme zmínku pouze o četbě jejího Osudu a nadání (Frída 1931: 29), více 

její díla začal číst až při vzájemném dopisování z Itálie. 

71
 Otištěná část Vrchlického dopisů se o žádném konkrétním Palackého díle nezmiňuje, od 

Frídy se však v jiné souvislosti dovídáme, že kult Palackého byl Vrchlickému vštěpován již 

strýcem Antonínem (Frída 1931: 27). Patrně se jednalo o nějakou část Palackého Dějin, které 

později v Praze četl i s prof. Denisem. 

72
 Josef Kuchař (1847–1926), lyrický básník. Nejstarší příspěvky v Českém študentu  

a Světozoru. Knižními prvotinami byly Básně (1869) a Za soumraku (1871).  

73
 Jeho román Z malého světa doporučuje pro obecní knihovny (Frída 1931: 28). 

74
 Jeho dialogy četl v úpravách a překladech Lea Františka Sasky (Frída 1931: 14). 

75
 V listech jsou zmínky o jeho Králi Learovi a Othellovi (Frída 1931: 14). 

76
 Vrchlický od klatovských dob četl jeho dramata (Frída 1931: 14), z nichž Viléma Tella 

později také přeložil. 

77
 O Gogolových Mrtvých duších a Gončarovově Oblomovovi píše bratrovi, že „oba romány 

srostly s duší mou“ (Frída 1931: 18). 

78
 „Nyní se zabývám čtením Písma svatého a obdivuji se jednoduchosti a tklivosti Žalmů  

a makavé východní obraznosti Písně Šalamounovy“ (Frída 1931: 17). 

79
 Konkrétně jeho Démona, přičemž srovnával originál s českým překladem z Květů (Frída 

1931: 18). 

80
 O Hugovi již po přečtení Muže, který se směje píše: „Je to něco tak nevídaného, zjev tak 

původní a mocný, že ho kladu nade všecka díla předešlá“ (Frída 1931: 21).  

81
 Která z Calderonových dramat Vrchlický v Klatovech četl, nevíme (srov. Frída 1931: 21); 

později, v letech 1900–1903, jich patnáct sám přeložil. 

82
 Konkrétně Eugena Oněgina v německém překladě (Frída 1931: 21). 

83
 Vrchlický se zabýval nejprve Faustem (r. 1890 sám obstaral první kompletní český překlad 

obou dílů básně), později i ostatními Goethovými díly; ještě z Klatov píše, že mu z Goetha 

„neušla ani písmena“ (Frída 1931: 24). 
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 Jeho Phantasien im Bremer Rathskeller jej prý „znamenitě bavily“ (Frída 1931: 24). 

85
 Bratra upozorňoval na jeho „výtečný román Tom Jones“ (Frída 1931: 25). 

86
 Četl jeho Reisebilder (Obrázky z cest; Frída 1931: 29). 

87
 Ve vydané části Vrchlického dopisů není o Voltairovi nikde zmínka; Vrchlický nicméně 

později přeložil jeho Zaèru.  

88
 V polovině února 1871 píše strýci: „V prázdných chvílích čítám nyní Dantea; je to zajímavé 

porovnání překladu saského krále Jana a našeho Douchy“ (Frída 1931: 22). 

89
 Knížku popisuje Vladimír Frída: „Jest to sešit čtvercového formátu, v tuhých, černých, 

odřených deskách s úzkým podlouhlým štítkem s nápisem. Má 58 listů nelinkovaného papíru 

[…] Čtyřicet listů jest popsáno, osmnáct je čistých […] Jsou tu básně otištěné v Blahověstu  

r. 1869 a elegie U hrobu K. Vinařického [Karel Alois Vinařický, obrozenský básník, zemřel  

2. 2. 1869 – pozn. editora] […] vedle vyčteného pesimismu přírody i neprožité lásky a cyklu 

devíti básní Matce jsou tu z poezie buditelské přejaty ohlasy rétoriky vlastenecké, je tu náběh 

k žánrovým obrázkům a zejména prvky poezie epické, speciálně baladické. Jest tu parafráze 

Erbenova Vodníka, Harfeník, Smrt-klíčnice – a báseň Osudný hřeb je první skicou k pozdější 

Baladě ze vsi, otištěné v Nových epických básních“ (Frída 1947: 10–11). 

90
 Václav Štulc (1814–1887), kněz a básník „v duchu národním“. Václav Šolc (1838–1871), 

básník, představitel pozdně májovské generace. 

91
 Jednalo se o celkem sedm básní v devatenáctém ročníku, 1869 (Útěcha, č. 21; Hlavě církve, 

č. 22; K Boží matce, K andělu strážci, č. 24; K Hospodinu, č. 26; Zkamenělé chleby, č. 32; 

Světlo jasné – pravda jasná, č. 36) a jednu v ročníku následujícím (Svatopostní, č. 9). Otiskl 

je znovu poprvé Vratislav Čermák v Sborníku Společnosti Jaroslava Vrchlického X, 1930–

1931: 3–9, poté některé z nich ve své monografii Vítězslav Tichý (srov. Tichý 1947: 76–83)  

a nakonec týž zařadil některé z básní do oddílu juvenilií v posledním svazku Vrchlického 

básnického díla (Vrchlický, 1963). 

92
 Citát z dopisu z 10. 1. 1870: „Moje básně duchovní se uveřejňují v Blahověstu dále, já to 

nemohu zde dostat, kdybys tak mohl se někde vypučit a oznámit mi, které“ (cit. dle Čermák 

1932: 74). 

93
 Podle jiného Frídova svědectví je tato báseň „zajímava pouze tím, že již tehdáž jest psána 

formou složitou, ovšem ne vždy dokonalou“ (Frída 1931: 7). 

94
 Frída ve srovnání s předchozí básní o této gratulaci praví: „Podobné parádní stance, místy 

rétorické, ale celkem mnohem životnější. Vzpomíná v nich na krásné chvíle našeho 

společného života v Praze“ a dále cituje z veršů ukázku a připojuje i bratrovu poznámku: 
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„Několik těchto hanebných stancí přijmi za upřímné přání; psal jsem je ex abrupto, jak cit  

a pravdivé rozechvění moje pero vedly“ (Frída 1931: 19). 

95
 Básně Opuštěný a V brnění, uveřejněné ve Světozoru 30. 6. 1871, dříve pokládané za vůbec 

nejstarší dochované Vrchlického verše (srov. např. Jensen 1906: 30–31). 

96
 Až na poslední větu cituje Frída i v Mladých letech Jaroslava Vrchlického (Frída 1931: 13). 

97
 Jedná se o list bratrovi z 10. 11. 1870 (srov. Čermák 1932: 14). 

98
 List psán na konci prosince 1870 (zcela jistě po Vánocích). Citováno in Frída 1931: 16. 

99
 Dopis z 28. 10. 1870. S mírnými textovými odchylkami citováno také in Frída 1931: 20. 

100
 Srov. k tomu ještě Frída 1931: 21, pozn. 

101
 Frída 1931: 21. 

102
 Často citované věty, jimiž Vrchlický bratrovi oznamuje otištění básní Opuštěný a V brnění 

(srov. Frída 1931: 24). 

103
 Tuto poměrně nejasně podanou zprávu lze doplnit a objasnit za pomoci Frídových 

Mladých let Jaroslava Vrchlického, kde se píše: „Téhož roku [tj. 1870, pozn. editora] napsal 

Vrchlický k přání strýcově nějaké verše Na počest […] Téměř s určitostí mohu říci, že verše 

ty psal k jubileu děkana Huška ve Starém Kolíně, k němuž z blízkých Ovčár již co hoch se 

strýcem častěji docházel.“ Karel Hušek (1796–1880) působil jako farář ve Starém Kolíně od  

r. 1852 až do své smrti. Na faře jej často navštěvovala Marie Riegrová-Palacká (1833–1891) 

s chotěm Františkem Ladislavem Riegrem (1818–1903). Jak Frída poznamenává, „lze si 

domysliti, kdo a kde rozmlouval s patrným uznáním o těch verších a proč“. Odpověď 

Vrchlického na strýcovu radostnou zprávu o tom ze 13. prosince je dosti překvapivá; po 

dojatém úvodu a dících následuje náhle sebeironická pasáž: „Já poznal, jak trpká jest 

pochvala lidí. Napadlo mne, že věc chválila se kvůli oslavenci a kvůli Vám – co já stojím za 

řeč, co může tak dalece býti na těch verších – nedůvěra jako nikdy uchvátila mne“ (Frída 

1931: 26–27). Snad proto verše nejen nikdy nebyly otištěny, ale jsou dnes nezvěstné. 

104
 Částečně a poněkud odchylně citováno také in Frída 1931: 29. 

105
 Anemonky, básnický almanach jihočeské mládeže z r. 1872. Kromě Vrchlického do něj 

přispěli mj. O. Mokrý, Fr. Herites, J. Holeček, A. Nevšímal. Z citátu (alespoň tak, jak jej 

Frída podává) však není jasné, zda se Vrchlický zmiňuje o své účasti v almanachu nebo o něm 

jako o celku; neboť zmíněné místo zní: „Jest zajisté lyrika naše doby poslední příliš 

rozvodněna, řekl bych skoro planá, vedle množství zajímavých pampelišek, vide Anemonky, 

vide básně ve Světozoru a částečně i ve Květech“ (Frída 1931: 29). 

106
 Knižně in Poutí k Eldorádu (Vrchlický 1949b: 91–92). 
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 Josef Durdík (1837–1902), kritik a literární historik. K události viz Tichý 1947: 92. 

Vrchlický později Durdíkovu kritickou činnost často chválí, patrně nejzhuštěněji ve Studiích  

a podobiznách (Vrchlický 1892: 85). 

108
 O průběhu maturity viz podrobně Čermák 1932: 53–60. 

109
 O Vrchlického pobytu v Klatovech píše beletristicky zejména Josef Hais Týnecký ve druhé 

části románu Zvony (Hais Týnecký, 1940), dále také ve svém románovém díle o Josefu 

Thomayerovi Ota Dub (Dub 1993: 14–21). 

110
 Srov. Frída 1931: 36–38. 

111
 Později prý strýci vypravoval, že ke kapucínům nešel proto, že prý v jeho knihovně nalezl 

jakousi knihu o řádech a dočetl se v ní, že kapucíni jsou „schnoucí větev na kmeni církve“ 

(Vrchlická 1960: 167). 

112
 Knižně in Symfonie (Vrchlický 1949a: 178–190). Frída naráží na četná místa rozsáhlé 

básně, mj. i na její první oddíl: „I svatých vášní žáry bleskojasné, / jež k velkým činům 

srdcem mladým chvěly, / již lhostejnosti zhasly na popeli – / leč jedna jiskra nikdy neuhasne. 

// A darmo víra, darmo zákon volá: / Ten vyrvi květ a stav ten citu pramen, / ten ohluš tón  

a znič ten vášně plamen, / a srdce tvé buď pustina jen holá! // Já nemohu – já klesám ve 

zápase, / já musím ctíti hlas, jenž mluví ke mně, / jenž zdálky, zblízka, jasně a zas temně / mi 

v lásce kyne: Člověkem buď zase!“ (ibid., 179). 

113
 Hilarion, rozsáhlá dramaticko-epická báseň o životě sv. Hilaria. Úsudek o klášterním 

životě vkládá Vrchlický světci do úst hned v jejím počátku: „Ó buďme upřímní, již v poušti 

žijem! / Tak Antonín to nesnil s Pachomiem, / my jejich zor jsme zašlapali v bláto, / a vzali 

hrdou nečinnost jen za to, / my uspáváme svědomí své denně, / a tím, že těla vyrvali jsme 

ženě, / dáváme duši horšímu zlu – snění – / a propadáme kletbě utrpení. / […] / Chcem 

světem být, a svět jest beze hrází, / chcem věčnost obejmout, nám život schází. / […] /  

A pouze pravím: já nemohu déle / tak žíti chabě, líně, otupěle, / já musím od vás, musím 

v svět a hlavu / dál ve jho zvyku klást – v tom nezřím slávu – / v mých žilách vře to, v hlavě 

mé to buší, / vstaň z bídy svojí, poznej, že jsi duší“ (Vrchlický 1956: 13–14). 

114
 Román George Sandové z roku 1842, řešící problematiku lidskosti a života v klášteře. 

Nevelkou část románu snad přeložil Bedřich Frída, zůstala však jen v rukopise (srov. Brtník 

1917: 429). Moderní anglický překlad pochází z pera Patricie J. F. Worth (Sand, 2015)  

a obsahuje i rozsáhlou studii. 

115
 Na to vzpomíná i Thomayer: „Navštěvoval jsem jej často v místnosti sloužící za studovnu. 

Míval na svém pultě knihu, z níž uloženo mu bylo se učiti, avšak v pultě byly zpravidla 
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uschovány nejnovější jeho verše, popřípadě lektura, kterou oko dozorčího orgánu viděti 

nemělo“ (Thomayer 1920: 152). 

116
 V Čisté u Rakovníka se stal Jakub Frida správcem právě zde vystavěného parního mlýna 

(Janata 1980: 20). 

117
 Podle dobových záznamů přijel Vrchlický do Čisté 22. 12. 1872 a dostavníkem jej přivezl 

postilión Kraus (Janata 1980: 32). 

118
 Po návratu píše Vrchlický Františku Krátkému: „O Vánocích žil jsem poněkud volněji, ano 

i byl jsem v některých chvílích dost šťastným“ (Janata 1980: 32). 

119
 O tom později vyprávěl nejrůznější historky (srov. Vrchlická 1960: 52–53). 

120
 Srov. Frída 1931: 47. 

121
 Srov. Frída 1931: 48. 

122
 O důvodech tohoto vystoupení na základě dopisů strýci i klatovským spolužákům 

podrobně pojednal Haškovec (1934). 

123
 Podle pozdějšího Vrchlického vypravování mu prý na studie posílal pravidelně deset 

zlatých „a ještě se omlouval, že více nemohou a že si bude muset přivydělávat kondicemi“ 

(Vrchlická 1960: 179). 

124
 Srov. Frída 1931: 52. 

125
 Srov. o tom list strýci, Frída 1931: 52. 

126
 Míry jsou, jak bylo obvyklé, uváděny v palcích (coulech) – 1 palec = 2,63 cm. Vrchlický 

měřil tedy zhruba 163 cm, přes prsa měl něco kolem 73 cm. 

127
 List strýci ze 3. 5. 1873 (Frída 1931: 53–54). 

128
 Alfred de Vigny (1797–1863), francouzský romantický básník a dramatik. Jeho cyklus 

básní Osudy (Les destinées) Vrchlický jako celek přeložil (J. Otto, 1903). 

129
 Sešitek je dnes uložen v pozůstalosti Bedřicha Frídy ve fondu LA PNP. 

130
 Marie Frídová se do Prahy přestěhovala brzy po smrti svého manžela na konci r. 1874. 

131
 František Kvapil ve své autobiografii zpochybňuje názor, že by se svou generací 

seskupenou kolem almanachu Máj z r. 1877 byl pouhým epigonem Vrchlického, právě 

zaměřením celé skupiny na slovanské literatury. „On české poezii otvíral západ, my východ, 

nezůstali jsme nic dlužni za to, co jsme se od něho naučili“ (Strejček 1935: 144). 

132
 Christian Friedrich Hebbel (1813–1863), německý básník a dramatik. I později prý 

Vrchlického úsudek o něm „vyzněl v ten smysl, že přes zjevné velikášství zůstal přece jen 

velikým básníkem“ (Svatová 1914: 422). 
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 Slavný Smetanův koncert, uspořádaný za účelem získání finančních prostředků k návštěvě 

zahraničních lékařských odborníků; poprvé zde byla provozována Vltava. Vrchlického úsudek 

o Smetanovi srov. in Pražák 1945: 156–158. 

134
 Bedřich Smetana byl kapelníkem Prozatímního divadla od r. 1866 (po úspěchu své 

Prodané nevěsty) až do r. 1874. 

135
 Adolf Čech (1841–1903) působil jako druhý kapelník Prozatímního divadla od r. 1862. 

136
 Ludwig Slansky (1837–1905), dlouholetý kapelník Královského německého zemského 

divadla v Praze. 

137
 Ferdinand Heller (1824–1912), sbormistr a hudební pedagog, spoluzakladatel pěveckého 

spolku Hlahol. Spolu se Smetanou založil hudební ústav v Praze a poté, co se Smetana stal 

kapelníkem Prozatímního divadla, se sám ujal jeho vedení. 

138
 Ferdinand Apfelbek (1852–1905), podle poznámky Vratislava Čermáka byl spolužákem 

Vrchlického a seznámil se s ním na klatovském gymnáziu, pak v Praze vystudoval univerzitu 

a stal se profesorem (Čermák 1932: 105). 

139
 Kout u Domažlic (oficiálním názvem Kout na Šumavě, německy Kauth), malá obec 

v okrese Domažlice. 

140
 Giuseppe Gasparo Mezzofanti (1774–1849), duchovní a kardinál, známý jako jeden 

z největších polyglotů. Ovládal údajně plynně třicet jazyků, mezi nimi i jazyky mrtvé (starou 

arménštinu a koptštinu), mnoho jazyků orientálních (např. arabštinu, čínštinu, hebrejštinu, 

perštinu), ale též germánské (angličtinu, dánštinu, němčinu, švédštinu aj.), slovanské (češtinu, 

polštinu, ruštinu) a mnohé další; o přesném počtu se dodnes vedou spory. 

141
 Český novinář a politik Josef Barák (1833–1883) byl za svého života vězněn vícekráte; 

zde má Frída patrně na mysli uvěznění ve Svatováclavské trestnici v letech 1868–1870. Více 

o tom v Barákových vzpomínkách (Barák 1904: 132–135). 

142
 Podle zprávy Vratislava Čermáka Apfelbek ve skutečnosti po dokončení univerzitních 

studií odjel do Ruska, kde byl vychovatelem, mj. i na carském dvoře, a odtud později do 

Srbska, kde působil na podobném postě na dvoře krále Milana Obrenoviće. Odtud se později 

vrátil domů, již nemocen, a tam také roku 1905 zemřel (Čermák 1932: 105). 

143
 Viz o tom ve Vrchlického Vzpomínce na dva soudruhy (s. 132) a příslušné poznámky 

k danému místu. 

144
 Příteli F. Prokešovi in Co život dal (Vrchlický 1957: 83). 

145
 Na Prokešův konec Thomayer vzpomíná: „Pamatuji se, že jsem Prokeše navštěvoval 

v nemoci jeho ve Vršovicích, tehdy ještě prostornými lány polí od Královských Vinohradů 
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oddělených. Stonalo se chudákovi špatně, hmotná tíseň zle na něho doléhala“ (Thomayer 

1920: 153). 

146
 To potvrzuje ještě Thomayer roku 1920 (Thomayer 1920: 118–119). Ale již roku 1922 je 

v Národních listech sám otiskl (Thomayer 1922). 

147
 Na tyto své literární počátky později s humorem vzpomíná: „Já se v těch klatovských 

dobách dopouštěl ovšem také veršovaných melouchů. Ne proto, že bych měl opravdové 

básnické nadání, ale že jsem všelicos básnického četl, a nejsa právě hlavou docela 

obmezenou, pokusil se verše lepiti také. Frída moje verše opisoval do zvláštního sešitku, který 

dlouho u sebe choval. Když jsem se dožil padesátého roku, přinesl mně je. Nezdály se mně 

sice ty moje hříchy mládí docela hloupými, ale nicméně jsem je spálil téhož dne, kdy mně je 

přítel přinesl“ (Thomayer 1920: 92–93). Jeho debutem se tak stal až článek o fyziognomice ve 

Světozoru r. 1872, kde také vznikl jeho pseudonym R. E. Jamot. Beletristickým debutem pak 

byl Život na našich rybnících v Lumíru (Sedlák 1923: 21–22 – srov. k tomu i Thomayerovy 

vzpomínky in Thomayer 1920: 117, 166–167). 

148
 Brzy se však Vrchlického básnické jméno začalo odvozovat přímo od kutnohorské říčky 

Vrchlice a hledat souvislosti mezi městem a básníkovým životem. Zajímavý doklad o své 

návštěvě Čisté u Rakovníka někdy v roce 1916 zachytil F. A. Vondruška: „A trpce vyčítal 

můj průvodce, proč že mistr volil básnické své jméno podle ovčáreckého potoka Vrchlice, 

když nad Javornicí spřádal některé z prvních svých básní“ (Vondruška 1922: 75). 

149
 Po parafrázi otcových vzpomínek k celé věci dodává Vladimír Frída: „Vyznívalo to i jako 

stín závisti při málo zdařilých básnických pokusech Thomayerových v dobách studentských. 

Rovněž málo šťastné bylo Thomayerovo počínání při rodinné katastrofě Vrchlického, kdy se 

opíral energickému řešení. Nedostatek interesu projevil Thomayer i po smrti Vrchlického ve 

funkci předsedy Společnosti J. V. a přispěl tím k úpadku této instituce. Nechtěl bych mu vždy 

připisovati zlou vůli, ale rozhodně on a Vrchlický byly dvě povahy naprosto rozdílné a k sobě 

se nehodící“ (Frída 1947: 16). Podobně Thomayera pro nezájem o osud Vrchlického ženy po 

básníkově smrti kritizuje i Eva Vrchlická (Vrchlická 1960: 112), hájí jej naopak Albert Pražák 

(Pražák 1945: 71). 

150
 Zajímavě se k tomu, jak byl Vrchlický někdy až „povyšován na modlu“ staví Josef 

Holeček ve svém Peru: „Vrchlický stále se usmíval vesele a dobromyslně. On byl dalek toho, 

aby chtěl býti modlou; ale když si ho jiní na oltář stavěli, neměl ničeho proti tomu“ (Holeček 

1924: 148). 
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 August Nevšímal (1848–1916), český humorista, autor a překladatel situačních komedií. 

Podle Thomayerovy vzpomínky na onu dobu „měl již tenkráte dobré jméno jako humoristický 

spisovatel, jeho práce, veršované i prozaické, otiskovány v různých časopisech“ (Thomayer 

1920: 110). Roku 1876 se začal věnovat právnické dráze a k literatuře se vrátil až 

v devadesátých letech. 

152
 Nejednalo se o proslov, ale slavnostní báseň. Je nazvána Josefu Jungmannovi a otištěna 

v Palečku 1, 1873, 321–322. Knižně otištěna (podle rukopisu) in Vrchlický 1963: 338.  

(K jejímu vzniku srov. dopis bratrovi in Frída 1931: 55.) 

153
 Josef Otakar Veselý (1853–1879), autor veseloher a libretista Antonína Dvořáka. Jeho 

libreta svědčí o rýmové vynalézavosti, leckdy ovšem působí spíše podivínsky. To dotvrzuje 

svou vzpomínkou i Klášterský: „Hledal rým na ,labuť‘ a vítězně pak přišel a tenkým, 

vysokým hlasem přednášel: ,Po jezeře pluje bílá labuť, ó má drahá, má buď!‘“ (Klášterský 

1934: 353). 

154
 Komedie z francouzského prostředí. Knižně vyšla teprve u J. Pospíšila r. 1879. 

155
 Jedna z postav opery, Crha, má na hlavě čepici vydrovku, „kteráž jest dutá“, a v dutině má 

schovány svíčky a další věci, které nakoupil na trhu. Před sousedem Václavem ji sejme se 

slovy: „Viděls kmotra Crhu? / Ženě mýdlo, svíčky / a dětem ňáké hříčky / z města nese z trhu 

/ v čepici. Hahahahaha!“ (Veselý 1878: 10). 

156
 Gustav Dörfl (1855–1902), básník a překladatel české poezie do němčiny. 

157
 Citát ze sbírky Na Křivoklátě, z básně s incipitem Červánky dávno zmizely, jejíž poslední 

verše zní: „A když jsem vzpomněl na tebe, / tu začal dole potok lát, / a v srdci stále znělo mi, / 

že už se boří Křivoklát“ (Dörfl 1874: 51). 

158
 Na Dörfla vzpomíná také Thomayer a dodává: „Myslívali jsme, že v něm roste básník 

úctyhodný, avšak záhy se odmlčel tak, že jméno jeho mladší generaci literární as málo bude 

známo“ (Thomayer 1920: 153). 

159
 Bohdan Jelínek (1851–1874), lyrický i epický básník, prozaik; více o něm v poznámkách 

k Vrchlického Vzpomínce na dva soudruhy (s. 132 - 137). Oba přátele seznámil Alois Jirásek, 

jak uvádí ve svých pamětech: „S Vrchlickým jsme se v Praze často scházeli. Nepamatuji se 

však, kdy poprvé jsem s ním mluvil. To však vím, že za prvního našeho setkání projevil touhu 

seznat Bohdana Jelínka, který jej svými básněmi nad jiné zajímal. A tak jsem oba seznámil“ 

(Jirásek 1925: 157). 

160
 Citát z listu strýci z počátku května 1875 (Frída 1931: 58). 

161
 Spisy Bohdana Jelínka veršem i prózou vyšly u J. Otty r. 1880. 
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 Josef Baše (1850–1890), básník, autor především náboženské lyriky, píšící většinou pod 

pseudonymem E. Antonowycz. 

163
 Později spolu s Jiráskem, Thomayerem, Wintrem a několika dalšími utvořil kroužek 

seskupený kolem časopisu Zvon a podnikající pravidelné nedělní výlety do okolí Prahy. 

Vrchlický ale brzy skupinu opustil, což prý tenkrát Jiráska a zejména Wintra rozladilo. 

K tomuto setkávání srov. četné vzpomínky, např. Kvapil 1946: 41, Rais 1927: 330–331 aj. 

164
 Antonín Rezek (1853–1909), český historik, specializující se na dobu raného novověku  

a na dějiny náboženských hnutí v Čechách. 

165
 Josef Mauder (1854–1920), sochař a malíř, později také pedagogicky činný. Vrchlického 

dcera Eva o něm píše, že to byl „malinký mužíček s kulatou hlavičkou, s úctyhodnou růžovou 

plíškou“ (Vrchlická 1960: 107). 

166
 Maxmilián Pirner (1854–1924), ilustrátor a kreslíř. Thomayer na něj vzpomíná, že „již 

tehdy vynikal velikým vzděláním zvláště v oboru filozofie, básnictví a dějin umění“ 

(Thomayer 1920: 149). 

167
 Emanuel Krescenc Liška (1852–1903), malíř a ilustrátor. Vrchlický s ním udržoval 

celoživotní styky. Když Liška odjížděl r. 1886 na tři roky do Říma, věnoval mu Vrchlický 

přátelskou báseň nazvanou jeho jménem (ve sbírce Motýli všech barev, Vrchlický 1957: 215–

217, srov. i poznámku V. Tichého ibid., 587). 

168
 Antonín Chittussi (1847–1891), krajinář česko-italského původu. V jedné ze vzpomínek 

však Thomayer tvrdí, že se s ním seznámil teprve r. 1878 v Slávii (Thomayer 1902: 36–37). 

169
 Jakub Schikaneder (1855–1924), malíř, byl podle Thomayera v kroužku znám svou 

chudobou: „Chodil léta v jednoduchém kabátě i v čas nejkrutějších zim. Také ve příčině 

žaludku navykl nejednomu odříkání. I on byl velikým přítelem přírody […] původně studoval 

gymnázium, a to u piaristů v Panské ulici“ (Thomayer 1920: 146–147). 

170
 Bernard Otto Seeling (1850–1895), sochař.  

171
 Josef Tulka (1846–?), malíř, o něco starší nežli ostatní členové popisovaných setkání. 

Thomayer o něm říká, že „byl hlubšího vzdělání a dobrý houslista. Humoru Alšova ovšem 

neměl“ (Thomayer 1920: 143). 

172
 O těchto schůzkách v Ungrově kavárně (zvané Unionka), jejichž „hlavou“ byl prý většinou 

Thomayer, srov. i Altman 2003: 39–40. 

173
 Srov. Thomayerovu vzpomínku na tutéž dobu: „Aleš znal všecky možné zbraně do 

nejmenších podrobností. Hned je také při vypravování svém na bílý mramorový stůl 
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v kavárně kreslil. Zvláštní ovšem zalíbení měl v kreslení zbraní a postroje ,švališarů‘, k čemuž 

zavdal podnět hlavně jeho strýc Famfule, který švališarem býval“ (Thomayer 1920: 136). 

174
 Celý dopis a obsáhlou zprávu o Sládkovi v něm viz in Frída 1931: 78–79. 

175
 Emilie Sládková, rozená Nedvídková (1851–1874), první manželka J. V. Sládka, zemřela 

při porodu. 

176
 Srov. svědectví Antonína Klášterského: „Vím od Vrchlického, že si počínal prý tehdy jako 

bez rozumu, a byly obavy, že utone v té hrozné beznaději. Zachránilo ho přátelství 

s Vrchlickým a Zeyerem, kteří neustávali jej budit k novému životu“ (Klášterský 1934: 298). 

177
 Vrchlický 1957: 81–82. 

178
 Sládek řídil Lumír v letech 1877–1898, do října 1892 jej i sám vydával, pak jej postoupil 

závodu J. Otty. 

179
 Srov. k tomu i vzpomínku Josefa Thomayera na Sv. Čecha: „Tvořil, jak terminus technicus 

praví, těžce. Jedna stránka veršů jej stála celou noc práce. Čech totiž mnohou svou věc, když 

ji počal uveřejňovati, neměl hotovu, což jest obecně známo. Když pak již jednou počal 

tisknouti, psal každé pokračování zvláště. […] Ba potřebné pokračování rád psal, ať tak dím, 

až v poslední hodině“ (Thomayer 1919: 31). 

180
 Marie Veselá (1856–1936), třetí z pěti dcer inspektora státních drah Jana Veselého a druhá 

žena Josefa Václava Sládka (sňatek 14. 7. 1879; srov. k tomu Kvapil 1957: 375). 

181
 Také Božena Frídová vzpomíná později ve svých rukopisných pamětech na tyto schůzky, 

„kde koflík čaje, nějaká konvička, neb jen jablko bylo celým pohoštěním“ (cit. dle Lenderová 

2006: 274). 

182
 Božena Frídová o tom v rukopisných pamětech píše: „Na Tři krále přišel k nám s Frídou 

Sládek a druhého února, na svátek Panny Marie Sněžné, řekl o sestru Marii. Rodiče dali své 

svolení, a tak se Márinka na svůj svátek stala nevěstou. Byla o půl třetího roku mladší než já, 

nezáviděla jsem jí však, nýbrž přála hojného zdaru“ (cit. dle Lenderová 2006: 274). 

183
 Podrobněji o Sládkově svatbě a večeru před ní píše Vladimír Frída (Frída 1947: 32–33)  

a ve svých pamětech na ni vzpomíná také Alois Jirásek (Jirásek 1925: 249). 

184
 Vrchlický 1958: 109. 

185
 Hebrejské melodie (Hebrew Melodies), Byronova sbírka příležitostných básní z r. 1815. 

Sládkův a Vrchlického překlad vyšel v zrcadlovém vydání u Šimáčka r. 1890. Vrchlický vždy 

cenil více práci Sládkovu než svoji, jak dokazuje vzpomínka Terezy Svatové: „Vrchlický měl 

ze společné této publikace srdečnou radost. A jak byl prost v srdci každé závisti, chválil 

horlivě překlady Sládkovy. Některými básněmi byl přímo unešen. ,Nikdo druhý, nikdo u nás 
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lépe by to nedokázal,‘ tvrdil“ (Svatová 1913: 287). Pro možnost porovnání otiskujeme 

alespoň jednu z básní v paralelním překladu (Byron 1890: 16–19) a anglickém znění originálu 

(Byron 1904: 384–385). 

 

Anglický originál:    J. Vrchlický:   J. V. Sládek: 

THE WILD GAZELLE   DIVOKÁ GAZELA  DIVOKÁ GAZELA 

 

The wild gazelle on Judah’s hills,  Na judských vrších gazella  Hor judských plachá gazella 

Exulting yet may bound,   se v plesný dává skok,  můž’ plesat v skoku svém 

And drink from all the living rills  a pije všady veselá,   a z bystřin píti veselá, 

That gush on holly ground;   kde tryská svatý tok,  jež proudí v svatou zem; 

Its airy step and glorious eye   krok její vzdušný, lesklý zor;  a vzdušný krok, nádherný let, 

May glance in tameless transport by.  tak volně těká svahem hor.  můž’ v neskrotný se dávat let. 

 

A step as fleet, an eye more bright,  Krok svižný, oko jasnější  Krok bystrý, oko žárnější 

Hath Judah witnessed there;   zde Juda mívala,   hor judských vídal tes; 

And o’er her scenes of lost delight  a dcery mnohem krásnější,  a zjevy mnohem krásnější 

Inhabitants more fair.   kde radost dlívala;   ten luh tak smutný dnes. 

The cedars wave on Lebanon,  sbor cedrů vlá, kde Libanon,  Má Liban ještě cedrů šer, 

But Judah’s statelier maids are gone.  kde štíhlejších dcer judských shon ne judských však štíhlejších dcer! 

 

More blest each palm that shades those plains  Než rod náš světem honěný  Jest šťasten víc než Izrael 

than Israel’s scattered race;   je blažší palmy kmen,  tam v pláni palmy kmen, 

For, taking root, it there remains  tkví pevně v zemi kořeny  neb zůstává, kde kořen měl, 

In solitary grace:    v své kráse samoten,  v své kráse samoten: 

It cannot quit its place of birth,  svůj domov nemůž’ opustit,  on zůstat musí v otčině 

It will not live in other earth.   neb v cizí zemi nechce žít.  a žít mu nelze v cizině. 

 

But we must wander witheringly,  Však chřadnoucím jest bloudit dál,  My chřadnem však u bludných cest 

In other lands to die;   mřít v cizích končinách  a v zemích cizích mřem; 

And where our father’s ashes be,  a s prachem otců našich, žal!  a otcův prach kde pohřben jest, 

Our own may never lie:   náš nespočine prach!  my hrobu nenajdem. 

Our temple hath not left a stone,  Nám z chrámu nezbyl kámen, hřeb,  Náš chrám je srovnán se zemí 

And Mockery sits on Salem’s throne.  kde trůnil Salem, trůní Škleb.  a výsměch trůní v Šalemi. 

 

186
 Sládek sonetů mnoho nepřeložil. V listě Zeyerovi ze 13. 5. 1895 píše: „Na Shakespearovy 

sonety si netroufám; při těch aby se vždy z jednoho udělaly dva“ (Kvapil 1957: 309); 

zachovány jsou jeho překlady sonetů 18, 23, 66 a 129 (dva poslední byly uveřejněny 

v Jeřábkově Staré době romantického básnictví, Řivnáč, Praha 1883: 204; přetištěny in 

Shakespeare 1964: 644–645). Vrchlický se o překlad sonetů pokoušel mnoho let, první 

ukázky uveřejnil již v roce 1896 a pracoval na nich patrně do svého onemocnění; celkem se 
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v jeho pozůstalosti nalezly překlady sonetů č. 1–107, 130, 141–154 a neúplný překlad sonetu 

123 (srov. o tom Shakespeare 1964: 602–605 – v daném svazku i otisk všech Vrchlického 

překladů včetně variant a různočtení). 

187
 Podle informací Emanuela Chalupného se jedná např. o Tennysonovu báseň Láska a smrt 

nebo Longfellowův Žalm života (Chalupný 1916: 56, 102). 

188
 Je obtížné stanovit, jaké básně z rozsáhlého díla obou básníků tu má Frída na mysli. 

Zajímavý je názor Vladimíra Frídy (Frída 1947: 34), který podobný příklad ukazuje u dvou 

sonetů – Sládkova Lidé se budí (V zimním slunci, Sládek 2004: 13) a Vrchlického Jdou lidé 

spat (Pavučiny, Vrchlický 1950a: 424); oba sice zpracovávají totéž téma, ale jak je z básní 

zjevné, Vrchlického báseň vznikla jako bezprostřední reakce na sonet Sládkův. 

189
 Sládkova balada se nachází ve třetím oddílu sbírky Sluncem a stínem (Sládek 2004: 117–

120), Vrchlického odpověď Sládkovi za jeho Baladu mělnickou v Mojí sonátě (Vrchlický 

1958: 436–437). 

190
 Podle svědectví Vladimíra Frídy věnoval Sládek Vrchlickému celkem 20 básní (kromě 

celé knihy Na prahu ráje), Vrchlický Sládkovi celkem 53 básní (Frída 1947: 33–34). 

191
 Stigma in Jak táhla mračna (Vrchlický, 1949b: 217–218). 

192
 Citát ponecháváme v této nepřesné podobě; srov. dopis ze 3. 5. 1875 in Fríd, 1931: 53. 

193
 Lumír 1, 1873, 245. Obě knižně in Epické básně (Vrchlický 1949c: 13–16). 

194
 Na to vzpomíná Vrchlický po dvaceti letech v článku Z mých literárních počátků (v tomto 

svazku na s. 142 - 144). 

195
 Třetí ročník almanachu Ruch vyšel roku 1873 po výrazných redakčních proměnách a byl 

věnován památce Josefa Jungmanna. Vyznačoval se neobvykle velkým počtem účastníků 

(52), zejména těch, kteří se poté již poezii nevěnovali. Jsou zde zastoupeni mj. Eliška 

Krásnohorská, Alois Jirásek, František Herites, Zikmund Winter. Vrchlický zde má básně 

Nad proudem (Vrchlick, 1963: 155–156), Hrob Athurů (Epické básně, Vrchlický 1949c: 21–

26), Před obrazem Madony (Z hlubin, Vrchlický 1949a: 62–66), Svatvečer (Vrchlický 1963: 

156–157) a Endymion (Epické básně, Vrchlický 1949c: 53–55). 

196
 Frída 1931: 55–56. 

197
 Vrchlický píše strýci: „O světě literárním jsem v úplných tmách; zde není v celém městě 

ani poctivých novin, samý Posel z Prahy, a to jest list plný řípy a nudy. Já s sebou vzal tuze 

málo, a tak jsem byl celý měsíc odkázán na básně V. Huga a Tomkovy Dějiny rakouské. Co 

se dělo ve světě po ten čas, bylo mi španělskou vesnicí, a že Lumír přinesl mé překlady 
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básníků francouzských, dověděl jsem se jen náhodou. Co za ten čas vyšlo, co dělá Světozor, 

ani pomyšlení!“ (Frída 1931: 60). 

198
 V roce 1873 otiskl Lumír, roč. 1, tyto Vrchlického překlady francouzských básníků: Émile 

Deschamps: Moře (La mer, č. 33, 387, knižně in Vrchlický 1877: 91–92), Victor Hugo: Nápis 

na hrob dítěte na břehu mořském (Écrit sur le tombeau d’un petit enfant au borde de la mer, 

č. 33, 387, knižně Hugo 1874: 86–87), Eugène de Planard: Vzpomínka a přání (La mémoir et 

la désir, č. 33, 388; knižně Vrchlický 1877: 266), Alphonse de Lamartine: V jeseni 

(L’automne, č. 33, 388; knižně ibid., 167–168), Victor Hugo: A. L. (č. 42, 495; knižně pod 

incipitem Jest každá naděj třtina, Hugo, 1874: 87), Victor Hugo: Píseň (Autre chanson, č. 42, 

495; knižně pod správnějším titulem Jiná píseň, Hugo 1874: 114), Victor Hugo: Zda 

panovníků zrození mým srdcem hnou? (Que t’importe, mon cœur, ces naissances de rois?,  

č. 48, 579; knižně přepracováno pod incipitem Zda králů zrození, mé srdce, tebou hnou?, 

Vrchlický 1877: 126), Marceline Desbordes-Valmore: Noční stráž černocha (La veillée du 

nègre, č. 48, 579; knižně ibid., 90), Alphonse de Lamartine: Nadšení (L’enthousiasme, č. 49, 

592; knižně ibid., 169–172). 

199
 Lumír 1, 1873, 512. Knižně in Epické básně (Vrchlický 1949c, 41–43). 

200
 Světozor 7, 1873, 522. Knižně in Epické básně (Vrchlický 1949c: 18–20). 

201
 Almanach Ženské bibliotéky vyšel redakcí Sofie Podlipské u J. Otty r. 1874. Kromě 

redaktorky do něj přispěli mj. E. Krásnohorská, K. Světlá, Al. Jirásek, G. Dörfl. Vrchlický zde 

má otištěny básně Čekání (Sny o štěstí, Vrchlický 1949a: 124), V sladké touze (Sny o štěstí, 

ibid., 123–124), Na břehu (Z hlubin, ibid., 21–22) a Lví fontán (Epické básně, Vrchlický 

1949c: 50–53). 

202
 Almanach na oslavu 25letého trvání Akademického čtenářského spolku pražského 1849–

1874 vyšel u Ed. Grégra a Ferd. Dattla bez uvedení redaktorů, podíleli se na něm podle 

dobových zpráv Jan Neruda, Svatopluk Čech, Servác Heller, Vítězslav Hálek, Josef Václav 

Sládek a další. Mimo ně do něj přispěli také Josef Thomayer (jako R. E. Jamot), Adolf 

Heyduk, Miroslav Krajník a další. Vrchlický zde má básně Slepý hudec (Epické básně, 

Vrchlický 1949c: 36–40), Kořist oceánu (Epické básně, ibid., 32–35) a V dobách pokušení (Z 

hlubin, Vrchlický 1949a: 28–29). 

203
 Frída 1931: 73. O Durdíkově Kritice (Fr. A. Urbánek, 1874) Vrchlický referoval ve 

Světozoru 1876, č. 33, 391. 
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 Knižně vyšlo několik svazků těchto studií, dosud literárněhistoricky nereflektovaných 

(srov. pouze Novák, 1947). Velmi stručně o žurnalistické Vrchlického činnosti in Tichý, 

1956. Jeho činnost na poli divadelní kritiky podrobně rozebral Páleníček, 1949. 

205
 „O čem jsme posud jen čtli, anebo co jsme viděli pouze na fotografiích, má vstoupiti před 

nás v originále, ve své pravé a veliké kráse“ (Frída 1931: 71). 

206
 Alfred Woltmann (1841–1880), německý historik umění a profesor na Karlo-Ferdinandovy 

univerzitě. 

207
 Woltmann během své přednášky v německém vzdělávacím klubu Concordia popřel 

existenci českého gotického a barokního výtvarného umění. To vyvolalo revoltu mladých 

českých umělců, mj. i Mikoláše Alše, kteří po přednášce odmítli opustit sál, načež jej dal 

Woltmann policejně vyklidit. Protesty později přerostly v potyčky mezi českými a 

německými studenty. 

208
 V dopise bratrovi o tom píše: „Byl jsem v bytě u Hellera. Bydlí s Čechem pohromadě 

v jedné dirce asi takové jako my. Bouřlivě mne přijali; Čech s velkou slávou mluvil  

o Dolorose, již strýc, mimochodem řečeno, nazval ,neřádnou básní, plnou hrubé smyslnosti‘ – 

habent sua fata!“ (Frída 1931: 73). 

209
 Frída 1931: 74. 

210
 Srov. Frída 1931: 75. 

211
 Knižně in Epické básně (Vrchlický 1949c: 94–135). 

212
 Knižně in Mýty, cyklus prvý (Vrchlický 1949d: 174–219). 

213
 Srov. Frída 1931: 79. 

214
 Frida se správcem mlýna v Čisté stal definitivně teprve téměř po dvou letech, v dubnu 

1874, a teprve v létě toho roku mu bylo zvýšené služné 600 zlatých ročně na 800. Další 

velkou nevýhodou jeho postavení bylo zřejmě to, že kromě něj se na správě mlýna podíleli 

další osoby, zejména účetní, na něž, pokud nebyl definitivním správcem, neměl prakticky 

možnost dohlížet. Přitom však sám od počátku nesl plnou zodpovědnost za prosperitu mlýna, 

a tak když se tento ocitl na konci r. 1874 v dluzích, byl Frida jedinou odpovědnou osobou 

(srov. k tomu Janata 1980: 24–25). 

215
 Ernest Denis (1849–1921), francouzský historik, slavista a bohemista. K jeho největším 

dílům z oblasti české historie patří Hus et la guerre des Hussites (Hus a husitské války), Fin 

de l'indépendance bohême (Konec samostatnosti české) a La Bohême depuis la montagne 

blanche (Čechy po Bílé hoře). Do Prahy přijel r. 1872 a seznámil se tu s Palackým; ten pro něj 

hledal učitele češtiny a Vrchlickému se tato nabídka dostala od přítele Josefa Jirečka (srov.  
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o tom Kronbauer, 1909). O výsledku Vrchlického učitelské práce později ve svých 

vzpomínkách referuje romanista Hanuš Jelínek: „Denis sám česky dobře nemluvil, ale 

psanému rozuměl výborně“ (Jelínek 1947: 152). 

216
 Novely francouzského prozaika Prospera Mérimée (1803–1870) k nám Bedřich Frída 

v sedmdesátých letech skutečně uváděl ve svých překladech. První ukázkou byl v České včele 

r. 1877 překlad novely Il viccolo di Madame Lucrezia, hned rok poté pak následovaly u Otty 

knižně vydané Novelly (svazek obsahuje Illskou Venuši, Duši v očistci, Tamanga, Etruskou 

vázu a Carmen), pouze časopisecky (V Lumíru r. 1878) vyšel ještě překlad Vidění Karla XI. 

217
 Frída 1931: 66. 

218
 Frida zemřel 23. 11. 1874 a jeho úmrtní list zní: „Filip Jakub Frída, ženatý, manželský, 

katolík, 52 roků stár, z Příbrami, zemřel v Čisté dne 23. listopadu 1874 v 9 hodin večer na 

,cholera nostras – asphyttycké křeče‘. Pohřeb bude odbýván dne 26/11 874 v 9 hodin ráno. 

V Čisté dne 25/11 874 Dr. Leiprt m/p“ (cit. dle Janata 1980: 26). Brzy se začalo mluvit o tom, 

že pod nátlakem nepříznivých poměrů spáchal Vrchlického otec sebevraždu; diskuse se vlekla 

poměrně dlouho, z jedné strany byla vedena příbuznými dr. Leiprta, z druhé Vrchlického 

rodinnými příslušníky, zejména Bedřichem a Vladimírem Frídou. Celou ji podrobně shrnuje  

a případem se zabývá Janata 1980: 25–31. 

219
 Frída 1931: 77. 

220
 Moritz Carrière (1817–1895), německý historik a estetik. 

221
 Kontemplace (Les contemplations) – básnická sbírka Victora Huga z r. 1856. 

222
 Frída 1931: 77. 

223
 Více o básni viz ve Frídově vzpomínce Prázdniny Jaroslava Vrchlického zde na s. 120  

a poznámky k ní. 

224
 Srov. Frída 1931: 79. 

225
 Frída 1931: 74. 

226
 Srov. k tomu i Jiráskovu vzpomínku (Jirásek 1925: 156–157). 

227
 Blíže to vysvětluje Vladimír Frída: „P. Václav Frída byl v lednu 1874 jmenován 

konsistorním radou a zpovědníkem Anglických panen. Měl na Hradčanech prostorný byt,  

a proto pozval k sobě Bedřicha, aby rodině finančně ulehčil“ (Frída 1947: 18). 

228
 Poměrně odlišně uveden citát in Frída 1931: 77. 

229
 Frída 1931: 79. 

230
 Frída 1931: 79. 

231
 Raimund Ludwig Albert Montecuccoli-Laderchi (1833–1889). 
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 Matkou hraběte byla Charlotte Wilhelmine, princesa de Oettingen-Oettingen a Oettingen-

Wallernstein (1802–1893), provdaná za Alberta Raimunda Zena Montecuccoli-Laderchiho 

(1852–1852). 

233
 Pokračovatelem rodu se stal Alessandro Montecuccoli-Laderchi (1861–1933). Mladším 

synem byl Raimondo (1866–1910). 

234
 Frída 1931: 79–80. 

235
 Vrchlického zeť Gabriel Čáp píše ve svých vzpomínkách, jak s ním Vrchlický doma hrával 

šachy, „vkládaje do hry pravidla v řeči italské, např. figura toccata e figura presta, figurka 

dotknutá, figurka platná“ (Čáp-Horčápský 1942: 18). 

236
 Séraphine de Toulouse-Lautrec, provdaná Montecuccoli-Laderchi (1843–1921). 

237
 Překlad německého textu: „Tedy jste nový vychovatel? Výborně.“ […] „Umíte šermovat?“ 

– „Ne, pane hrabě…“ – „Na koni jezdit umíte?“ – „Ne, pane hrabě…“ – „Umíte tančit?“ – 

„Ne, pane hrabě…“ – „Umíte plavat?“ – „Ne…“ […] „Umíte aspoň něco užitečného?“ – 

„Bohužel také ne…“ – „Ale pro Pána Boha, mladý muži, co byste vlastně chtěl? […] Co tu 

chcete?“ 

238
 Srov. Frída 1931: 91. 

239
 Frída 1931: 84. 

240
 Srov. Frída 1931: 89. 

241
 Srov. Frída 1931: 119. 

242
 Rezek působil od r. 1875 jako asistent v Muzeu království českého. 

243
 Otec a syn Josef (1825–1888) a Konstantin (1855–1917) Jirečkové vedli Světozor od  

r. 1877.  

244
 Srov. Frída 1931: 127. 

245
 Se všemi třemi Vrchlický počítal patrně pro přátelské svazky, jež ho s nimi pojily. Na to, 

jak Jirásek přispěl Vrchlickému do Světozora svým Pandurkem, vzpomíná ve svých pamětech 

(Jirásek 1925: 281). 

246
 Srov. Frída 1931: 128–129. 

247
 O finančních poměrech v hraběcí rodině píše podle Vrchlického vypravování jeho zeť 

Gabriel Čáp: „Na umluvený měsíční plat hrabě neměl, tak se také nevyplácel. Hůře bylo, že 

nebylo na šaty a na boty, které se musely nosit tak dlouho, dokud to vůbec šlo. Vrchlický, jak 

vypravoval se smíchem na rtech a žertovně, chodil též v roztrhaných, nikým nespravovaných 

kalhotech. Přesto však přicházely a přijížděly do hraběcí rodiny časté návštěvy jiných 

šlechticů na čaj a zákusky, o které není v Itálii nouze nikdy“ (Čáp-Horčápský 1943: 29). 



 

198 
 

                                                                                                                                                                                                        
248

 K Vrchlického hmotným poměrům po návratu z Itálie srov. také Sládkův list Zeyerovi 

z 13. 8. 1877 (Kvapil 1957: 21–22). 

249
 V té době Philipp Weber von Ebenhof, který byl místodržitelem v letech 1874–1881. 

250
 Podle svědectví Vladimíra Frídy svou vytrvalostí Vrchlickému k místu pomohl i J. V. 

Sládek: „Po celý rok staral se Sládek horlivě o to, aby Vrchlický místo dostal, získával mu 

většinu hlasů profesorského sboru a zejména mocné zastání prof. Tilšera“ (Frída 1947: 32). 

251
 Franziska Theresia Montecuccoli-Laderchi (1832–1926). 

252
 Frída 1931: 111. 

253
 Již před odjezdem a poté v Itálii Vrchlický poezii Giacoma Leopardiho překládal a r. 1876 

také souborně vydal. 

254
 Bratrovi z Itálie píše: „Baudelaire jest génius první třídy, ale u nás by sotva obstál: tón jeho 

básní jest nejhroznější pesimismus; opium, valeriána, muškát, všemožné jedy a miazmy dýší 

z jeho veršů. Místy najdeš perlu, jakých v světové poezii málo“ (Frída 1931: 97). 

255
 O Balzacovi se Vrchlický v Itálii chystal napsat velkou studii, k níž nakonec nedošlo 

(Frída 1931: 102). 

256
 Hieronymus Lorm (1821–1902), německý pesimistický básník; v mládí ohluchl a oslepl, 

proto vymyslel tzv. Lormovu prstovou abecedu pro hluchoslepé. O jeho básních srov. in Frída 

1931: 102. 

257
 Srov. Frída 1931: 123. 

258
 Bratra již tehdy vybízel, aby překládal Mériméeovy novely (Srov. Frída 1931: 110–111). 

259
 Gérard de Nerval (1808–1855), francouzský romantický básník. O jeho básních viz např. 

Frída 1931: 120. 

260
 René Gaspard Ernest Taillandier (1817–1879), francouzský historik (srov. Frída 1931: 

121). 

261
 Bratrovi píše, že „Stendhal-Beyle je teprve kos. Geniální vysměváček, spisovatel, jenž 

nemá ale pražádný sloh, kritik mluvící v samých paradoxech, a náhle v nejprudším 

skepticismu skane hořká slza do jeho rozumování, že se zachvěješ“ (Frída 1931: 111). 

262
 Giuseppe Giusti (1809–1850), italský básník; Vrchlický z něj ukázky přeložil v Poezii 

italské nové doby.  

263
 Četné rozsáhlé pasáže o četbě Sandové lze nalézt ve Vrchlického korespondenci 

s Podlipskou z této doby; Vrchlický nejvýše cení její román Spiridion (viz výše). 

264
 François Coppée (1848–1908), francouzský básník, Vrchlický z něj překládal ukázky 

v obou svých antologiích francouzské poezie. 
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 Victor de Laprade (1812–1883), francouzský básník, překlady zastoupeny v obou 

Vrchlického francouzských antologiích. Srov. i Frída 1931: 128. 

266
 Louise Victorine Ackermann (1813–1890), francouzská básnířka; ukázky jejích básní 

přeložil Vrchlický v Poezii francouzské nové doby. Srov. Frída 1931: 100, 128. 

267
 Edgar Quinet (1803–1875), francouzský básník, prozaik a historik. Vrchlický byl zvláště 

nadšen jeho Ahasverem, který jej snad podnítil k myšlence sepisování epopeje lidstva. 

V antologii Poezie francouzská nové doby přinesl ukázku z jeho dramatu. Viz také Frída 

1931: 128. 

268
 Giosuè Carducci (1835–1907), italský básník, Vrchlickým hojně překládaný (dvě obsáhlé 

knižní antologie a kompletní překlad Ód barbarských). Bratrovi o něm píše z Itálie: „Vlaši 

mají nového básníka, jenž dělá rozruch, Giosuè Carducci, verše jeho mají četná vydání, 

nedávno vydal též řadu literárních studií. Neznám ho, ale doufám to koupit, až přijde hrabě 

domů“ (Frída 1931: 117). 

269
 Vincenzo Monti (1754–1828) a Aleardo Aleardi (1812–1878), italští básníci, oba překlady 

zastoupeni ve Vrchlického Poezii italské nové doby. Ludovico Ariosto (1474–1533), 

renesanční básník, autor eposu Zuřivý Roland (Orlando furioso), jejž Vrchlický celý v letech 

1891–1893 přeložil (plánovaný překlad Ariostových satir zůstal v rukopise). O všech třech viz 

zmínku v dopise bratrovi in Frída 1931: 92. 

270
 Zeyer Vrchlickému do Itálie zaslal výtisk svého Ondřeje Černyševa (viz i dále). Srov. 

Frída 1931: 124. 

271
 Frída 1931: 98. 

272
 Frída 1931: 117. 

273
 Za dobu Vrchlického pobytu v Itálii otiskl Lumír, roč. 3, 1875, tyto jeho překlady 

z francouzské poezie: Louis Quinard: První dni jeseně (L’approche de l’automne, č. 29, 231; 

knižně Vrchlický 1877: 267–268), Victor Hugo: Z Listů podzimních xvii. (Oh! pourquoi te 

cacher? tu pleurais seule ici, č. 19, 231; knižně ibid., 128–130 pouze pod incipitem Ó, ty jsi 

plakala!), Théophile Gautier: Kamenná lávka (Le banc de pierre, č. 19, 231; knižně ibid., 

106), Alphonse de Lamartine: Génius v úkrytu (Le Génie dans l’obscurité, č. 28, 347; knižně 

ibid., 173–175), Charles Baudelaire: Vodotrysk (Le Jet d’eau, č. 31, 387; knižně ibid., 50–51, 

znovu in Baudelaire 1895, 46–48), André Chénier: Mladá zajatá (La Jeune Captive, č. 42, 

519–520; knižně Vrchlický 1877, 73–75), Théodor de Banville: Svatá Bohema (Le sainte 

Bohème, č. 69, 600; knižně ibid., 28–30) a roč. 4, 1876: Louis Ackermann: Dva verše z Alkaia 



 

200 
 

                                                                                                                                                                                                        

(Deux vers d’Alcée, č. 8, 147; knižně ibid., 5–6) a Victor de la Prade: Skřivan + Na jaře (La 

Chanson de l’alourette + Au printemps, č. 10, 182; knižně ibid., 182–184). 

274
 Studie nikdy nevyšla (viz výše). 

275
 Frída 1931: 90. 

276
 Frída se mýlí, báseň byla zařazena do sbírky Sny o štěstí. V souborném vydání básnických 

spisů in Vrchlický 1949a: 134–135. 

277
 Frída 1931: 94. 

278
 Pohádka u okna knižně in Sny o štěstí (Vrchlický 1949a: 150–151). Srov. také Frída 1931: 

102. 

279
 V lese po dešti knižně in Eklogy a písně (Vrchlický 1949b: 32–33). 

280
 Báseň je datována „v Maraně v květnu – červenci 1875“ a knižně vyšla ve sbírce Symfonie 

(Vrchlický 1949a: 194–207). K danému místu srov. i Frída 1931: 94. 

281
 Podle Bedřicha Frídy (Frída 1931: 94) zpracoval Vrchlický dané téma až o mnoho později 

pod názvem Kovář a smrt (knižně in Potulky královny Mab, Vrchlický 1950a: 317–345). 

282
 Fríd, 1931: 98. Obě knižně in Nové básně epické (Vrchlický 1949c: 149–152, 161–166). 

283
 Srov. Frída 1931: 94, 98. 

284
 Frída 1931: 98. Eurika v Symfoniích ani jinde ve Vrchlického díle obsažena není, druhá 

báseň do sbírky zařazena byla pod titulem Nad proudem Panaru (Vrchlický 1949a: 212–217). 

285
 Frída 1931: 94. Maria Aegyptiaca byla zařazena do druhého cyklu Mýtů (Vrchlický 1949d: 

301–338). 

286
 Frída 1931: 94. Zařazena do prvního cyklu Mýtů (Vrchlický 1949d: 9–41). 

287
 Frída 1931: 98–99. Vrchlický tu píše, že tato práce „musí čekati, zde nemám látky 

k studiím historickým, jichž nutně potřebuji“. Pětiaktovou tragédii Julian Apostata Vrchlický 

r. 1880 napsal veršem, r. 1884 převedl do prózy a otiskl v Lumíru 1885, poprvé knižně vyšla 

teprve 1888 (v souborném vydání Vrchlický 1934b: 135–221). 

288
 Frída 1931: 99. 

289
 Bratrovi tehdy píše: „I papíru bál jsem se svěřiti ty mrazné výše, kam jsem zabloudil,  

a v analýzy všeho, co zvem uměním, sny, ideálem, životem, utrpením, smrtí… Celá řada 

veršů z poslední doby jest pouze boj o bytí či nebytí a posud nejsem rozhodnut“ (Frída 1931: 

100). 

290
 Knižně in Mýty, cyklus druhý (Vrchlický 1949d: 375–424). 

291
 Tato část listu citována in Frída 1931: 107–108. 
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 Jediná báseň pojednávající o asyrském králi Sardanapalovi byla časopisecky otištěna 

teprve r. 1887 a zařazena do sbírky Fresky a gobelíny (Vrchlický 1955: 332–333). 

293
 Podrobně o tom píše Podlipské z Livorna 8. 1. 1876; viz Brtník 1917: 63–64. Cyklus nikdy 

dokončen nebyl. 

294
 Srov. zmínku v dopise Podlipské z 26. 1., kde mluví o „dvou neb třech cyklech“ (Brtník 

1917: 83). 

295
 Novela, zařazená jako jedna ze dvou próz do sbírky Rok na jihu (Vrchlický 1949a: 320–

341). O vzniku prózy viz Frída 1931: 111, 121; Brtník 1917: 64. 

296
 Studie o Baudelairovi nikdy nevyšla (srov. o tom Pösl 1918: 80; Stupka 1929: 29). Menší 

stati o něm má Vrchlický v Básnických profilech francouzských (Vrchlický 1887: 38–40), ve 

Studiích a podobiznách (Vrchlický 1892: 121–125) a jako předmluvu k Výboru z Květů zla 

(Baudelaire 1895: 5–13). 

297
 Frída 1931: 117. V souborném vydání in Vrchlický 1955: 9–46. 

298
 Knižně in Dojmy a rozmary (Vrchlický 1958: 55–58). 

299
 Frída 1931: 118. Vrchlický její téma později zpracoval prózou pod názvem Dcera 

Kimonova.  

300
 Frída 1931: 121. 

301
 Knižně in Duch a svět (Vrchlický 1948: 101–105). 

302
 Knižně in Sfinx (Vrchlický 1948: 202–204). Obě básně časopisecky v Osvětě 6, 1876, č. 1, 

54–57. 

303
 Srov. k tomu Frída 1931: 110–111. 

304
 Píše však zároveň: „Potřebuji jen studie. Zde aby čert byl živ“ (Frída 1931: 122). 

305
 Sen Nostradamův vyšel pod názvem Vidění Nostradamovo teprve ve Zlomcích epopeje 

(Vrchlický 1950b: 115–122). 

306
 Nakonec se Vrchlický redakce Světozoru ujal až v srpnu 1883 a byl v hlavičce listu 

podepsán svým jménem i pseudonymem: „Vydává a rediguje Emil Frida (Jaroslav 

Vrchlický)“. Redakce se vzdal již na konci téhož roku, v posledním čísle z 31. 12. otiskl 

krátké poděkování spolupracovníkům (Vosečková, 1942). Jeden z tehdejších sazečů na 

Vrchlického účast v redakci později vzpomíná, že se „objevoval začasté v naší sazárně, 

nevelké, se dvěma okny, vedoucími do druhého dvora rozlehlého domu v Jindřišské ulici“ 

(Holeček, 1912). 

307
 Dopis ze 17. 2. 1876 (Frída 1931: 128–129). 
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 Italský pobyt na Vrchlického skutečně silně působil a pomohl jej utvořit jako básníka. 

Výmluvně o tom svědčí celá řada básní s italskou tematikou, četné literární studie a překlady 

z italských básníků aj. Vypovídající je vzpomínka E. Lešehrada: „Jsme s Vrchlickým 

v intimním kroužku přátelském a někdo z přítomných líčí pohnuté dojmy z nedávné své cesty 

Itálií. Posléze obrátí se k Vrchlickému s dotazem: ,Nechtěl byste, mistře, podívat se opět do 

Itálie? Z dojmů, které byste tam prožil, vyrostla by jistě nádherná kniha básnická!‘ – Mistr se 

shovívavě usměje a odvětí: ,Ach, nemusím do Itálie jezdit, (byl jsem tam, jak víte, již před 

lety.) Mohl bych sedět třeba v sklepení a napíši vám o Itálii knihu stejně dobrou, jako bych 

právě byl z cesty odtud se vrátil‘“ (Lešehrad 1923: 114). 

309
 Frída 1931: 129. 

310
 Poprvé Zeyer pobýval v Rusku r. 1873, působil tu nejprve jako předčitatel u knížete 

Golicyna, později jako vychovatel u hraběte Valujeva, u nějž pobýval i při svých dalších 

cestách na Rus (Voborník 1907: 42–43). 

311
 Až do r. 1878 bydlel Zeyer s matkou v Mariánské ulici v Praze 2, pak z finančních důvodů 

museli dům prodat a přestěhovat se do domu v Liboci u Prahy – o prodeji se však mluvilo již 

mnohem dříve (srov. Kvapil 1957: 375; Voborník 1907: 9). Jak píše Voborník: „[Dům] měl 

nádherné schodiště, volné chodby, v pokojích čalouny a drahé malby, skvostný nábytek“ 

(Voborník 1907: 12). 

312
 Mimo cestu do Ruska studoval Zeyer ve Vídni, odtud cestoval přes celé Německo, 

Švýcarsko (zejména Bern a Ženevu), Itálii a Francii (Voborník 1907: 26). 

313
 Adolfa Heyduka si Vrchlický v této době velice vážil. Ke čtyřicítce mu věnoval báseň 

Vzpomínka, přejmenovanou později na Romanci; datována je v Maraně 1875 (Dni a noci, 

Vrchlický 1957: 524–525; srov. i poznámku V. Tichého, ibid., 591–592). 

314
 Frída 1931: 124. 

315
 První Zeyerova knižní publikace, román Ondřej Černyšev, je romantickým příběhem 

z carského Ruska Kateřiny II. Srov. k tomu i Voborník 1907: 50–52. 

316
 Sofii Podlipské píše Vrchlický 26. 12. 1875: „Právě o Štědrý den dostal jsem od Zeyera 

upřímný list s připojeným výtiskem jeho Černyševa se srdečnými pozdravy od Sládka a 

Heyduka“ (Brtník, 1917: 45). Zeyerův rozsáhlý list je datován 20. 12. a parafrázován je in an., 

1920: 123. 

317
 Literární podvrh Jamese Macphersona (1736–1796), vlastně podvrhů několik, dnes pro 

zjednodušení označovaných jako Ossianovy básně (Poems of Ossian), jenž byl vydáván za 

dílo skotského barda Ossiana (ve skutečnosti Oissín, postava irských ság). V popisované době 
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se vedly vášnivé spory o pravost Macphersonem „přeložených“ básní (srov. o tom Baudiš 

v úvodu k českému překladu, Macpherson 1903: 7–9). Zejména pro uměleckou inspiraci 

Zeyerovu byly básně nesmírně významné; popisují totiž na základě irských legend příběh 

krále Finna o jeho zasnoubení s krásnou Grainné a jejím útěku s mladým Diarmuitem ua 

Duibhné, který se stal hlavním námětem Zeyerovy Legendy z Erinu. 

318
 Poslední dny Pompejí (The last days of Pompeii) je nejslavnější historický román 

anglického romantika Edwarda Bulwera-Lyttona (1803–1873). Romantický příběh lásky dvou 

nevšedních lidí je zasazen do barvitého obrazu života města Pompejí před jeho zničením 

výbuchem Vesuvu. Světově proslulý román byl k nám poprvé uveden volným překladem 

Jakuba Malého (Theodor Mourek, 1877), následně přesným, ale okultismem zabarveným 

překladem Karla Weinfurtera (František Jiroušek, 1919), posléze pak věrným překladem Věry 

Vrbové-Pavlouskové (Melantrich, Praha 1973, 2. vyd. tamtéž, 1989) a volnější úpravou 

Tomáše Korbaře (Práce, Praha 1965, 2. vyd. Toužimský & Moravec, Praha 2012). 

319
 Ve svých vzpomínkách k tomu Vladimír Frída dodává: „Přátelství toto vyvrcholilo r. 1880, 

kdy Zeyer věnoval Vrchlickému a jeho bratru Román o věrném přátelství Amise a Amila  

a Vrchlický zase ve své knize životní a umělecké pohody Dojmy a rozmary věnoval Zeyerovi 

dva rondely Měsíc v Šárce, jednu odelettu, cyklus sedmnácti znělkových portrétů a dík za 

Amise“ (Frída 1947: 24). Takových věnování byla v té době celá řada – podrobně o nich viz 

Tichý 1947: 397–401. Přátelský poměr obou básníků v tomto období vystihuje citace 

Zeyerova listu Sládkovi z 11. 2. 1882: „Vrchlický je jako jindy a jsem mu za to vděčen, neboť 

ho mám rád, velmi rád“ (Kvapil 1957: 56). V této době se Zeyer stýká s oběma bratry  

a nazývá je po vzoru antické mytologie „Ajaky“. Do tohoto období spadá také vznik 

Vrchlického Šárky (Mýty II) a Zeyerova Ctirada (Vyšehrad); Zeyer na to později vzpomíná: 

„Šli jsme jednou s Vrchlickým procházkou a mluvili jsme o Šárce. Umluvili jsme se, že 

napíšeme každý z nás Šárku, že nebudem spolu už o tom předmětu mluviti, že si nic 

nepovíme druh druhu o pojmutí a že se navzájem překvapíme hotovou básní. A tak se stalo. 

Vrchlický napsal Šárku a já Ctirada“ (cit. dle Voborník 1907: 89). 

320
 Výsledky svého rozboru Sládkovy a Zeyerovy korespondence uveřejňoval poté Ferdinand 

Strejček (1868–1963) v Ženských listech 1914, č. 8–12 (viz bibliografie). 

321
 Frídův dopis otištěn in Strejček 1914, č. 8, 6. 

322
 Podobně vzpomíná i Tereza Svatová: „,Nevím proč – ale to a to mi udělal‘ stěžoval si 

nejednou [Vrchlický]“ (Svatová 1916: 172). 
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 Ve svém článku cituje Strejček Sládkův úsudek: „Když po letech byl básník Sládek otázán, 

v čem spatřuje příčinu pozdějšího nepřátelství obou svých přátel, odpověděl vyhýbavě, že 

vinen asi byl pouze Zeyer, poněvadž za vše, co se týkalo jeho nezasloužených neúspěchů, 

hlavně divadelních, spoluodpovědným činil Vrchlického, a byl tak v té příčině nesmířlivý, 

stále hledaje nové a nové popudy k hněvu svému, že si konečně i Vrchlického, jenž jinak byl 

stále hotov Zeyera udobřiti a vše urovnati, také nadobro pohněval“ (Strejček 1914, č. 8, 5–6). 

324
 Snad proto např. Jurčinová soudí, že poměr mezi Vrchlickým a Zeyerem se začal horšit již 

po smrti Zeyerovy matky a jeho návratu z druhé cesty do Ruska (Jurčinová 1941: 46). 

V pozdější korespondenci Zeyer Vrchlického úspěchy často ironizuje, po oslavách básníkovy 

čtyřicítky r. 1893 jej např. v dopise Maudrovi nazývá „mistrem všech mistrů“ (Dolenský 

1925: 262). 

325
 V době vzniku textu zájem o Zeyera kulminoval; první souborné vydání jeho spisů vyšlo 

ve 34 svazcích již v letech 1902–1907 a tisklo se pak stále znovu; hned po smrti vzniklo také 

několik rozsáhlých článků a r. 1907 obsáhlá Voborníkova monografie. 

326
 To svou vzpomínkou dotvrzuje i Anna Lauermannová-Mikschová: „Největší hořkost 

pociťoval proto, že dostatečně nepronikl na jeviště, neboť pokládal těžiště svého talentu za 

dramatické“ (Lauermannová-Mikschová 1941: 105).  

327
 Francouzsky, doslova „tvůrce Štěstěny“, volněji nejspíše naše „miláček/lovec Štěstěny“. 

328
 K jedné z takových srážek došlo již v říjnu a listopadu 1882, a to proto, že Sládek o dvě 

čísla v Lumíru odložil otištění Zeyerových Bratří (srov. Kvapil 1957: 44–46). Výraznější 

ochladnutí poměrů mezi oběma básníky nastalo pak především v první polovině 90. let.  

329
 Nepřátelských výpadů Vrchlického proti Zeyerovi je skutečně poskrovnu; jednou 

z výjimek je ironická charakteristika v dopise Eduardu Albertovi z 11. 9. 1894 (Knoesl 1954: 

104–105). 

330
 S podtitulem Komedie o třech jednáních ji vydal ve Slaném F. Jeřábek r. 1883, 

v Zeyerových spisech in Zeyer 1906: 1–85. Hra měla být provozována již počátkem roku 

1882, místo toho byla však znovu do repertoáru uvedena Vrchlického Drahomíra; Josef Jiří 

Kolár se nato Zeyerovi omluvil otevřeným listem z 27. 2. 1882 (otištěn in Kvapil 1957: 388). 

Přesto však chtěl Zeyer k otisku hry v Lumíru uveřejnit věnování ostře kritizující literární  

i divadelní poměry; Bedřich Frída, který v té době zastupoval Sládka v redakci, však tuto 

předmluvu odmítl, neboť se mu zdála nespravedlivá; proto vzal Zeyer celou hru zpět (srov. 

k tomu ibid., 390). 
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 Po premiéře o Staré historii referovali například Otokar Hostinský nebo František Zákrejs 

(úplný seznam referátů in Vlašínová 2003: 119). Na Molièra se poukazovalo snad jednak pro 

celkový ráz hry, jednak také proto, že Zeyer předtím přeložil jeho Šibalství Skapinova (Les 

fourberies de Scapin). 

332
 Biblická hra z dob krále Šalomouna. V Zeyerových spisech in Zeyer 1906: 85–172.  

333
 Právě tato okolnost snad také zapříčinila přímou roztržku s Vrchlickým. Protože Zeyer 

pobýval v Želči na zámku hraběte Harracha, kde také Sulamit napsal (Jurčinová 1941: 48), 

zaslal ji Vrchlickému s žádostí, aby ji divadlu zadal on. Vrchlický Sulamit velmi chválil, psal 

o ní: „Poezií Tvého díla byli jsme všichni uchváceni, v tom jsi mistr – říkej, co chceš. Je to 

báseň čarovná, sen biblický, po kterém je trudno a těžko vraceti se v prozaickou skutečnost. 

Žel, že obecenstvo naše tápe jen neustále v této poslední“ (cit. dle Frída 1949: 25). 

Stroupežnický si však hru přál provozovat až po otevření Národního divadla v nových 

prostorách a dekoracích; Vrchlický o tom Zeyerovi psal, ten však jeho vývody neuznal, 

zvláště proto, že Vrchlického jednoaktová veselohra V sudě Diogenově, zadaná se Sulamit 

současně, byla přijata a provozována ještě v divadle Prozatímním. Píše proto Vrchlickému: 

„Již před čtvrt rokem mi řekl Stroupežnický, že chtějí Sulamit hráti teprve na velkém divadle. 

Řekl jsem mu, že nesouhlasím, a řekl jsem mu proč, a on souhlasil, a když nastoupil úřad, 

slíbil, že se bude hned hráti. Sám řekl, že rozhoduje o všem – a teď najednou přijde mi zase 

s tím divným návrhem, když už každým dnem čekám, že se kus můj bude hrát. Když se 

rozhorlím, řekne mi, když souhlasím, že se tedy bude hrát s tou výpravou, jaká právě možná. 

Jako bych s tím dávno nebyl souhlasil, jako bych byl nároky na nějaké nové dekorace dělal“ 

(Pražák 1955: 188). Vrchlický odpovídá listem z 23. 1. 1883: „Uznávám vše, co mi píšeš – 

ale přece trvám na svém, že je třeba akomodovat se okolnostem a že není v tomto případě 

vinen nikdo, ani dramaturg, ani ředitelstvo. Přece nebudou hráti kus bez obleků a bez 

dekorace! Či mají sebe i kus vydati v plen kritiky a publiku k smíchu? Jednou je situace 

taková a nedá se zatím změnit. […] Leč dosti o tom; Tebe nikdo nepřesvědčí a já bych se také 

marně namáhal“ (ibid., 190). Tento dopis vzal Zeyer velice osobně a pokládal jej za 

Vrchlického otevřený projev nepřátelství; píše mu 28. 1.: „Pravíš mi, mně že nikdo 

nepřesvědčí, také pravda, jsem již příliš přesvědčen. Ostatně mě Tvůj list přece ještě o věcech 

přesvědčil, o kterých jsem dosud jen silné tušení míval. Naplnil mne trpkostí až po samé 

hrdlo. Že mají u divadla nejlepší vůli, věřím, přijde jen na to, pro koho. Kus můj mohli hrát, 

mají dekorace i kostýmy, když se velké požadavky nedělají, a ty nikdo nedělal“ (ibid., 190–

191). Vrchlického odpověď se nedochovala, básník se ale patrně snažil Zeyera přesvědčit o 
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tom, že on osobně proti jeho úspěchům a tvorbě nic nemá – i to však Zeyer, jak vysvítá z jeho 

odpovědi z 2. 2., pochopil jako ironický posměch: „Věřím Ti, že jsi vždy hleděl ,s radostí na 

moje úspěchy bez každé závisti‘. Tu ironii jsi si mohl uspořit. Nebo má to snad znamenat, že 

já na Tvoje úspěchy nehleděl bez závisti?“ (ibid., 191–192). O celém sporu viz přehledně in 

Tichý 1947: 402–404. Tak píše Zeyer Sládkovi 15. 2. 1884, že s Vrchlickým nejsou již přátelé 

(Kvapil 1957: 86). Roztržku neodčinil ani velký úspěch Sulamit – při premiéře se Zeyer ani 

neděkoval – a nepomohly ani četné nadšené referáty (zejména tři rozsáhlé stati Josefa 

Kuffnera – srov. k tomu Vlašínová 2003: 38, 126–127 – a Vrchlického posudek v Lumíru 12, 

1884, č. 30, 480).  

334
 V listě Sládkovi ze 7. 1. 1890 Zeyer výslovně nazývá Šuberta Jidášem a s ulehčením píše, 

jak je rád, že se s ním nesetkal při svém pobytu v Paříži (Kvapil 1957: 193). 

335
 Zeyer celé drama věnoval Sládkovi a v předmluvě se k němu obrací: „Hájil jsi vloni se 

zápalem docela i Libušin hněv a řeklo se ti za to, že si směšně počínáš. Vezmi si z toho 

poučení a ponech mne příště mému osudu. […] Jsem pořád ještě zpátečníkem, kterému se 

nedostává smyslu pro hodinářská kolečka pana Sarceye, u nás tak slavná a hlučně 

deklamovaná. […] Na jevišti bych Doňu Sanču sice velmi rád viděl, ale bohužel, nemáme 

jeviště. To, co se dnes Národním divadlem nazývá, má pro českou dramatickou literaturu jen 

malý význam a nepokusil bych se ostatně, […] aby se Doňa Sanča tam hrála, protože bych 

pod svou důstojností považoval, choditi tam, kde jsem úplně ignorován“ (Zeyer 1905: 2–5). 

336
 Takováto situace nastala vícekráte; může se jednat o rok 1886, kdy měly premiéru 

Vrchlického hry K životu, Rabínská moudrost a Exulanti (nepočítaje v to balet Flik a Flok, 

k němuž napsal verše), nebo o rok 1887 – Soud lásky, Pomsta Catullova, Nad propastí 

(nepočítaje Dvořákovo oratorium Sv. Ludmila, k němuž napsal libreto). 

337
 Noc na Karlštejně, nejznámější a nejoblíbenější Vrchlického drama z r. 1884 (ve spisech 

otištěno in Vrchlický 1933a: 41–140). Obrovský úspěch hry byl poměrně nečekaný, 

Stroupežnický i další jí prorokovali propadnutí (srov. k tomu Thomayer 1902: 32; Jirásek 

1922: 316). 

338
 Když později F. A. Šubert hodnotí Vrchlického dramatickou činnost, píše: „Té [duchové] 

stavby v oné první době Národního divadla celý jeden rizalit se svými základy i celou římsou 

jest dílem Jaroslava Vrchlického. Nese na sobě jeho tvář tak jako architektonické pomníky 

rysy mistrů stavitelů, svých původců“ (Šubert 1924: 70). 

339
 Podle jedné vzpomínky si na poměry u divadla často stěžoval příteli Bohumilu Adámkovi: 

„Vrchlický stýskal si na zvrácené divadelní poměry a prohlásil, však to dlouho tak jít nemůže, 
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jak to u Národního divadla chodilo, i zmínil se, že jak se k němu chovají, jest to již dlouhá 

historie. Pro Noc na Karlštejně, ač to leželo na dlani, nedali mu ani novou dekoraci a místo 

modlitebny, již pro Exulanty vyžadoval, dali mu tam vězení z Troubadoura“ (Adámek má 

zřejmě na mysli Verdiho operu Trubadúr – pozn. editora; cit. dle Adámek 1917: 442). 

340
 Četné doklady toho nacházíme v Zeyerově korespondenci se Sládkem. Tak se Zeyer na 

Vrchlického rozhněval po knižním vydání Dony Sanči. Vrchlický tehdy uveřejnil referát 

v Hlase národa o Pailleronově Myšce, v němž jakoby mimochodem uvádí, že „leckdo si 

laciný posměch tropí“ z divadelní správy. Zeyer o tom píše Sládkovi 24. 11. 1888: „Kdyby 

byl direktně řekl: ,Zeyer si tropí posměch atd.‘, nebylo by to tak nic urážlivého, pouhá 

polemika může být i mezi nejlepšími konečně přáteli, ale to ,leckdo‘ v okamžiku, kde  

p. Šubert triumfuje, znamená podporovati lidi, kteří s opovržením na mne s kopce hledí, 

znamená úplně přejíti do jejich tábora a dáti jim za pravdu. […] Ti páni, kteří si ho již 

zapřáhli do svého ,car de triomphe‘, budou mu snad vděčni za to spojenství. Gratuluju mu“ 

(Kvapil 1957: 166). Zlepšení tohoto poměru nastalo krátce roku 1889, kdy si oba opět začali 

dopisovat (dopisy otištěny in Pražák 1955: 193–196) a kdy Zeyer kladně hodnotí Vrchlického 

Bratry i Námluvy Pelopovy (listy Sládkovi z 30. 1. a 21. 12. 1889, Kvapil 1957: 171–172, 

191–192). Vše se ale brzy opět vrátilo ke staré nevraživosti, Zeyer již počátkem roku 1890 

vytýká Vrchlickému nepřiznané autorství satirických Listů o divadle otiskovaných v Lumíru 

(Sládkovi ze 7. 1. 1890, ibid., 193) a 22. 10. 1891 Sládkovi opět píše: „Ostatně je mezi nimi 

[tj. Šimáčky] a tou bandou ve ,zlatém domě‘ jakási spojenost divného způsobu a ,největší 

básník český‘, který už i na vinety vinných láhví verše píše, je asi také v té ,ligue‘. Je to 

všecko tak hnusné a nediv se, že se Praze vyhýbám“ (ibid., 246). Tento poměr vedl pak roku 

1892 i k Zeyerově roztržce se Sládkem. Tehdy byly totiž vysoce oceněny ve Vídni hrané 

Vrchlického Námluvy Pelopovy a Sládek o tom velmi pochvalně referoval v Lumíru 10. 6. 

(otištěno in Kvapil 1957: 451). Zeyer to pochopil jako neúspěch svého Neklana a 13. 6. 

Sládkovi píše: „Pro mě není Vrchlický žádnou katedrálou a necítím se vedle jeho tragedie 

,kapličkou‘. […] To ledabylé odbytí v posledním Lumíru, to konstatování, že Námluvy 

Pelopovy jsou věcí vyčnívající nade všecky práce dramatické v české literatuře – ęa m’a 

profondément blessé“ (ibid., 262). Sládek se však proti tomu rozhodně ohradil v příštím listě 

z 15. 6. (ibid., 263–264) a Zeyer ve své odpovědi (19. 6.) Vrchlického drama hájí a omlouvá 

se, že mu Sládek patrně dobře nerozuměl (ibid., 264–265). Podobné situace nastávaly patrně 

již dříve, především po premiéře Vrchlického Exulantů, jak vyplývá z Vrchlického listu Marii 

Kalašové: „Zeyer vzal si do hlavy, že jsem intrikoval proti jeho kusu [tj. Sulamit?]  
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u ředitelstva, suďte sama, jsem-li toho schopen. Však těžko vymluvit někomu něco a jemu 

zvlášť. Juž od té doby nestál poměr náš za mnoho, nebylo v něm daleko té intimnosti. […] To 

jsou as ty hlavní kontury sporu. Vypukl při premiéře Exulantů bouřlivě. Zeyer přišel k nám a 

pln zlého humoru vyčítal, že prý jsem zradil prapor velkého umění, že švindluju 

s vlastenectvím, že se ucházím o přízeň davu atd.“ (Pražák 1955: 209–210).  

341
 Josef Hlávka (1831–1908), první prezident Akademie, poslanec říšského sněmu a člen 

Panské sněmovny (v letech 1891–1908). 

342
 František Věnceslav Jeřábek (1836–1893), dramatik, autor veseloher i tragédií. Už za 

svého života si proslulost získal hrou Služebník svého pána (1871). 

343
 Přitom ale Zeyer vyjadřoval od počátku k Akademii značnou nedůvěru. Podává o tom 

zprávu Anna Lauermannová-Mikschová: „Julius Zeyer, člověk zlatého srdce a zlé huby, řekl, 

a to dříve, nežli se dozvěděl, že za řádného člena zvolen nebyl, že on na tuhle vojnu nepůjde  

a pod tou firmou sloužit nebude“ (Lauermannová-Mikschová 1941: 94). 

344
 Přímo císařem byl do IV. třídy Akademie zvolen pouze Vrchlický, a to 28. 4. 1890; zřejmě 

již poté bylo Zeyerovi místo v Akademii nabízeno, jak by dosvědčovala zmínka v jeho dopise 

Sládkovi z 23. 6.: „Dvořák mi něco o té pišišvorské Akademii povídal, ale bylo to tak 

konfusní, že jsem tomu nerozuměl, také mě to tuze nezajímalo“ (Kvapil 1957: 202). Volbou 

3. 7. byli pak k Vrchlickému zvoleni ještě Čech (za epiku), Jeřábek (za drama) a Jirásek (za 

román). V říjnu se počalo uvažovat o volbě ještě jednoho člena, Sládek o tom píše Zeyerovi 

16. 10.: „O Akademii jsem pouze doslechl, že jsou tam velké boje. Panstvo vůbec literatuře 

nepřeje a nejraději už by tam prý nevolili žádného; tomu se arciť IV. odbor vzpírá. V sobotu 

budou tedy volby. IV. odbor chce na prvním místě Tebe a na druhém Heyduka“ a dále 

Zeyerovi radí, aby místo přijal (Kvapil 1957: 213–214). Zvolen byl však Heyduk; Sládek  

o tom Zeyerovi referuje listem z 19. 10.: „O Tobě prý se vůbec ani nehlasovalo. Chtěli tam 

mít už jen jednoho literáta, a tu volili Heyduka. Přeju mu to, protože jeho to bude těšit, ale 

Akademie bez Tebe! – Řekl jsem to Vrchlickému“ (ibid., 214). Nato se 29. 10. konala volba 

mimořádných členů, mezi nimiž byl zvolen i Zeyer; odpověděl však zaslánem v Hlase národa 

č. 305 z 1. 11., kde velmi ostře volbu odmítl (zasláno otištěno in Kvapil 1957, 436). 

345
 Sládek o tom píše Zeyerovi 24. 10.: „Mne to volení Jeřábka namísto Tebe hluboce urazilo. 

Řekl jsem to všem. Od Bedřicha dozvěděl jsem se, že mne chtějí kandidovat za mimořádného. 

Mluvili o tom, že prý zvolí Tebe za dopisujícího. Já jsem jim psal, že pro Tebe každá 

,mimořádnost‘ a hodnost dopisujícího je urážkou dle mého mínění, a co se týče mne, že 

kdyby Tys tam byl řádným, jak Ti to přísluší, přijal bych tam každé místo, sebepodřízenější, 
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už kvůli tomu, aby se nemyslelo, že si činím nějaké nároky, ale když Ty tam nejsi, že bych 

nepřijal ani místo prezidenta, kdybych vůbec na to byl oprávněn“ (Kvapil 1957: 214–215). 

346
 Přitom ale, jak vyplývá z dopisu mladého Miloše Jiránka, i Vrchlický pociťoval brzy po 

svém zvolení roztrpčení z chodu Akademie: „Vrchlický je velice rozmrzen nad tou 

Akademií,“ píše Jiránek již v červnu 1890. „Hlávka prý jim každé usnesení zmaří; nedávno 

prý ho přehlasovali jedenácti hlasy proti jeho samotnému, a den nato dostali všichni členové 

od Hlávky zprávu, že z moci své předsednické usnesení zrušuje a příště že se musí o té věci 

rokovati znovu. Jsou to poměry, co?“ (Jiránek 1936: 83–84). 

347
 Zámek ve stejnojmenné obci v Plzeňském kraji asi 3 km od obce Přeštice na břehu řeky 

Úhlavy. 

348
 Poprvé v Lužanech pobýval v květnu 1896 (Voborník 1907: 250) a od té doby se datuje  

i přátelství obou. V Lužanech napsal Zeyer báseň Alexej, člověk boží a věnoval ji paní 

Hlávkové (Jurčinová 1941: 118), u Hlávků v Praze na Jungmannově náměstí bydlel i po svém 

přestěhování z Vodňan do Prahy a konec života trávil částečně opět v Lužanech (ibid., 121–

122). 

349
 Příčiny tohoto neúspěchu byly hlubší a tkvěly v poetice Národního divadla v době 

Stroupežnického a Šubertova působení. Podrobně a přehledně tuto situaci analyzuje Ježková 

(2011). Vrchlický byl ve své dramatické tvorbě tomuto směru daleko bližší než Zeyer, a proto 

také jako dramatik ve své době daleko úspěšnější. Píše o tom Marii Kalašové, když se zpovídá 

ze sporu mezi sebou a Zeyerem: „Já jsem nucen uměním si dobývati chléb, on ne, já musím 

leckde dělat ústupky, které on nedělá, a na konci ty ústupky, jsou-li vůbec jaké, souhlasí také 

s mým přesvědčením. Myslím si, že umění sebevětší je vždycky pro lidi a ne pro pagody“ 

(Pražák 1955: 209–210). V čem tento rozdíl spočíval konkrétněji, vysvítá z Vrchlického 

článku Názory pana Sarceye o divadle v Hlase národa (Vrchlický 1887b); Vrchlický tu 

s pochopením a souhlasem reprodukuje názory francouzského žurnalisty a kritika Francisque 

Sarceye (1827–1899) na dramatickou tvorbu. Protože článek může představovat klíč pro 

pochopení rozdílné dramatické poetiky Vrchlického a Zeyera, citujeme z něj pro dané téma 

nejdůležitější pasáže: „Odkázán pouze na dialog jest dramatický autor odkázán na slovo 

pouze určité, výrazné, jasné, představující celou situaci jádrně a plasticky. Někdy jedno slovo, 

jsouc výslednicí celého jednání, může rozhodnouti o úspěchu hry. […] Namítne někdo, že 

touto cestou se stane řeč na divadle konvencionelní, připouštíme – ale nemůžeme si pomoci, 

řeč z kazatelny a řeč před soudním tribunálem jsou také konvencionelní, a přece mohou býti 

mistrovskými kusy. […] Obecenstvo chce se v divadle bavit, a to v zcela vulgárním smyslu 
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slova. Proto chce na spisovateli děj, určitý a jednotný děj, proto je unavuje množství epizod 

nebo ustavičná drobnomalba. […] Dobrá, řekne básník, to vše jest hotový recept, dost hrubý  

a nejapný, tomu já, tvůrčí duch, se nepodvolím nikdy, nedám si vzíti svůj vzlet, své obrazy, 

svou poezii, svou původnost, chci hledati nové cesty a nové směry […] neučiním ze sebe 

otroka a nohsleda konvencionelnosti a banálnosti, nebudu psáti dle tvého receptu. Na to 

odpovídá zcela klidně pan Francisque Sarcey: Ale pak, milý příteli, úspěchu míti nebudeš, 

nebo na divadle nelze experimentovati. Divadlo má své pevné, určité zákony a zde platí buď 

se jim podvolit, anebo divadla nechati“ (Vrchlický 1887b: 1, zvýrazněno autorem). 

350
 Podobně svůj článek uzavírá i Ferdinand Strejček: „Abychom však Zeyerovi nekřivdili  

a jeho jednání omluvili, vzpomeňme nakonec ještě znovu, že hlavní příčinou jeho hněvu byla 

přece jen trpkost, bolest, že měl v domovině své tak málo pochopení, a hlavně i u obecenstva 

divadelního, kdežto Vrchlický byl zahrnován všestrannou přízní a hrány mu i kusy, které 

podle přesvědčení Zeyerova kvalitou svou jeho vlastním pracím se nerovnaly. Odtud asi 

pramenila a napájela se Zeyerova zloba, ne sice ušlechtilá, ale přece omluvitelná, 

pochopitelná, poněvadž lidská“ (Strejček 1914, č. 11–12, 16). 

351
 Rozdílnosti povah Zeyera a Vrchlického si všímají všichni, kdo o jejich rozepřích píší. 

Vladimír Frída ve své charakteristice Zeyera připojuje k otcovým postřehům ještě následující: 

„Při bedlivém pročítání Zeyerovy rozsáhlé korespondence vidíme, že byl to člověk vlastně 

velmi nešťastný. Příměs židovské krve ze strany matčiny dala mu nejen dar básnické fantazie, 

ale i skoro chorobnou citlivost, ahasverský neklid, kterým byl zmítán z místa na místo, a po 

dlouhá léta i neustálenost v názoru náboženském. Byly tu i různé starosti rodinné, nejednou  

i hmotné a snad i věčně nezhojená a palčivá rána vlastního srdce“ (Frída 1947: 25). Povahu 

obou srovnává i Jaroslav Kvapil (Kvapil 1946: 171–172). 

352
 O usmíření obou se pokoušela zejména Karla Heinrichová, jak vyplývá z její 

korespondence s Juliem Zeyerem. Ten jí píše 20. 12. 1886: „S Vrchlickými jsme se rozpadli 

nadobro a navždy, lituji, že jsem je kdy poznal. Nechci si u Tebe stěžovati, máš je ráda, a co 

Ti konečně na našem sporu záleží, chtěl jsem Ti jen sděliti faktum. Vinu můžeš třeba na má 

bedra skládat. A mám velkou vinu. Proč bral jsem to s tím přátelstvím doopravdy? Stačilo 

pálit kadidlo ve vší banálnosti, a bylo dobře“ (Voborník 1924: 63). Od té doby se snažila 

Heinrichová oba přátele opět smířit, ale Zeyer se Vrchlickému úzkostlivě vyhýbal. Tak jí píše 

27. 11. 1891: „Jinak nepřijedu, až po návštěvě Vrchlických. Za nic nechtěl bych se s nimi 

setkati. – Uzavřeli jsme už účty spolu pro tento svět“ (ibid., 114). Charakteristická jsou pak 

místa z listu 16. 5. 1896: „Není žádná nenávist z mé strany a jen si přeji míti pokoj a je mi 
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líto, že jsem se zklamal v povaze toho bývalého přítele, který, bohužel, přítelem nikdy nebyl. 

A teď bych měl, já uražený, ještě za ním jezdit a snad prosit, aby mi odpouštěl. […] A proč 

vytýkáš zrovna mně nesmiřitelnost? Tím samým právem bys to mohla učinit i na straně 

druhé! Nedělal-li jsem já žádný krok ke smíření, nedělal se ten krok také odjinud“ (ibid., 184). 

Zeyerovi nesmiřitelnost vytýká také Jaroslav Kvapil, když píše: „Něčemu jsem již tehdy 

uvěřil a nikdy věřiti nepřestanu: že by se byl dobrák Vrchlický se Zeyerem kdykoli smířil  

a snad i rád smířil, a po té stránce že byla všechna vina trvalého nepřátelství jen a jen u Julia 

Zeyera, jenž neopomněl příležitosti, aby je dal okázale najevo“ (Kvapil 1946: 174).  

353
 Tato antipatie se však vztahovala pouze na Vrchlického a netýkala se jeho rodiny ani 

přátel. Píše o tom např. Jaroslav Kvapil: „Navštěvoval bezmála až do její smrti Sofii 

Podlipskou, tchyni Jaroslava Vrchlického […], stýkal se nadále i s Bedřichem Frídou, bratrem 

Vrchlického, a největším přítelem zůstal básníku J. V. Sládkovi“ (Kvapil 1946: 123). Podle 

vzpomínky Boženy Frídové také pravidelně posílal vánoční dárky Vrchlického dětem, zcela 

jistě alespoň Miladě (Frídová 1931: 76). 

354
 Srov. výňatky z listu in Frída 1931: 66–67. 

355
 Srov. ibid. Překlad Básní Victora Huga ještě téhož roku vyšel. 

356
 Mnohem negativněji Podlipskou charakterizuje ve svých rukopisných pamětech Frídova 

manželka Božena (srov. Lenderová 2006: 274). 

357
 Příznačná je historka zachycená Karlem Šípkem, vypravující, jak si tehdy jeho spolužák 

Martin Rorejs přidal ke svému jménu ještě jméno Rodrigo „podle mužského hrdiny 

Vrchlického Satanely“, kterou uměl celou deklamovat zpaměti (Šípek 1920: 7–9). 

358
 Citát z dopisu snad z konce listopadu nebo prosince 1874 (Frída 1931: 76). 

359
 „Sny o štěstí prohlédni, zvlášť, jsou-li dobře seřaděny, co se ti nelíbí, směle vyhoď. 

Prohlédnutý rukopis odnes ihned paní Podlipské a vyjednej s ní korekturu“ (Frída 1931: 107). 

360
 V listu Sofie Podlipské z 23. 11. 1875 (Brtník 1917: 30–32). V dopise z 1.–3. 12. 1875 

Vrchlický na její úsudek reaguje: „Jak Vám děkovat za to, co Jste napsala o Eloe? Tak může 

psáti žena, na jejíž čelo Bůh položil svou trojí mučenickou korunu: lásky, myšlenky a utrpení. 

Jak čtu Váš list, Vy byste musila napsati Elou lépe ještě než já“ (ibid., 38). 

361
 František Zákrejs (1839–1907), prozaik a dramatik, hlavně pak známý jako kritik spjatý 

s revuí Osvěta. 

362
 Citát z dopisu strýci z ledna 1876 (viz Frída 1931: 127). Zákrejsova kritika vyšla v Osvětě 

1876, 75–80. Již jako celek hodnotí Zákrejs sbírku nejednoznačně: „Probeřme jen sbírku 

Z hlubin a přesvědčíme se, že dojista jest možno, aby z četných, účinnými krásami 
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vynikajících jednotlivostí povstal celek do jisté míry únavný. Leč nikoli! Nechtějme pouze 

z tohoto povážlivého stanoviska pohlížeti na jeho básně; octliť bychom se snadno 

v nebezpečí, státi se sami jednostrannými a kvůli celku podceňovati jednotlivosti“ (Zákrejs 

1876: 76); obsáhlý referát pak uzavírá slovy: „Avšak i v nynější podobě, přes její nedostatky, 

nutno poetickou sbírku Z hlubin vřaditi mezi přední zjevy v oboru naší domácí duševní práce, 

takže by mohla býti okrasou každé slovesnosti“ (ibid., 80). Na Vrchlického dotaz, co kritice 

říká, odpovídá Podlipská: „Při úvodních slovech jeho o Vás zarděla jsem se radostí […] Četla 

jsem dál. Kýž bych raději nebyla četla. Mám Vám vylíčit muka toho čtení? Bylo mně, jako 

bych viděla poloslepého kantora čmárat hrubým perem po kreslině, do které duše se hloubala, 

jako bych viděla škubat vykvetlou růži nemotornými prsty a nehty surového člověka“ (Brtník 

1917: 50).  

363
 Objektivně se tyto hyperbolické úsudky o Vrchlického tvorbě v listech Podlipské snaží 

hodnotit Vítězslav Tichý, když ve své monografii píše: „Všechny jsou výronem nejčistšího 

subjektivismu, jsouce psány přítelkyní příteli a nikoliv objektivně posuzujícím kritikem. Psala 

je žena, která nikdy neměla ve věcech ducha do entuziasmu daleko, a nejméně zde, když je 

psala básníkovi, který po takovémto nadšeném uznání prahnul, čímž se také netajil. A ostatně: 

nebyla Podlipská příslušnicí onoho českého světa, který viděl v básníku nejvyšší vrchol 

národního života? Tím spíše musela vidět takového budoucího představitele ve Vrchlickém, 

když se jeho básnické vize a meditace skutečně diametrálně lišily jak náměty, tak i 

pronikavostí a formou od průměru tehdejší české poezie“ (Tichý 1947: 213–214). 

364
 Srov. ve Vrchlického listě z 21. 3. 1876: „Bez Vás bych se nevrátil domů, řeknu to jen 

Vám, jdu domů nejdříve pro Vás. Listy mně více nedostačí, chci vidět Vaše oko, jak se v něm 

zrcadlíte celá, chci slyšeti z Vašich úst v sladké hudbě, co svěřujete necitelnému papíru  

a nejisté dálce. Naše přátelství, jak krásně Jste to pověděla, bylo věcí nás samých. Přijměte 

mne shovívavě, jak posud, budu hledět si to zasloužit“ (Brtník 1917: 194). 

365
 Novela Sofie Podlipské, v souborném vydání in Podlipská, 1902: 1–86. Frída 

neparafrázuje obsah novely zcela přesně, oba milenci, profesor Michalovic a Konstancie, se 

do sebe zamilují z vyprávění svého přítele ještě před napsáním prvního listu; dopisování pak 

jejich vztah pouze posílí a intenzifikuje. 

366
 Dodnes se na základě rozborů vzájemné korespondence spekuluje o tom, nakolik byl 

v určité době vztah mezi Vrchlickým a Podlipskou vztahem milostným; patrně nejpodrobněji 

(i když poněkud jednostranně) se touto otázkou zabývá ve své monografii Balajka. 

Z posledního dopisu z italského období, zaslaného již ze Salzburku z cesty domů, usuzuje 
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Balajka, že „Vrchlický miluje Podlipskou jako ženu. Ohled na věkový rozdíl šel zřejmě 

stranou, ustoupil poznání, že nalezl poprvé bytost, která je mu intelektuálně na rovni […]. 

Těší se na setkání a zároveň se ho obává, i to je příznačné pro psychologii zamilovaných“ 

(Balajka 197: 64). Intimní citový vztah pak vrcholí během května a června po návratu z Itálie. 

Koncem června „Podlipská zřejmě rezignovala na lásku k básníkovi a usměrnila jeho zájem 

k dceři Ludmile. […] Snad se tak stalo za poněkud romantických okolností při návštěvě 

hřbitova, kde nad hrobem mrtvého manžela se Sofie odhodlala k osudovému kroku, nabídnout 

básníkovi Ludmilu jako nevěstu“ (ibid., 65; podrobněji srov. Balajka 1979: 63–68). Na 

základě Balajkova rozboru beletristicky zpracoval tento vztah i František Kožík (Kožík 1997: 

41–50).  

367
 Fara u kostela sv. Štěpána se nachází na rohu dnešní Štěpánské a Ječné ulice v Praze 2 na 

Novém Městě. 

368
 O vztahu k Marii Potěšilové viz dále na s. 96 - 97. Frída se o ní zmiňuje v předmluvě ke 

svému vydání Snů o štěstí (J. Otto, 1913). 

369
 Vrchlický píše Podlipské, že její dítě je „zázračnou květinou“ (list ze dne 5. 9. 1876, 

Brtník 1917: 381). V korespondenci Podlipská často vychvaluje zejména kreslířské nadání 

své dcery, a to patrně značně hyperbolicky a nadneseně. Vrchlického dcera Eva později 

matčino nadání hájí, když píše: „Malovala velmi slušně a zvláště spolehlivě kreslila. Byla 

žačkou Pinkasovou a Chittussi byl jejím nedostižným vzorem. Myslím, že by se v kresbě byla 

mohla vyšinout nad diletantismus, kdyby byla soustavně pracovala, ale měla muže, 

domácnost, tři děti, a především své nešťastné přesvědčení, že pro sebe člověk nesmí nic 

chtít“ (Vrchlická 1960: 17). 

370
 Tento Frídův názor do svého beletristického zpracování Vrchlického životopisu přejímá  

i František Kožík: „Jaroslav v tom neviděl utajený záměr, chápal existenci dětí a Sofiin vztah 

k nim jako součást její bytosti“ (Kožík 199: 47). 

371
 Na obhajobu své matky tvrdí dcera Eva: „Lyriku svého muže znala do posledního verše  

a obdivovala ji snad až nekriticky. Její láskou však byly objektivní formy básnické, epos  

a drama, a tu se skoro vždy ve svých zálibách shodovala s vrchlickým“ (Vrchlická 1960: 13). 

Na to, kolik vřelých lyrických básní Vrchlický ženě věnoval, se často poukazuje v její 

neprospěch. Zajímavý (a ne nepřípadný) je však postřeh Jaroslava Kvapila: „Vrchlický žil 

odjakživa hlavně v knihách a z knih, mnohem víc než životem opájel se hltavě básnickými 

dojmy a přemnoho té životní závrati i té smyslné rozkoše měl odvozeno z života jinými 

básníky prožitého a z krásy stvořené jinými kulturami. I ženu si představoval a tak ji miloval, 
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jak se toho dočetl u básníků jiných, a zajatcem svých knih byl i ve své lásce. Mohlo to stačit 

té mladé bytosti, jež mu byla dána za ženu?“ (Kvapil 1946: 20). 

372
 Snahu Podlipské o sblížení Vrchlického s Ludmilou můžeme samozřejmě dobře pozorovat 

již v listech z italského období a pak těsně po něm. Příznačný je její list Vrchlickému 

z Veltrus z 19. 7. 1876: „,Co asi dělá Vrchlický?‘ ptala se [Ludmila] […] Cosi se jí mihlo po 

tvářince, v čemž byla i slza i cosi nevysloveného, pošeptala jsem jí něco, ona rychle pokynula 

hlavou a zvedla se prudce na znamení, že jsme si všecko řekly. Myslela jsem celou probdělou 

noc na to dítě a na Vás a na štěstí, že smím do jejího dětského srdéčka nahlednouti jako 

málokterá matka“ (Brtník 1917: 285). Toto jednání mělo u Vrchlického za následek, že 

alespoň zpočátku chtěl vidět v Ludmile odlesk její matky; podle některých životopisců právě 

to snad byl důvod, proč vstoupil do manželství, které se mnoha lidem z jeho okolí zdálo 

nerovným. Charakteristický je jeho dopis Podlipské z 30. 8. 1876: „Jak jsem zase v těchto 

dnech znova ocenil Vaši Ludmilu, dovolte, bych se tím netajil. Nemůže býti věrnější odliky 

obrazu, jakým jest její duše z Vaší. Jsou to obě takové nebeské sestry, že Vás musí člověk 

jako já pojmouti obě stejně najednou, by mohl milovati a oceniti každou zvlášť. […] Já 

obdivoval ,tu skromnou, dobrou Ludmilu‘, cítil jsem, jak vedle ní musí být člověk svatým  

a dětinným, chce-li ji pochopit, já poznal, že v jejím tichém plání jest celý život její, a já se 

bál slovem či pohledem porušit její spící duši. A vím to, že vždy budu jednati s ní tak, ona 

nepotřebuje ničeho, jen čas ob čas ujištění, že jest vše dobré, vše, jako bylo, a jistě bude Vám 

zas veselá jak pták a klidná jako dítě. A já nepotřebuji ničeho než jeden pohled na ni a vím, co 

jest mou útěchou a mým životem“ (ibid., 361). Podlipská na tento list odpovídá hned 31. 8.: 

„S Milouškem mnoho, mnoho povídáme. Šetřím jí, nechávám jen probleskovat, co co se mi 

chce ukázat. Ona je Vaše a já jsem tím šťastna. […] Vaše matka“ (ibid., 366). 

373
 Tuto Frídovu informaci do své prózy přejímá i František Kožík: „,Ne, nebylo to nutné,‘ 

uvažoval Zeyer. ,Mohl se omluvit, nemusil na to přece tak snadno přistupovat‘“ (Kožík 1997: 

69). 

374
 O tomto Frídově názoru pochybuje zejména Bohuš Balajka a jako důvod udává zejména 

celé Eklogy a písně, jakož i další milostné verše určené Ludmile a vzniklé ještě před svatbou 

(Balajka 1979: 165–166). 

375
 Byla to dcera Milada, narozená r. 1883. 

376
 Přesto však např. Pražák odporuje tomu, že by Ludmila Vrchlického nikdy nemilovala, 

zejména po svatbě a v první polovině osmdesátých let vidí dobu skutečného štěstí obou 

manželů (srov. Pražák 1945: 96; týž 1955: 122–123). 
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377

 Zajímavě o tom píše Albert Pražák: „[Podlipská], sama stárnouc, nemůže a nechce se 

vzdát básníka, ale volí děsivé východisko: podává básníkovi mladičké dceřino tělo, aby si 

mohla ponechat jeho ducha, nebo aspoň, žijíc s nimi v budoucnu, aby mohla bezprostředně 

požívat ze zeťovy geniality. Podlipská sotva si uvědomovala zpočátku velikou odpovědnost 

tohoto řešení. […] U Podlipské jako by nebylo tu otázkou, zda Ludmila je anebo bude 

opravdu šťastná, nýbrž aby sama byla Vrchlickému nablízku“ (Pražák 1955: 89). 

378
 Anna Rottová, rozená Vogelová (1811–1882). 

379
 Anna Lauermannová-Mikschová, spisovatelka publikující pod pseudonymem Felix Téver 

(1852–1932), ve svých vzpomínkách cituje prý z deníku z doby těsně po Vrchlického sňatku: 

„Bože, ten Vrchlický mne zklamal, je ošklivý, ale neinteresantně ošklivý, má takové ucourané 

vousy a zabíjel vosy ubrouskem [rozuměj v restauraci – pozn. editora] a vždy se zasmál, když 

zase jednu trefil. […] Vrchlických jsou nedávno spolu, paní je hezká, ale ne líbivá, ani 

smutná, ani veselá, vypadá trochu líně, ale má krásné oči, on si jí nevšímal, jenom stále ty 

vosy zabíjel“ (Lauermannová-Mikschová 1941: 40–41). 

380
 Srov. i údajný citát z deníku Anny Lauermannové-Mikschové: „Bože, jsou to lidé,“ píše  

o Vrchlickém a Sofii Podlipské, „jsem proti nim hloupá jako slamník. Ta mladá paní není 

chytřejší, nežli jsem já, ne, to naopak. – Je to divné, jsou nedávno po svatbě a on s ní nemluví, 

ani se na ni zamilovaně nedívá, tohle taky bude jedno šťastné manželství, on je bližší paní 

Podlipské“ (Lauermannová-Mikschová 1941: 41). 

381
 I Balajka přiznává, že Vrchlický líčí ve svých milostných verších Ludmilu vždy jen jako 

objekt fyzické lásky, nikoli duševního citu (Balajka 1979: 166). 

382
 To dosvědčují i některé zápisky z deníku Sofie Podlipské. Tak již r. 1872 si o Ludmile 

zapsala: „Mám jí část té lásky odvyknout? Mohu? Smím? Ani pomyšlení! Ale obávám se, že 

je i mateřská láska sobectvím“ (Holečková-Heidenreichová 1940: 46) a na jiném místě se 

přiznává: „a já jsem taková vychovatelka, že svoje děti všude pustím, do světla, do tmy“ 

(ibid., 47). 

383
 Antonie Veselá, rozená Kavalírová (1823–1903). 

384
 Akademický malíř, spisovatel a redaktor Vilém Rudolf Weitenweber (1839–1901) vlastnil 

skutečně dům na Karlově náměstí, byl v popisované době rovněž Vrchlického kolegou ve 

Světozoru (srov. Holeček 1912). 

385
 To částečně dotvrzuje ve svých vzpomínkách i dcera Eva: „Nejlepší kuchařka v rodině 

byla Sofie Podlipská, ale při vysilující práci, kterou i naši domácnost podporovala, nemohl 
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nikdo žádat, aby se rozptylovala ještě takovými starostmi, nebo se dokonce postavila k plotně, 

což ostatně někdy učinila“ (Vrchlická 1960: 52). 

386
 Josef Podlipský (1816–1867), lékař, spisovatel a buditel (o jeho činnosti srov. např. 

Navrátil 1913: 240) se s Žofií Rottovou oženil v roce 1858 a mimo dceru Ludmilu s ní měl 

syna Prokopa (1859–1900), pozdějšího právníka, politika a redaktora.  

387
 Zcela opačně tvrdí Vrchlického zeť Gabriel Čáp, že „u Vrchlických se vždy dobře a 

upraveně vařilo. […] Paní Vrchlická […] mu vyhověla ve všech jeho žaludečních choutkách, 

ať to byla na jaře žabí stehýnka, později koroptvičky, sluky a jiní pernatí dvounožci, ať 

artičoky, chřest i jiné envidie a ústřice“ (Čáp-Horčápský 1942: 22, 30). Vrchlického dcera 

Eva pak k tomu ve svých vzpomínkách jakoby dodává: „Když už selhaly mladé koroptvičky, 

kvíčaly, sluky, kančí hřbet, srnčí kýta, sněhulka, žabí stehýnka, raci, piškoty, citrónový nákyp, 

jídla, ve kterých se aspoň trochu se zájmem ,pošťoural‘, jak sám říkal, poručil si vepřovou 

pečeni se zelím a knedlíkem. Rozumí se, že se jeho slabý žaludek zhrozil, jakmile jen 

z kuchyně zavanula její vůně, a bylo třeba narychlo sehnat a připravit aspoň telecí řízek. Ale 

tatínkovo nechutenství už bylo vzbouřeno a prohlásil, že i ten řízek by ho dnes ,kopal‘. 

Babička tiše vstala od stolu a za chvíli se objevila s nadýchanou omeletou. Prosil tisíckrát za 

odpuštění, líbaje babiččiny ruce – ale dnes prý nemůže a nemůže sladké. Přinesli mu vajíčka a 

housku s máslem, ale to mu bylo příliš mastné (vyslovoval kvílivě ,masnéé‘) a vajíčko 

naměkko nechtěl, protože mu prý příliš připomíná slepičí embryo“ (Vrchlická 1960: 52–53). 

388
 Dcera Eva později popisuje poměry v rodině Bedřicha Frídy následovně: „Její [tj. Boženy 

Frídové] manželství bylo jistě vzorem tehdejších měšťácko-literárních manželství. Vedla si 

jako zbožňující a zbožňovaná milenka, neskrývala, že je neomezenou vládkyní své 

domácnosti, ale všechno její úsilí se upíralo k dobru a blahu pána domu. […] Se skromnějšími 

příjmy, než měl Vrchlický, dovedla opatřiti muži i dítěti nejen spořádané, útulné pohodlí, 

nýbrž i jistý přepych a vybranou eleganci stolu i příbytku. Byla vynalézavá kuchařka a 

ostražitá hospodyně, přiložila svou měkkou, buclatou ručku ke každému dílu, ale mohlo se do 

jejího domu vejít kdykoli bez ohlášení a všechno se jen lesklo a honosilo pořádkem a ona 

sama i její služka byly upraveny a vystrojeny, jako by očekávaly hosty“ (Vrchlická 1960: 97). 

389
 Narážka na Vrchlického sbírku intimní lyriky z prvních let manželství, Poutí k Eldorádu.  

390
 Vrchlického vztah k penězům je předmětem mnoha vzpomínek. Stručně říká Hofbauerová-

Heyrovská, že „penězům říkal Vrchlický fukasy a stěžoval si, že se u něho nikdy nedrží“ 

(Hofbauerová-Heyrovská 1947: 81). V souvislosti s tím vzpomíná Ludmila Kratochvílová: 

„Vrchlický se velmi zajímal o to, jak vycházíme s penězi, co spotřebuji na stravu, a když jsem 
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mu podala přesný výklad, jak si vše rozdělujeme, divil se a řekl: ,Až přijedu příště, budem 

spolu dělat účty, já vám napíšu, co dostávám tak měsíčně, a vy mi poradíte. Teď by to bylo 

zbytečné, teď mám tak na cestu do Prahy a víc nic‘“; podle Kratochvílové vzpomínky tato 

snaha ale ztroskotala (Kratochvílová 1936: 9–10). Pamětníci se vesměs shodují, že touto 

finanční situací byl vinen hlavně Vrchlický, a to jednak svou příslovečnou štědrostí, jednak 

nepraktičností. O prvním píše Tereza Svatová: „Na penězích naprosto nelpěl a rád by byl 

plnýma rukama rozdával. Trefně řekl jedenkráte jeden z jeho přátel, že Vrchlický by měl míti 

nějaký nedoberný poklad a každý okolo něho že by se měl pak dobře“ (Svatová 1917: 483). 

Druhou Vrchlického vlastnost naopak kritizuje Kvapil: „Neuspokojivé poměry domácí 

způsobovaly mu o závod s neutuchající honbou za kdejakou knihou stálé peněžní nesnáze, 

z nichž chtěl nepraktický Vrchlický vyváznout překotnou prací literární a někdy až i literární 

nádeničinou“ (Kvapil 1946: 22). 

391
 Srov. k tomu i Altman 2003: 57: „Zpravidla zamířil do vyhlášeného Kubova hostince na 

Václavském náměstí, a dokonce si později pro tato dopolední posezení našel kumpána, 

samotného profesora Bohuslava Raýmana, který byl tehdy generálním tajemníkem Akademie. 

S ním však nejčastěji chodil do neméně věhlasné Bodegy na Ferdinandově, dnešní Národní 

třídě.“ 

392
 Viola Frídová se narodila v květnu 1884 a zemřela po pěti dnech. Vrchlický jí věnoval 

v textu zmíněnou drobnou báseň: 

 

Tak s květy přišlas, odešla jsi s nimi, 

a květy vzrostou na tvém hrobě zas, 

leč v srdcích provždy časy bouřlivými 

plát bude jména tvého lesk a jas, 

jak štěstí zář, jehož jsme nehodnými, 

jak paprsk, jenž se objevil a zhas (Vrchlický 1949b: 189). 

 

393
 Vladimír Frída (1885–1949) se později stal propagátorem a vykladatelem díla svého 

strýce. 

394
 Vrchlického zálibu v nejrůznějších hračkách, především mechanických, dotvrzují  

i svědectví četných členů pravidelných úterních zasedání U Petzolda, kam prý často nosíval 

nejrůznější hračky také pro své přátele. Jednou prý např. zakoupil želatinovou baletku, „která 

podle toho, jak rychle a silně se na ruce kroutila, prý názorně určovala stupeň kumpánovy 
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vášnivosti v lásce.“ Jindy zase to byl vlček, „jehož nožka byla magnetem, a přistrčil-li se 

vlnivý drát, vlček obíhal kolem drátu vlnivou linii“ (Altman 2003: 114). 

395
 První sbírka Vladimíra Frídy Preludia (1905) se nese zcela ve znamení Vrchlického 

tvorby; nacházíme zde sonety, balady, rispetti a další básnické formy, Vrchlickému se Frída 

blíží i tematicky (láska, žena, životní moudrost…). 

396
 Na dům vzpomíná Vrchlického dcera Eva: byl to podle ní dům čp. 1672, kde je pamětní 

deska Sofie Podlipské a který „vyčníval ojediněle z dřevařských ohrad, kterými končilo 

Podskalí. […] Jeho přední okna hleděla k západu přes nábřeží na řeku a Petřín, zadní 

k východu, na ohradu a půvabná podskalská stavení, dále na trestnici s kostelem svatého 

Václava a šikmo na budovu Svatováclavských lázní, kterou obklopovaly nádherné stromy. 

Obývali jsme celé nejvyšší patro a náš byt se vlastně skládal ze dvou spojených bytů, z nichž 

jeden patřil tatínkovi a druhý babičce“ (Vrchlická 1960: 9–10, 19). 

397
 Je zajímavé poukázat zde na svědectví mladého Miloše Jiránka, pozdějšího malíře  

a výtvarného teoretika, který tenkrát u Vrchlických na studiích bydlel. R. 1886 píše rodičům 

domů: „Miladka většinou by si jen se mnou hrála, a když ji přijde Vláďa Frídů navštívit, 

bohužel mne tak miluje, že si s nimi musím hrát, a tu je někdy zapotřebí zakročení mladé 

tetinky, aby mi dali pokoj, když mám co dělat“ (Jiránek 1936: 76). 

398
 Oproti tomu Vrchlického dcera Eva vzpomíná, jak prý si její matka často stěžovala: „To už 

není ten Bedřich, jaký býval! Jak jsme si rozuměli! Co jsme se nasmáli! Byl tak milý a ještě 

veselejší, něžnější a pozornější než Vrchlický“ (Vrchlická 1960: 97). 

399
 Velká Chuchle ještě tehdy netvořila součást hlavního města a byla oblíbeným cílem 

pražských výletníků. 

400
 Oblíbená výletní restaurace v Chuchli (nyní U Tůmů). 

401
 K chuchelským pobytům srov. vzpomínku Evy Vrchlické (Vrchlická 1960: 13–19). 

402
 Tj. 15. května. Žofie bylo křestní jméno Podlipské, pro literární účely jej změnila na Sofii 

(σοφια – mudrost). 

403
 Tj. v okolí městyse a hradu Český Šternberk. 

404
 Jakub Seifert (1844–1919), jeden z nejznámějších a ve své době nejoceňovanějších herců 

Národního divadla, člen jeho tzv. první generace. 

405
 Nejznámější takovou rolí byl právě Karel IV. v Noci na Karlštejně, od té doby hrál Seifert 

ve Vrchlického hrách většinou hlavní role (srov. k tomu Arbes 1914: 170, 172). Také když 

poprvé opouštěl scénu Národního divadla, loučil se s ní r. 1904 hlavní rolí v Rostandově 

Cyranu de Bergerac ve Vrchlického překladu (Teichman 1941: 76). 
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406

 Tyto přednosti Seifertova hereckého umění ve svých vzpomínkách podtrhuje i Eva 

Vrchlická: „Okouzloval především sympatickým a mohoucím hlasem, bohatstvím gest, 

dokonalou tělesnou pružností, s jakou se vůbec málokdy setkáváme, a především konverzací 

někdy až příliš hudební, až na úkor myšlenky a cítění, ale ve výslovnosti tak čisté  

a křišťálové, že jsem už takové od jeho dob v češtině neslyšela“ (Vrchlická 1960: 92). 

407
 Divadelní hra z roku 1887, ve spisech in Vrchlický 1933c: 309–462. Vzpomínkově k tomu 

srov. i Jirásek 1925: 310. 

408
 Komedie z doby císařského Říma, napsána r. 1887 (v souborném vydání in Vrchlický 

1934a: 251–295). 

409
 Tento věnovací sonet viz in Vrchlický 1934a: 9; jeho poslední terceto zní: „Vem, čím se 

dávné přátelství Ti vděčí, / ať kritik, divák neb juž autor sám / se chytne za své – Midasovy 

uši.“ Nejen tento sonet a jeho věnování Seifertovi, ale celou hru, v níž je král Midas neustále 

klamán vychytralými lidmi kolem sebe a udržován v přesvědčení, že má oslí uši, které je třeba 

před světem skrývat, bylo v dané době možno chápat jako alegorii; podle tohoto výkladu by 

Vrchlický o stycích své ženy s hercem Národního divadla musil již něco od lidí slyšet, touto 

hrou by pak vyslovoval nedůvěru v „klepy“ a „pomluvy“. Nejspíš v podobném smyslu hru 

pochopil i Julius Zeyer, jenž však patrně znal pravdu; jen tak si snad můžeme vysvětlit jeho 

zmínku v dopise Sládkovi z 10. 10. 1890: „Ten král je tak hrozně vlažnou vodou a zasluhuje 

takové přátele, jako je Lykias. Tak si myslí Vrchlický přátelství? Děkoval bych za tu čest být 

vřaděn mezi jeho přátele. […] O takovou lásku jako té Panthalis bych také nestál“ (Kvapil 

1957: 213). 

410
 Vrchlickému přátelé zvlášť vytýkali, že zdání přátelství se Seifertem zachoval i po 

prozrazení nevěry své ženy. Kvapil například píše, že mu Vrchlický po tomto prozrazení řekl, 

že již nikdy pro divadlo nenapíše ani řádku. Později však neodolal, pro divadlo psal, referoval 

o něm a chodil na představení jako dříve. Své líčení Kvapil uzavírá vzpomínkou:  

„O padesátém představení své Noci na Karlštejně, když byl básník v divadle srdečně 

oslavován, nerozpakoval se Vrchlický vyjíti před oponu a děkovati za ovace obecenstvu po 

boku Seifertově. Seifert měl zajisté svým skvělým výkonem podstatnou zásluhu na vítězství  

a trvalém úspěchu nejoblíbenější hry Vrchlického, ale když se tito dva muži, jejichž poměr 

byl veřejným tajemstvím, objevili bok po boku před oponou Národního divadla, bylo 

přátelům básníkovým divně u srdce. Zikmund Winter a Josef Thomayer prý za to 

Vrchlickému zle vyčinili, a bylo by tenkráte došlo bezmála k roztržce starých druhů, kdyby 
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nebyl Thomayer […] luštil tu situaci shovívavě výrokem, že velikým lidem se musí veliké 

věci odpouštět“ (Kvapil 1946: 24–25). 

411
 Terezie Seifertová, rozená Ledererová (1844–1914), herečka a pěvkyně Národního 

divadla.  

412
 Jak později píše Teichman, Seifertovo umění „se rozvíjí v dvojím žánru, ve francouzské 

komedii a ve hře veršované, kde mohl ukázat všechny tehdy zbožňované nuance 

krasomluvné“ a dále jej charakterizuje jako „ideálního milovníka sympatického hlasu  

i zevnějšku“ (Teichman 1941: 72, 75). 

413
 Bitvy dam (francouzsky). 

414
 Myška (La souris), hra básníka a dramatika Édouarda Paillerona (1834–1899), premiéru 

měla r. 1887, u nás byla poprvé provozována hned rok poté. Seifert zde hrál hlavní (a jedinou 

mužskou) roli, markýze Maxe de Simiers, o nějž mj. usilují současně dvě dámy, Pépa 

Rimbautová a Hermína de Sagancey (toho se právě týká Frídova narážka). Velmi obsáhle  

o Pailleronově hře píše Vrchlický 1899: 79–84. O rolích, jakou hrál Seifert v Myšce, píše 

Jindřich Vodák: „Byli to šviháci kposledku snad již poněkud usedlí, ale vždycky zevně 

bezvadní, pečlivých, vkusných a slušivých úborů, […] pružných, bravurních, vyškolených  

a bezpečných pohybů, svižných, přesných a uhlazených vět. […] Byli to světáci, rafinovaní 

světáci: provozovali lásku jako zručnost a snadný, běžný požitek, pohlíželi na ženu jako na 

věc své choutky a nad hlubším rozechvěním citu byli nakloněni k ironickému posměšku“ 

(Vodák 1967: 67). 

415
 V listě, jímž sdělila r. 1892 Vrchlickému svou nevěru, popisuje vznik svého poměru 

k Seifertovi takto: „Byli jsme v Chuchli; bývala jsem tam tak sama, mé vášni rostla zhoubná 

křídla, bojovala jsem vracejíc se k Tobě, Tys neviděl, byls něžný, kde jsem Tě chtěla mít 

bezohledného, zdál Jsi se mi bezcitným. Vášeň má obrátila se k člověku, k němuž jsem cítila 

pouze to, co v Nad propastí sám vyslovils. Poznal to sám na mně, nesváděl mne v ničem, 

naopak, jeho vlastní slova: Chcem my dva způsobit lidem bolest, jež máme milovat, jež přes 

všecky omyly milujem? […] Měla jsem nyní na tom státi, příští léto více do Chuchle se 

nevrátit, nechala jsem to přijít, až co Ty řekneš. Tys mě tam vyslal. Dítě jsem nyní měla větší, 

Tys tak málokdy na venek zavítal, moje boje mé síly vystřebaly, nevím, jestli věříš, co jsem 

nocí probděla, co jsem se naplakala. Síla mě opustila i jeho, jenž Tě stále měl před očima, 

jenž mě prosil, bych jeho pomocí Tebe neurážela, vše jeho vlastní slova. Co to zpomohlo? 

Vyhýbali jsme se sobě, a přece byly naše zápasy marny“ (Kovařík 2005: 67–68). 
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 Ve sbírkách Hořká jádra (v souborném vydání in Vrchlický, 1949b) a Život a smrt 

(Vrchlický, 1960) mizí oproti předchozím sbírkám milostná lyrika určená Ludmile, objevují 

se známky deziluze a obecného rozčarování z lásky. Ještě zajímavější jsou v tomto ohledu ale 

patrně obě dále zmíněné aktovky: v Nad propastí (v souborném vydání in Vrchlický, 1933b) 

je líčen boj mladé ženy, udržující v nepříliš harmonickém manželství milenecký poměr, zda 

má rodinu opustit a s milencem uprchnout; vědomí povinnosti manželky však u ní vítězí. Ve 

Svědkovi (ibid.) jde zase o právě ukončený milenecký poměr, trvající několik let, jenž ale 

potají sledoval jeden ze ženiných sousedů a rozhodl se ze svého vědomí její viny pro sebe 

těžit. 

417
 Eva Vrchlická (1886–1969), dlouholetá herečka Národního divadla, spisovatelka, autorka 

knih pro děti a vzpomínkových knih z rodinného prostředí. O jejím narození srov. dopis 

mladého Jiránka rodičům (Jiránek 1937: 78). 

418
 Jaroslav Frída (Slávek, 1892–1918).  Beletristicky tyto Frídovy vzpomínky zpracoval ve 

své próze František Kožík (Kožík 1997: 86). 

419
 Návrh na udělení profesury podal právník Stupecký a bylo jí podle Pražáka dosaženo 

především vlivem profesorů Zuckra, Gebauera a Golla (Pražák 1945: 36), podle Kvapila se  

o ni velmi zasloužil také Eduard Albert (Kvapil 1946: 21). Na univerzitě Vrchlický „zahájil 

svou učitelskou činnost výklady o novější poezii italské od Pariniho ke Carduccimu a o 

Calderónovi, spojenými s četbou Divotvorného kouzelníka v překladu J. Krále a Dámy skřítka 

v překladu vlastním. To bylo v zimním semestru 1893–94“ (an., 1942). Na Vrchlického 

profesorskou činnost se zachovaly velmi četné vzpomínky, srov. např. Těsnohlídek 1912; 

Sýkora 1912; Jelínek, 1947: 132; Pražák 1945: 37–66; Vondruška 1922: 71–72 a také fejeton 

podepsaný mk (mk 1942). 

420
 Karla Bezdíčková (1854–1932), po otci Polka, pomáhala Vrchlickému při překladu 

Mickiewiczových Dziad; provdána za ředitele karlínské záložny Václava Bezdíčka. Byla 

přítelkyní rodiny Seifertovy i Vrchlického, v devadesátých letech Vrchlického (snad pouze 

platonickou) láskou (Balajka 1979: 106–107, 206). 

421
 Emilie Frídová (1862–1901), industriální učitelka v Karlíně, jedna z lásek Antonína Sovy  

a korespondentka Otokara Březiny (srov. Balajka 1979: 199). 

422
 Tyto události beletristicky ve své próze zachytil i František Kožík: „Začátek rozřešení této 

situace vzešel od Karly Bezdíčkové. Svěřila Emě, jak při své úctě k Jaroslavově práci těžce 

nese Ludmilino chování; mínila, že by se měl všechno co nejdříve dovědět, aby mohl 

zaujmout stanovisko, aby nezastával před veřejností tak trapnou úlohu. Ema vyhledala 
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Ludmilu. ,Musíš promluvit s Jaroslavem,‘ řekla jí ,než se doví od cizích lidí, že Eva a Slávek 

nejsou jeho.‘ – ,Ty víš, kdo je jejich otcem?‘ – ,Každý v Chuchli to ví‘“ (Kožík 1997: 97). 

423
 Tento dopis z větší části citován in Kožík 1997: 89–93, diplomaticky přetištěn in Kovařík 

2005: 64–69. 

424
 Srov. k tomu zejména jeho korespondenci s herečkou Marií Nusko-Hamadovou z této 

doby (Nusko-Hamadová 1925: 115–117). 

425
 Této symboliky užil básník ve vstupní básni stejnojmenné sbírky Okna v bouři:  

 

Mně líto oken, když se v bouři třesou. 

Ty první cítí větru nárazy, 

zvěst první hromů dunících k nám nesou, 

v nich šlehnou blesku první obrazy. […] 

 

Vše větru záchvaty i pauzy znají, 

v tmy hýkání jak zmírajících křeč, 

noc bez konce, které jest zoře bájí, 

vše živlů znaky, pro něž chudá řeč. 

 

Však zrána, zakalená tupě civí 

a bez výrazu němých do ulic, 

když bouř již šlehla svojim ořům v hřívy, 

zří v šero leskem mrtvých zřítelnic. 

 

Těm oknům, verše mé, se podobáte, 

vy první rovněž nitra každý spor, 

mé vichřice, mé blesky, hromy znáte, 

mých roztříštěných tužeb meteor. 

 

A pláte, chvějete se v divé křeči 

při každém nárazu té bouře zlé, 

jak oběť, které na šíji vrah klečí, 

a zápasíte marně v síle mdlé. (Vrchlický 1950a: 9–10). 
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 Na základě této pasáže Frídových pamětí soudí Kovařík, že Ludmilin dopis musel v první 

části obsahovat informaci o otcovství obou dětí; avšak text, jak se nyní zachoval, žádnou 

zmínku o tom neobsahuje. Proto předkládá Kovařík k úvaze rodinnou tradici, podle níž si 

někdy v padesátých letech obálku vypůjčil Zdeněk Nejedlý (mj. přítel Evy Vrchlické)  

a „neporušenou“ ji pak zase vrátil (Kovařík 2005: 69). 

427
 Ve skutečnosti se jedná o obálky dvě. Vnější obsahuje Thomayerovou rukou psaný nápis: 

„V zapečetěné obálce uvnitř uložené nachází se dopisy choti Vrchlického, kdež Vrchlickému 

psala po objevení své nevěry, dále dopis svůdce Vrchlické – herce Jakuba Seiferta.  

J. Thomayer.“ Uvnitř této vnější obálky je další s nápisem: „Soukromý majetek Jaroslava 

Vrchlického. Smí pro případ mé smrti vydán býti buď Jaroslavu Vrchlickému anebo osobě 

jím pověřené. Pro případ, že bychom oba byli mrtvi, má právo na listiny tyto Bedřich Frída“ 

(cit. dle Kovařík 2005: 62–63). Protože však Thomayer i Bedřicha Frídu přežil, odevzdal po 

jeho smrti obálku Akademii věd s výminkou, že smí být otevřena teprve v roce 1970. 

428
 To potvrzuje i Božena Frídová ve svých rukopisných pamětech, kde sděluje, že její 

manžel, „který měl Vrchlického velmi rád, radil mu k rozchodu. Navrhoval mu, že bychom si 

vzali společný byt, že bych mu obsluhovala domácnost a starala se o Miladu“ (cit. dle 

Lenderová 2006: 276). 

429
 Tuto scénu na základě znalosti Frídových pamětí parafrázuje beletristicky již František 

Kožík: „Ráno přišel Bedřich. Jaroslav byl rozrušen a nechtěl s ním mluvit. Až později se 

uklidnil. Řekl bratrovi: ,Tak už je to jisté. Žena má poměr se Seifertem. Osm let! Eva není 

moje, Slávek také ne.‘ – ,To není možné!‘ vykřikl Bedřich. – ,Sama mi to napsala, přečti si 

to,‘ podal mu roztrhaný dopis“ (Kožík 1997: 88). 

430
 Ve skutečnosti se jedná o druhý Ludmilin dopis Vrchlickému z té doby, diplomaticky 

otištěný in Kovařík 2005: 70–72. Píše se zde: „Zde prosím za svou matku, za babičku Tvých 

dětí, jež Ti je přec chová jako oko v hlavě, nech jí pro těch několik let, co je ještě zde, iluzi 

mé ctnosti, prosím Tě na kolenou za to, při památce šťastné domácnosti naší, při památce 

toho, jak Vy dva jste si rozuměli, jak bych byla nyní blažená, kdyby to tak bylo, a tehdy jsem 

žárlila. Zachovej jí její klid, ona Ti vždy nejlépe se zachovala, jak nejlépe sám bysi si mohl 

přát“ (Kovařík 2005: 70). 

431
 Že Podlipská o rozpadu manželství patrně věděla, dokazují i zmínky v některých zápiscích 

v jejím deníku. Tak píše např. v jednom záznamu z r. 1893: „Zpomněla jsem na naše setkání, 

uvážila jsem to osudné sblížení, tu přitažlivost přese všecky námitky vítězící, nedbající 

ničeho. Mělo a smělo to být. Mezitím bylo dosti pozemského prachu – co na něm záleží, co 
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dlužno idealizovati ten prach?“ (Holečková-Heidenreichová 1940: 99–100). Když Holečková-

Heidenreichová tyto zápisy analyzuje, dospívá k závěru, že „je podivuhodně silný svazek 

mezi zetěm a tchýní, zdá se, že trudy a trpkost, které šly zároveň životem obou, stály mimo 

oblast jejich básnického společenství duší. […] Téměř denní záznamy Sofie Podlipské  

o Vrchlickém, co dělá, co píše, co spolu čtli a hovořili, i reflexe o významu jejich svazku 

ukazují, že se jejich vztah uklidnil a vyrovnal“ (ibid., 99). 

432
 Na to vzpomíná později dcera Eva: „Nebylo to nikdy nic zvlášť drahocenného, ale bylo to 

vždy něco líbezného nebo žertovně promyšleného. Třeba chlupatá opička na gumičce nebo 

medvídek na houpačce, různé čokoládové figurky, kaleidoskopy, skleněné korálky 

k navlékání, živé rybičky, celuloidoví švábi […], stužky s dírkou a sklíčkem, kterým bylo 

vidět Hradčany ve večerních červáncích, cigarety a doutníky z mandlového těsta, cukrátko, 

které střílelo, atd., atd., donekonečna“ (Vrchlická 1960: 18). 

433
 Lída Sudová (1881–1971), filmová a divadelní herečka.  

434
 O Slávkově špatném školním prospěchu se zachovala četná vzpomínková svědectví; hájí 

jej jedině sestra Eva, která píše, že byl ve škole od počátku chválen (Vrchlická 1960: 238). 

Oproti tomu Antonín Klášterský vzpomíná: „O mladém Jaroslavovi netajíval nám 

[Vrchlický], když přišla doba školního účtování, že neprospívá valně. Ale přitom se usmíval  

a nic ho to nehnětlo. ,Však on si najde také svou cestičku,‘ říkával, a my mrknutím 

dohadovali jsme se, to že dnes přinesl Jaroslávkovi nějaký pěkný dárek, aby ho utěšil za 

vysvědčení“ (Klášterský 1934: 323). Toto svědectví rozvíjí a doplňuje Albert Pražák, který 

nějakou dobu Slávka dokonce doučoval: „Učení mu nešlo. [Ludmila] učila se kvůli němu 

latinsky a řecky, aby ho mohla přezkoušívat, prodělávala s ním i učení a přípravy, ale často to 

nijak nepomáhalo. Vrchlického posílávala před konferencemi do školy, do gymnázia v Žitné 

ulici, pozeptat se na syna. Měla tu něco zmoci i jeho sláva a autorita, někdy i knižní pozornost 

a věnování knihy některému profesorovi. Ale leckdy selhalo i to a vysvědčení mělo krvavé 

stopy ,profesorských katanů‘“ (Pražák 1945: 96–97). Všechna tato a podobná svědectví 

doplňuje Hanuš Jelínek jako Slávkův třídní učitel: „Nebylo to vždycky snadné, zachraňovat 

lehkomyslného hocha, jejž ani těžká choroba otcova nepřivedla k rozumu. Míval jsem v té 

době časté rozhovory s paní Vrchlickou, která na mne působila dojmem vážné a trochu 

ustarané paní“ (Jelínek 1947: 505). 

435
 Z jiných vzpomínek (např. Evy Vrchlické) však vyplývá, že dcera Milada (1883–1956) 

byla otci zvláště oddána. Srov. k tomu zejména Pražák 1955: 39. Milady si navíc Vrchlický 

vážil pro její „moudrost“ a píli, na kterou vzpomínali i ostatní pamětníci. Její spolužačka 
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Klára Hofbauerová-Heyrovská napsala: „Líbí se mi štíhlá Milada s rozumnýma, 

zelenomodrýma očima. Její čisté, pravidelné tahy v úzkém obličeji mají cosi přísného. Vlasy 

má hladce učesané, silný cop stočený v týle. […] Milada je velmi nadaná. Je první ve všech 

předmětech. Po svém otci zdědila úžasnou paměť. Nemusí se doma učit, přečte si pozorně, 

pět minut před vyučováním, dlouhý článek a s rozvahou jej odříkává v hodině“ (Hofbauerová-

Heyrovská 1947: 137–138). 

436
 Gabriel Čáp (1873–1954), správce státních statků v Bystré u Poličky. Manželem Milady 

byl od roku 1903. Sepsal své vzpomínky na styky s Vrchlickým (Čáp-Horčápský 1942). 

437
 Podobně o sňatku hovoří i Albert Pražák ve svých vzpomínkách: „Teprve později jsem 

zaslechl cosi u Kvapilů, že sňatek smluvila paní Ludmila Vrchlická s paní Růženou 

Svobodovou někde na Žofíně a že Vrchlický dopomohl budoucímu zeti k místu v Bystrém“ 

(Pražák 1945: 101). 

438
 Michail Fjodorovič Šemjakin (1875–1944), ruský kreslíř a malíř; v Praze působil často 

mezi lety 1906–1913 (srov. Agejeva 2006). 

439
 Vrchlická je autorkou několika básnických sbírek: Prázdniny (1925), Všecky cesty vedou 

do Říma (1927), Verše (1959), Paprsky (1963) a Ozvěny (1967). 

440
 Hana Kvapilová, rozená Kubešová (1860–1907), herečka Národního divadla a manželka 

spisovatele Jaroslava Kvapila, jednoho z nejbližších Vrchlického přátel. 

441
 Marie Hübnerová (1865–1931), herečka Národního divadla. 

442
 Vrchlická vystupovala poprvé pohostinsky o prázdninách 1907, do Národního divadla 

v Praze byla přijata r. 1913 a působila tam pak až do odchodu do penze r. 1959. 

443
 Rudolf Jaroslav Kronbauer (1864–1915), prozaik a žurnalista, přítel a epigon J. 

Vrchlického, v próze se sklonem k fantastičnosti, efektivitě a okultismu. 

444
 Podobně hovoří ve svých vzpomínkách i Jaroslav Kvapil: „Pobyt doma ho netěšil a básník 

víc a více utíkal se do společnosti, jež ho ani někdy hodna nebyla, a víc a více zapíjel svůj 

osud, a to bohužel jen někdy douškem dobrým, někdy však patokami. […] Ten neklidný útěk 

z domova do ponocování s kdejakou společností, někdy básníka jistě důstojnou a jindy zas 

nedůstojnou – to všechno formovalo nejen osud, nýbrž i povahu toho někdejšího mladého 

krále na českém Parnase a dělalo jej schopna mnohých kompromisů a všelijakého uhýbání“ 

(Kvapil 1946: 22). 

445
 František Karel Hron (1874–1928), český malíř. 

446
 Marie Hodačová, rozená Potěšilová (1854–1896); Vladimír Frída chybně uvádí, že o Marii 

Potěšilové se jeho otec ve svých pamětech nezmiňuje (Frída 1947: 19). 
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 Tak poprvé soudí Giovanni Maver, autor monografie Vrchlický e Leopardi, když 

Potěšilovou nazývá „suo primo amore“ (srov. Balajka 1979: 90). 

448
 Ve sbírce Co život dal (Vrchlický 1957: 74–77); báseň je datována již 16. 4. 1875 (ibid., 

582). 

449
 Svému bratru na konci prosince 1869 píše: „O svatbě byli jsme na domácí zábavě  

u Martínků a považ, já, já jsem tančil! (On totiž neuměl nikdy tančiti.) Otáčel jsem se jako 

poleno v pytli, tlouk jsem dámy do nohou a s jednou jsem i upadl do květinových hrnců 

nastavěných na podlaze. Ó miserere! Tančil jsem proti vůli, dámy samy chodily pro mne“ 

(Frída 1931: 16). Anna Martínková se narodila v Domažlicích 1849, zemřela v Klatovech 

1928; provdána byla za zahradníka Theodora Wildu (Čermák 1932: 107). 

450
 Záboří nad Labem, obec v okrese Kutná Hora, asi 10 km východně od Kolína. 

451
 Ve svém beletristickém zpracování ji naproti tomu František Kožík popisuje takto: „Oči 

měla hnědě smetanové a vlasy jako zralá pšenice. A kdyby už dávno neexistovalo přirovnání 

svěží pleti k broskvi, musel by je Jaroslav pohotově vymyslet“ (Kožík 1997: 23). 

452
 Báseň Naposled (Sny o štěstí, Vrchlický 1949: 156–157). 

453
 Oproti tomu František Kožík o Marii píše, že „uměla poslouchat a tomu, co slyšela, 

přikládala důležitost“ (Kožík 1997: 24). 

454
 Citát z Goethovy básně Aussöhnung (Procitnutí). V českém překladu Otokara Fischera: 

„Srdce, zdrané svou ztrátou příliš bolestnou, kdo zhojí?“ (Goethe 1931: 232). 

455
 Srov. k tomu i vzpomínku Antonína Klášterského: „Měli ji vlastně rádi oba, on i bratr jeho 

Bedřich; Vrchlický posvětil jí první své verše erotické, […] ale Bedřich, zdá se, zůstal 

vítězem, neboť Vrchlický ukazoval mi s úsměvem na část lesa proti cukrovaru, kde prý Marii 

svému bratru slavnostně postoupil“ (Klášterský 1934: 334). 

456
 Toto tvrzení, které přejímají i další Vrchlického monografisté, není pravdivé; Marie 

Potěšilová se provdala za zámožného obchodníka z Kolína Jana Hodače (srov. k tomu  

i beletristicky Kožík 1997: 28). 

457
 Vladimír Frída o tom píše: „Marie Potěšilová byla pochována na Olšanských hřbitovech  

a oba bratři Frídové spouštěli její rakev do hrobu. Po několika letech, když vymřeli všichni 

členové její rodiny, hrob propadl a dnes jest tam (hřbitov VIII, oddělení 6, číslo 213) moderně 

upravená hrobka rodiny Pencovy“ (Frída 1947: 21). 

458
 Kromě sbírek, jež Frída jmenuje, je významná hlavně báseň Malý román ve sbírce 

Pavučiny (Vrchlický 1950a: 404–407). 
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 Předmluva je datována „v Modeně 30. srpna 1875“ a Vrchlický tu píše: „Autor nemá 

příčiny, proč by měl déle tajiti tuto malou sbírku veršů svých obecenstvu. Sám pohlíží na 

knihu svou jako na minulost. Ona více nepatří jemu, jest uzavřena jako perioda, v níž 

povstala“ (Vrchlický 1949a: 117). 

460
 Ludmily se v této věci zastává např. Albert Pražák, když píše, že „tu neměla její obětavá 

starostlivost mezí. I když byl Vrchlický na léčení v Stupčicích, Opatiji a Domažlicích, byl její 

výhradní myšlenkou. Básníkův bratr Bedřich se sice právě v tento čas od ní cele odklonil, 

vinil ji a její matku ze stínů bratrova života, v Pamětech prohlásil dokonce jejich seznámení 

za zlé datum života. I to, že Vrchlický se doléčoval v Domažlicích, opodál domova, snad bylo 

jeho dílo. Ale Ludmila Vrchlická nepolevovala ve své starosti a péči o básníka.“ Tamtéž 

Pražák cituje také Ludmilin dopis po mužově smrti přítelkyni Anně Bayerové do Švýcarska: 

„Úmrtím mého zbožňovaného muže mizí všecky hořkosti a po jeho odchodu vystupují do 

popředí krásné, milé vzpomínky našeho života. Bylo mi tehdy patnáct let, kdy se mi postavil 

po bok. […] Byla jsem více jeho vychovanka, dcera, než žena, a tak to bez přetržky vytrvalo 

až do jeho nemoci. Přehnaly se přes hlavy bouře a vášně smrtonosné, a přece nevím chvíle, 

kdy bych ztrácela svou úctu a obdiv a lásku k němu. On bohužel měl právo na jiné city, ale  

i u něho přátelství ke mně zůstalo nezvikláno. Ovšem nyní v nemoci, když mu bylo 

nasugerováno jinak, podlehl svému okolí. Naposled v sobotu před svou smrtí rozešel se se 

mnou krásně, a to musí mi stačit pro celý další můj život a i za to jsem vděčna“ (Pražák 1955: 

124). 

461
 Vztah Ludmily k Zeyerovi zavdal snad příčinu k podobným úvahám, které jsou ale krajně 

nejisté. Ze vzpomínek současníků vyplývá, že podobné názory mimo Bedřicha Frídu šířil 

hlavně Josef Thomayer (srov. Kvapil 1946: 169–170). Jinak vysvětluje matčinu náklonnost 

k Zeyerovi dcera Eva: „Jí se rozchod se Zeyerem zdál osudný pro Vrchlického a po leckteré 

stránce zajisté měla pravdu. Především byl osudný pro ni samu. Ztrácela přítele nadevše 

jemného, oddaného a rytířského. Oceňoval ji a rozuměl jí stejně jako Vrchlickému. On jediný 

blahodárně zasahoval do jejich vzájemného vztahu. Mnozí z pozdějších přátel Vrchlického 

maminkou div nepohrdali. Dopouštěli se na ní soustavné morální vraždy, skutky, pomluvami 

a babským přetřásáním klepů, zálibně povyšovaných na literárněhistorická fakta, jako by 

nechápali, že tím nijak neposlouží básnické velikosti Vrchlického. Ale o to ješitným 

epigonům ovšem nikdy nejde. Nejvíc maminka arci trnula, že Vrchlický po rozchodu se 

Zeyerem nadobro pozbude štítivosti k přátelům nehodným, kteří ho již obkličovali neblahým 

kruhem, a že duchové cennější, znechucení podkuřováním a planým halasem epigonů, raději 
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básníka povrchně odsoudí, než by se probojovali k němu a poctivou kritikou ho osvobodili 

z jejich zajetí. Jak si tedy neměla zoufat, tušíc jeho úděl zneuznání, byť jen dočasného?“ 

(Vrchlická 1960: 60–61). 

462
 Frída tu cituje a naráží na první sloku dedikace sbírky Eklogy a písně:  

 

Tys ještě dobré, smavé dítě, 

den dobrou pohodou ti plyne, 

vždy zvadne dříve jeho květ, 

než v kalichu mu vůně mine. 

Co může tobě dáti svět? – 

Ty všecko máš, co nepomine (Vrchlický 1949b: 9). 

 

463
 Jak svědčí Albert Pražák, Ludmila mu před svou smrtí vznik poměru mezi Vrchlickým  

a Bezdíčkovou vysvětlovala zcela jinak: „Prozradila mně, že tehdy Vrchlický netrpěl nejvíce 

jejím počínáním, ale že trpěl, protože začal míti svůj nový citový zájem a narazil na odpor 

paní [Karly Bezdíčkové], jež by chtěla míti k vyslyšení básníka nějakou vyšší, třebas 

zpovědníkovu sankci. Když prý paní Vrchlická postřehla, jak to na Vrchlického doléhá, 

seznámila se sama s touto paní a měkčila její odpor, jak mohla, až dosáhla cíle. Nemohl jsem 

si sice nikdy již ověřiti pravdu těchto slov, ale vyslovila je paní opravdu na předělu života  

a smrti, a myslím, že neměla, proč by jako spoluúčastník nepověděla k osudným devadesátým 

letům také své stanovisko. Fakt byl, že paní, o které mluvila, byla opravdu Vrchlickému od 

těch dob blízká“ (Pražák 1945: 98–99). 

464
 Václav Brtník (1895–1955), básník a literární historik, zabývající se především dílem 

Jaroslava Vrchlického, jeden z čelných přispěvatelů Sborníku společnosti Jaroslava 

Vrchlického a editor souborného vydání jeho dramatických spisů. 

465
 Oldřich Pyšvejc (1865–1938), nakladatel, knihkupec a antikvář. 

466
 Karel Buchtela (1864–1946), finanční rada a jeden ze zakladatelů české archeologie. 

467
 Básnická sbírka z r. 1899 je datována 1891–1899 a jedná se skutečně o jednu 

z nejrozsáhlejších básníkových sbírek (v prvním vydání má 382 stran). Věnování zní: 

„Milostivé paní, paní Karle Bezdíčkové, v upřímném a oddaném přátelství“ (Vrchlický 1954: 

8). 

468
 Vrchlického tragédie z doby vlády římského císaře Tita Flavia Vespasiana; psáno roku 

1896. (V souborném vydání in Vrchlický 1934b: 5–134.) 
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 Sbírka vyšla teprve péčí Jana Voborníka v roce 1930 podle Vrchlického rukopisu.  

O vzniku názvu sbírky viz komentář Vítězslava Tichého v edičních poznámkách 

k soubornému vydání Vrchlického básnických spisů (Vrchlický 1950a: 679); Perdita – jak 

Vrchlický Bezdíčkovou básnicky nazývá – je v mládí unesená královská dcera ze 

Shakespearovy Zimní pohádky, která o pastýřské slavnosti rozdává květiny. 

470
 Tento odhad trvání milostného poměru mezi oběma je patrně pouze Frídovým dohadem – 

svědčí o tom i jím udané vročení Kvítí Perdity 1894–1897. 

471
 Antonín Randa (1834–1914), profesor občanského práva na Právnické fakultě Univerzity 

Karlo[-Ferdinando]vy; předsedou Akademie byl po smrti Hlávkově v letech 1908–1914. 

472
 Patrně na základě Frídova údaje uvádí informaci o zničení zbytku básnické korespondence 

i Voborník v úvodu k prvnímu vydání Kvítí Perdity a ještě Vítězslav Tichý v ediční poznámce 

k příslušnému svazku básnických spisů (Vrchlický 1950a: 680). Část (a patrně velmi 

rozsáhlá) však spálení unikla, značné množství dopisů měl u sebe např. Václav Brtník (na tyto 

rukopisy se zřejmě vztahuje nepříliš vhodně umístěná poznámka Vladimíra Frídy výše 

v textu). Malý výbor z nesmírně rozsáhlé dnes zachované korespondence vydal rovněž Tichý 

v posledním svazku Vrchlického básnických spisů pod názvem Poslední kvítí Perdity 

(Vrchlický 1963: 189–227): v ediční poznámce uvádí, že se dochovalo celkem 1876 dopisů  

o 3752 stranách (ibid., 376), z toho většina (1497 listů z let 1892–1905) je dnes uložena ve 

Vrchlického fondu v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. 

473
 O tom srov. i básnickou parafrázi v jedné z ód Kvítí Perdity:  

 

Ty sloky, v nichž má lepší bytost skryta  

se davu tají, pro tebe jsem psal,  

Těm dostačí, že oko tvé je čítá.  

Co davu vnitřní radost má i žal?  

On šel by cizí snad, ba s pohrdáním,  

kde dojata se jistě zastavíš,  

mír nesouc s útěchou mým žhavým skráním 

a ústům polibků svých plnou číš (Vrchlický 1950a: 477). 

 

474
 I v Kvítí Perdity o tom několik básní svědčí. Projevy smutku a touhy se tu střídají jakoby 

s vyrovnáním se se stavem věcí, jaký je. Tak zde např. čteme verše:  
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Rci, jaký stín pad na tvou drahou duši  

a zčeřil její hlubinu?  

Já neuhod ho... sotva duch jej tuší,  

a přec mne hněte, přec mne drásá, kruší,  

ó věděti jen příčinu! (Vrchlický 1950a: 487), 

  

ale také např. vyrovnaně znějící gazel: 

 

Já jsem šílil, ty jsi moudrá byla,  

ty jsi hvězdy jen i azur pila,  

díky dnes ti vzdávám za tvou moudrost,  

ideál náš líp jsi pochopila.  

Tvoje cudnost jako vínek z perlí 

se na lásku naši položila, 

a v tom jako v divoké své vášni 

tys vždy světicí i ženou zbyla! (ibid., 544). 

 

Patrně nejlépe Vrchlický své pocity vystihl v závěru jednoho z madrigalů: 

 

 

Rci, zdaž v tom nevidíš náš osud celý? 

tu štěstí záblesk, tam stín leží stmělý! 

Tu beznaděj nám slzou šlehne v líci, 

a srdce mé, pták tobě zpívající (ibid., 519). 

 

475
 Tento dojem z chování Karly Bezdíčkové neměl patrně pouze Frída. I Eva Vrchlická  

(i když záhy Bezdíčkovou omlouvá) o svých tehdejších dojmech ze vztahu píše: „Jak mohla 

nebýt všecka šťastna, ona, proti němu [tj. Vrchlickému] i mamince celkem nepatrná osoba? 

Jak se mohla opovážit tak ho trápit? Jak to, že mu není neskonale vděčna, a ještě více mé 

šlechetné mamince, která se se vším velkolepě vyrovnává?“ (Vrchlická 1960: 256). 

476
 O tomto poměru mezi oběma ženami píše také Vrchlického dcera Eva: „Mimi se chovala 

ke Karle […] jako k starší, zkušenější přítelkyni, od níž jako by očekávala buď schválení, 

nebo přátelské výtky pro své počínání. A Karla nikdy neskrblila radou ani pomocí, pokud to 
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bylo v jejích možnostech. Kdo obě dobře znal a věděl, jak jsou si nepodobny povahou, 

vzděláním, vystupováním […] nemíval jejich vzájemnou náklonnost za upřímnou, nebo se jí 

aspoň podivoval“ (Vrchlická 1960: 256). 

477
 Josef Pelnář (1872–1964), s Thomayerem se seznámil za svých lékařských studií r. 1902, 

kdy počal docházet na jeho II. interní kliniku a byl zde spolu s Rudolfem Vanýskem jeho 

asistentem. R. 1905 byl habilitován, hned nato však musel na Thomayerovo přání kliniku 

opustit. Poté získal místo na ambulanci Elektrických podniků a současně místo soudního 

znalce u okresního a obchodního soudu, styky s Thomayerem však udržoval až do jeho smrti. 

Mimořádným profesorem byl jmenován r. 1912 na základě práce Třes z oblasti neurologie 

(srov. Mařatka, Hlaváčková 2000: 13–14). 

478
 Srov. Pelnářovo znění zde na s. 148. 

479
 „Slavnou“ nazývá Frída Vrchlického čtyřicítku proto, že básníkovi k tomuto jubileu byly 

uspořádány četné oslavy a vydány mnohé vzpomínkové články (vyšlo mj. i zvláštní číslo 

Zlaté Prahy).  

480
 Srov. Pelnářovo znění na s. 148. 

481
 Srov. Pelnářovo znění na s. 148. 

482
 S tím souhlasí také Klášterský, který píše: „Z nápojů dával přednost vínu. Piva nepil 

mnoho. Zpravidla jen jednu, zřídka dvě sklenice plzeňského, a pak dával si víno podle peněz, 

někdy lepší, jindy jen levné“ (Klášterský 1934: 319–320). 

483
 Bílinská minerální voda (Biliner Sauerbrunn) byla známa již od 17. století. Minerální voda 

Salvator pochází z pramene téhož jména poblíž slovenského Prešova. Její název se shoduje 

s názvem bavorského piva Pauliner Salvator. 

484
 K Vrchlického poměru ke kouření srov. i dále zprávu v Pelnářově chorobopisu (s. 148)  

a příslušnou poznámku a také báseň Nikotina (Napadlo rosy, Vrchlický 1960: 323–324). 

Citujme v této souvislosti ještě podivně znějící vzpomínku jeho zetě Gabriela Čápa, jenž 

tvrdí, že Vrchlický vykouřil cigaret „až sto denně a trpěl nějaký čas otravou nikotinem“,  

a vzápětí dodává: „Ovšem, že jich nevykouřil tolik sám, poněvadž se mu nejméně jedna 

třetina cigaret proměnila v popel v ušlechtilých Jeho prstech sama bez kouření“ (Čáp-

Horčápský 1942: 23). 

485
 Česká Kubice (německy Böhmische Kubitzen), obec v domažlickém okrese, nedaleko 

Čerchova. Frídova rodina tu pobývala na letním bytě v penzionu Krásnohorská, založeném  

r. 1896 manželi Wurscherovými (srov. k tomu Závacká 2014, č. 5, 13). 
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486

 Vladimír Skalička (1872–1942), asistent psychiatrické kliniky UK v Praze, pozdější primář 

psychiatrických ústavů (Mařatka–Hlaváčková 2000: 71). 

487
 Do léta roku 1909 spadá i kuriózní pokus léčit nemocného básníka okultními metodami. 

Rozhodli se k tomu Karel Weinfurter, Josef Šimánek a další. Píše o tom Josef Váchal, snad 

jeden z nepřímých účastníků celé akce, v rukopisně zachovaném románu Čarodějnice 

holešovická: „Vzali nemocnému nehty, vlasy a moč a vše uloženo bylo do stromu, podle 

horoskopu vybraného. Vše je doslova pravdou. Stalo se tak po přečetných spiritualistických 

seancích s nejlepšími našimi médii a po prozkoumání řady starých medicínských knih 

literatury magické. […] Mnoho bylo oněch zasedání a mnoho srovnávacích studií o tomto 

předmětu […] Trvalo to skoro rok, než se zachránci ujednotili na nevinném celkem 

prostředku – a souhlasily s tím i vsetínské vědmy, za nimiž vícekrát Ing. Hamalík jel v oné 

příčině –, aby se předměty, ve styk s tělem chorého přišlé, co amulet upravily, po vykonání 

určitých magických obřadů nad nimi, za zvláště vyvolené hodiny […] Nato uloženy byly ony 

amulety – byly prý tři – do starého stromu v Motole u Prahy osaměle stojícího“ (cit. dle 

Sanitrák 2006: 150–152). 

488
 Malá vesnice, část obce Mezno ve Středočeském kraji v okrese Benešov. 

489
 Thomayer prý Vrchlického přitom stále ujišťoval, že bolest v pravé noze, na niž si 

stěžoval, je „jen pouhá domněnka a že k tomu není důvodu“ (Kvapil 1946: 316). 

490
 Obětavost Barbory Dvořákové (1849–1941) potvrzují četná svědectví, např. V. Pečínka: 

„Vrchlického průvodkyně a ošetřovatelka, jež byla vzorem ženské obětavosti a sebezapření, 

věnovala mu všechnu svoji péči a něhu, všechny síly a umění, aby jej udržela při dobré 

náladě. Ani na okamžik nespouštěla jej z dohledu svých očí. Její pečlivé ruce stále se s ním 

obíraly“ (Pečínka 1912: 3).  

491
 Karl Maria Coudenhove (1855–1913) byl českým místodržitelem v letech 1896–1911. 

492
 Jaromír Borecký (1869–1951), jako básník epigon Vrchlického a představitel 

predekadentních tendencí, překladatel z evropských jazyků a perštiny.  

493
 Od Vrchlického onemocnění do jeho smrti byly v Máji otištěny tyto jeho básně: Ročník 7, 

1908–09 Hvězdám! (č. 1, 1; knižně in Meč Damoklův, Vrchlický 1951: 327–328), Smutek  

(č. 1, 1; knižně ibid., 325–326), Meč Damoklův (č. 9, 113–114; knižně ibid., 303–306), 

Melodie (č. 17, 217; knižně ibid., 316–317), Hodinám budoucím (č. 25, 305; knižně ibid., 

323–324), Večerní obraz (č. 25, 305; knižně ibid., 328–329), Náhlé setkání (č. 34, 414; knižně 

ibid., 326–327); ročník 8, 1909–10 U moře (č. 1, 1; knižně ibid., 370–371), Hvězdné sny  

(č. 13–14, 154; knižně až ve spisech in Vrchlický 1963: 361), Harfa (č. 33, 397–398; knižně 
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in Meč Damoklův, Vrchlický 1951: 334–336); ročník 9, 1910–11 Život ideálem (č. 1, 9; 

knižně neotištěno), Příchod (č. 3, 37; knižně teprve ve spisech, Vrchlický 1963: 361–362), 

Můj dík, Návštěva (obě č. 10, 121; knižně neotištěno), Jitro na moři (č. 19, 233; knižně 

neotištěno), Balada pro domo sua (č. 29–30, 353; knižně in Meč Damoklův, Vrchlický 1951: 

356–357); ročník 10, 1911–12 Osamocení (č. 1, 5; knižně neotištěno). Některé další 

příspěvky přinesla také Zlatá Praha a Květy. 

494
 Frída dlouhá léta působil jako ředitel vyšší dívčí školy. 

495
 Jan Šimsa (1865–1945), lékař, založil po zkušenostech v cizině (Chorvatsko) r. 1901 

v Krči sanatorium pro vnitřní nemoci a psychózy (Navrátil 1913: 313–314). 

496
 Vrchlického zeť Gabriel Čáp se oproti tomu Ludmily zastává a velmi ji chválí: „Byla 

ušlechtilá, pilná, pracovitá, čistotná a šetrná paní a v první řadě předobrá, obětavá, zlatá 

,máma‘, která však tím nezameškala pořádek v domácnosti a hlavně v knihovně svého chotě“ 

(Čáp-Horčápský 1942: 23); vzápětí všechny výtky proti ní rozhodně odmítá jako pomluvy 

(ibid., 23–24). 

497
 Tento Frídův úsudek o Ludmile cituje a také přejímá Kovařík 2005: 73–74. 

498
 Ladislav Krouský (1866–1929), lékař, své sanatorium ve Stupčicích založil r. 1899 

(Navrátil 1913: 157). 

499
 Jarka Nevole (1886–1926), překladatel francouzské literatury a básník, příslušník pražské 

divadelní bohémy, první manžel Evy Vrchlické. 

500
 František Bačkovský (1854–1908), literární historik a novinář, později také knihkupec  

a nakladatel. Vzpomínku na jeho činnost viz in Klášterský 1934: 72–74. 

501
 Že z původní Vrchlického knihovny mnoho zmizelo, dotvrzují i četné vzpomínky, a to 

většinou se snahou nějak tuto mezeru vysvětlit. Např. A. Klášterský píše, že „mnoho knih 

jistě zůstalo u těch, kdož si je vypůjčili, a mnoho i jinak se jich rozztrácelo“ (Klášterský 1934: 

331). 

502
 O charakteru doktora Landra píše J. Konopásková: „Dr. Landr i rodina jeho jsou upřímní 

lidé, v domě jejich vládne pravé pohostinství, vychází všem krajanům vstříc s prostotou  

a srdečností, která tolik hřeje uprostřed lázeňského života, která nádherně doplňuje dojmy 

uchvacujícího jihu, takže, zdá se vám, jste doma, vlast vaše prostírá se až sem pod modré 

nebe, k moři měnícímu ustavičně barvu i náladu svoji“ (Konopásková 1911: 289). 

503
 Josef Šimánek (1883–1959), básník, prozaik a dramatik, ovlivněný dekadentními proudy, 

zájmem o okultismus a antickou kulturu. O své cestě do Opatije s Vrchlickým píše: „Měl 

jsem bolestné štěstí doprovázeti nemocného básníka do Opatije. Vidím znovu Jaroslava 
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Vrchlického, jak radostně se usmívá uprostřed muk, jako dítě smějící se skrze slzy. Básník byl 

skálopevně přesvědčen, že vrátí se z Opatije úplně zdráv a svěží. Ač týrán byl po cestě zvláště 

prudkými bolestmi, nemluvil o ničem jiném než o svých plánech a jich realizování, až vrátí se 

uzdraven do Prahy“ (Šimánek 1912: č. 255, 1). 

504
 Ze vzpomínek na Vrchlického pobyt v Opatiji jsou zajímavé zejména tři. Nejpodrobněji  

o něm vypráví V. Pečínka: „Slyšel jsem mnoho o nemoci Vrchlického, i domníval jsem se, že 

uvidím sešlého, zlomeného starce, a zatím tvář jeho byla svěží, radostná, její narudlá pleť 

krásně kontrastovala s bílým prorockým vousem. […] Nezdálo se, že je tak ochromen na 

duchu, jak se říkalo. I jeho vzhled klamal. Jeho oči, shledal jsem při rozhovoru, byly čiré, 

hleděly kamsi do neurčita a plály nemocným leskem. […] Miloval překotný chvat přístavu, 

rušný život – ovšem jen zdálky – pohyb mas a ono pestré hemžení kolem parníků, jež kotvily 

u mola. […] Byl předmětem pozornosti nejen nás Čechů, ale i cizinců, a byl téměř každého 

dne fotografován. V přístavu výklady fotografů byly plny jeho podobizen, jež šly čile na 

odbyt“ (Pečínka 1912: 2).  

Tuto vzpomínku doplňuje zprávou o básníkově životosprávě v té době Viktor Hánek, jenž 

píše, že „měl dovoleno vykouřit jen deset papiros. Ale básník vycházel na terasu u svého 

pokoje a kouřil klidně cigaretu za cigaretou a kladl na římsu zbytek i s popelem. Když 

dokouřil, sfoukl zbytky s popelem do moře – a začal znovu“ (Hánek 1940: 7). 

Třetí vzpomínkou je báseň J. Rokyty, z níž zde uvádíme alespoň část: 

 

[…] A od té chvíle dní jsme spolu řad 

zde v slunci prožili i řadu neděl,  

já v naději i v úzkosti jsem hleděl, 

jak vstával střídavě a zase chřad 

génia majestát. 

 

Dnes přes moře lét duchem k západu – 

co v písku kol nás zněl krok ignoranta, 

on velké zřel tam, Petrarku a Danta,  

spěl s nimi, dědic jejich pokladů, 

v čarovnou zahradu. 

 

A zítra v mukách se mu setmělo, 
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byl bližší přátelům, byl člověk s nimi. 

K mé ženě děl: Zda bolest poleví mi? 

A za květ líbal, což mnou rozchvělo, 

mou dcerku na čelo. 

 

Tak střídaly se chmury, paprsky, 

až přišel smutný večer rozloučení... 

Snad není poslední to políbení, 

poslední k cestě v dálné okrsky 

stisk ruky bratrský? ... 

 

A ráno, když se parník ztrácel v dál, 

on ještě se svým strážcem, prostou ženou, 

jež podpírala peruť přeraženou, 

ozářen sluncem na balkoně stál – 

a bílý šátek vlál“ (Rokyta 1912). 

 

505
 Ika (italsky Ica), malá rybářská vesnice asi kilometr od sousední Ičići; spolu s ní tvořila 

vždy levnější rekreační středisko v blízkosti Opatije. 

506
 Volosco nebo Volosca, původně rybářská a obchodnická vesnice na sever od vlastní 

Opatije, dnes součást města. 

507
 Ludmila mu 26. 8. 1911 do Opatije píše: „Skoro celoroční pobyt u toho slaného, zdravého 

živlu moře jistě pomohl, ale teď takzvaná ,Nachkur‘ doma v Čechách, v mírném pásmu, jistě 

Ti bude znatelně viditelná, že teprve doma ucítíš veliké zlepšení, které tam již třeba tak 

nepozoruješ“ (Pražák 1955: 132–133). 

508
 Na její dotaz prý Thomayer Ludmile vysvětlil, že Vrchlický se nechce vrátit domů, neboť 

se bojí míst, kde jeho choroba vypukla (Vrchlická 1960: 113). 

509
 Antonín Steidl (1832–1913), lékař a politik, poslanec Českého zemského sněmu a říšské 

rady. Podle vzpomínek současníků to byl muž „vysoké postavy, příjemného vzhledu, muž 

ušlechtilý, jemných způsobů“ (Klášterský 1934: 502; srov. o něm i Bořek-Dohalský 1932: 2, 

o jeho lékařské a profesní kariéře zejména Navrátil 1913: 299–301). 

510
 Byt se nacházel v depandanci Bautzova hotelu v č. 149 v prvním poschodí, na rohu dnešní 

Fastrovy a Spálené ulice (Závacká 2014, č. 5, 13). 
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511

 Oldřich Svoboda, ve Frídově textu ještě dále zmiňovaný, o této cestě s Vrchlickým 

z Opatije zanechal podrobnou vzpomínku (Svoboda 1911; srov. k tomu také Klášterský 1934: 

356). 

512
 Jan Ludvík (1862–1930), velkoobchodník a starosta města Domažlic v letech 1905–1919. 

513
 Tomuto svědectví odporuje vzpomínka Jana Vrby, podle níž Vrchlický užil obecního 

kočáru jen několikráte, protože mu bylo brzy řečeno, že kočár není k dispozici, neboť za 

pěkného počasí musí sloužit k svážení sena (Vrba 1922: 535). 

514
 Ředitel J. Dvořák byl bratrem orientalisty Rudolfa Dvořáka, s nímž Vrchlický 

spolupracoval na překladech čínské Knihy písní (Ši-kingu). Dvořákova choť Eugenie prý 

Vrchlickému do bytu nosila „jeho zamilovanou pochoutku – švestkové knedlíky a ryby“ 

(Bořek-Dohalský 1932: 2; srov. též Závacká 2014, č. 5, 13). 

515
 Patrně míněn František Bořek-Dohalský (1887–1951), povídkář a novelista. Jeho bratr, 

fejetonista Zdeněk Bořek-Dohalský (1900–1945) později – snad podle bratrových vzpomínek 

(?) – sepsal článek (Bořek-Dohalský 1932). 

516
 Jindřich Jindřich (1876–1967), hudební skladatel a Vrchlického přítel v posledních letech 

před vypuknutím jeho choroby. Blíže se s ním Vrchlický seznámil teprve na jaře 1908, když 

pobýval na extenzi v Domažlicích u zdejšího radního Kraffera. Napsal pro něj ještě před 

nemocí několik textů ke zhudebnění a poté se s ním náhodou opět setkal ve Stupčicích  

r. 1910, když sem Jindřich přijel do sanatoria jako doprovod své svobodné nemocné sestry 

(Vrba 1922: 533). I poté zřejmě pomýšlel na práci pro něj, neboť ještě z Opatije mu 28. 4. 

1911 psal: „I mně se vede, chvála Bohu, pomalu již lépe a doufám, že s rostoucím zdravím 

pomalu všecko pronedbané dohoním a opět nahradím. Chci nyní pomýšlet na slíbené Vám 

písně a doufám, že Vám je brzy zašlu“ (Vrba 1922: 533). Patrně ještě ve Stupčicích Jindřich 

Vrchlickému nadhodil možnost, aby se uchýlil do domažlického ústraní; snad právě to byl  

i jeden z důvodů, proč si básník po návratu z Opatije vybral právě toto město. 

517
 Páter Řehoř Vaněk, převor domažlického kláštera, poskytl mj. Vrchlickému před smrtí  

i zaopatření svátostmi. 

518
 Václav Krahulík (1871–?), lékař v Domažlicích, zabýval se hlavně problémem obrn (srov. 

Navrátil 1913: 154). Podle vzpomínek Zdeňka Dohalského jej Vrchlickému doporučil právě 

Pelnář, který byl jeho spolužákem (Bořek-Dohalský 1932: 2). 

519
 Domažlický středoškolský profesor Václav Fikejs. 

520
 Podle kronikářských záznamů přesídlil Vrchlický do nového bytu již 1. února (a nikoli až 

po Hromnicích). Jednalo se o byt č. 125 na domažlickém náměstí (Závacká 2014, č. 5, 13); 
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knihtiskařskou tradici rodiny Prunarů založil Karel František Prunar (1805–1877), který tu na 

svou dobu moderní knihařství a knihkupectví zřídil již r. 1832. Po otcově smrti se závodu ujal 

jeho syn Jiří (1833–1886), který již předtím, r. 1872, založil také týdeník Posel od Čerchova. 

Po jeho předčasné smrti řídili spolu prosperující závod dlouhá léta jeho bratři Karel (1848–

1927 – knihkupectví) a Emanuel (1853–1917 – tiskárna a nakladatelství). 

521
 Bylo to nutné zejména proto, že profesor Fikejs si vzal do bytu v pivovaře (který měl 

ostatně původně připadnout právě Vrchlickému) všechen nábytek a věci. O znovuzřízení bytu 

se postaral zejména místní spolek paní a dívek „Božena Němcová“ a především jeho 

předsedkyně, paní Regálová; přes tento nezájem však Fikejs prý sám byt nadále platil, neboť 

městská rada k tomu nebyla ochotna (srov. Vrba 1922: 535). 

522
 O tomto bytě se zmiňuje Ludmila i v četných dopisech, jež psala Vrchlickému v době jeho 

nemoci. 10. 12. 1911 píše: „Tvůj pokoj je úplně v pořádku. […] Jaké by to byly hezké 

Vánoce, kdybys v něm s paní Dvořákovou sídlil. Jistě by každičkému přání Tvému zde mohlo 

býti vyhověno. Pokoj je tak situován, že bys ničím ani nikým nebyl v něm rušen“ (Pražák 

1955: 134). 

523
 Podobné záznamy o Ludmilině chování nacházíme i v zápisníku Josefa Thomayera. 

Příznačný je záznam již z 10. 11.: „Včera mne vyhledal Bedřich Frída a radil se se mnou  

o Vrchlickém. Vrchlický nechce živou mocí zpět ke své ženě, prý se jí bojí. Na Frídu zase 

četní lidé […] naléhají, aby se k ženě vrátil. Zdá se, že má paní Vrchlická nahnáno. Kvůli 

penzi. Když manžel nežije s manželkou, nemá tato na penzi nárok“ (Závacká 2014, č. 5, 13). 

O tom, že ani poté Vrchlického žena snah ve prospěch sebe a své rodiny nezanechala, svědčí 

další záznam: „Jednoho dne přijela paní Vrchlická do Domažlic na návštěvu. Naléhala přitom 

na paní Dvořákovou, aby se vzdálila. Ta tak učinila, leč po chvíli se vrátila a viděla před 

Vrchlickým papír a paní držela pero a lahvičku s inkoustem, kteréž obojí přivezla z Prahy. 

Vrchlický vtom, když Dvořáková vstoupila, odsunul papír a řekl mrzutě: Já nepodepíšu nic. 

Co Vrchlická chtěla, nevím, mám však podezření, že chtěla, aby Vrchlický prohlásil dvě 

mladší děti, Evu a Jaroslava, za svoje“ (ibid., č. 6, 13). 

524
 K této návštěvě se vztahuje i dopis strýce Antonína Koláře Vrchlického matce ze dne 22. 

12.: „Jednali jste velmi opatrně a moudře, že jste se snažili Jaroslava odvrátiti od jeho úmyslu 

navštíviti divadlo. Mám za to, že by to bývalo v každém směru k jeho škodě pro ducha i tělo. 

Bude-li skutečně Jaroslav tráviti prázdniny u Bedřicha, prosím, povězte mu, že ho srdečně 

objímám, že naň stále myslím a za jeho brzké a úplné zotavení prosím. Také rodině 
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Bedřichově vyřiďte můj pozdrav a že jim přeji od srdce toho bratrského potěšení, které budou 

letos pospolu užívati o Vánocích...“ (Sterzinger 1920: 100). 

525
 Výbor z této rukopisné sbírky pod týmž názvem uveřejnil Vítězslav Tichý v závěrečném 

svazku Vrchlického básníkova díla (Vrchlický 1963). 

526
 Výbor uveřejněn rovněž in Vrchlický 1963. 

527
 Sbírka Meč Damoklův vyšla teprve posmrtně u Otty na počátku roku 1913. Ke způsobu 

jejího uspořádání poznamenává Bedřich Frída v úvodu: „Rukopis nebyl definitivně připraven: 

na prvý pohled bylo lze poznati, že několik básní bylo jen provizorně do desk uloženo, neboť 

pod nadepsaný titul se naprosto nehodily, kdežto řada jiných veršů z téže doby, a co hlavního, 

veršů svým naladěním úplně blízkých základním tónům chystané sbírky, ležela v prvopise 

dosud neužita. Upozornil jsem na to svého bratra a s jeho souhlasem upravil jsem sbírku. Při 

pořádáním jejím přispěl mi velice svojí vzácnou radou pan dr. J. Borecký, důvěrný přítel 

bratrův a zároveň jeden z nejlepších znalců jeho poezie“ (cit. dle Vrchlický 1951: 392–393). 

Genezi sbírky podrobně analyzovala Jaroslava Janáčková, která činnost „editorů“ hodnotí tak, 

že „si počínali jako epigoni schopní ovládnout normu určité školy nebo básníka a uplatňovat 

ji v zkonvenčnělé poloze“ (Janáčková 1990: 242). 

528
 Drama z r. 1882, knižně vydáno až 1887 (ve spisech in Vrchlický 1932: 311–439). 

529
 Bohdan Jedlička (1838–1923), jazykozpytec, v šedesátých letech na sebe upozornil 

některými pojednáními o podstatě věty a o staročeských legendách, je rovněž autorem 

knižního pojednání O vývinu hudby od počátku XVIII. století až do našich dob.  

530
 Gustav Schmoranz (1858–1930), režisér a dramatik, ředitel Národního divadla v letech 

1900–1922. 

531
 Jaroslav Kvapil (1866–1950), básník, dramatik a libretista. V letech 1900–1912 působil 

jako režisér a dramaturg Národního divadla. 

532
 Na toto představení, konané 27. 12. 1911, vzpomíná zejména Jaroslav Kvapil.  

O Vrchlického stavu píše: „Za přestávky uvedli jsme ho do ředitelského salonku v zákulisí; 

rád bych mu přivedl i některé herce, ale básníka právě zas napadly bolesti a bylo mu třeba 

více klidu než nějakých nalíčených tváří. Po přestávce doprovodili jsme ho s Jiráskem bočním 

východem ke kočáru a tam jsme se s Jaroslavem Vrchlickým naposled rozloučili“ (Kvapil 

1946: 317–318). Poměrně velmi nespolehlivé je svědectví Ivana Lesného, podle nějž tehdy na 

představení byla jeho matka a podle její vzpomínky „o nic neměl zájem a jen chlubně 

ukazoval svůj plnovous a říkal: ,To mi ty fousy pěkně vyrostly‘“ (Lesný 1991: 42). – Zvláštní 

je neshoda mezi datem představení (27. 12.), jak jej máme udáno Kvapilem i soudobými 
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prameny, a Frídovou informací o tom, že měl jeho bratr po představení u něj strávit vánoční 

svátky. Pravda je, že několik dní předtím shlédl Vrchlický své Námluvy Pelopovy již 

v nastudování domažlických ochotníků za klavírního doprovodu Jindřicha Jindřicha; 

představení celé trilogie se konalo podle dobových záznamů ve dnech 13.–15. 12. 1911 a 

Vrchlický – jak již řečeno – byl přítomen pouze na prvním večeru (Bolonský, b. d., 106).  

I vzpomínky na toto ochotnické sehrání Hippodamie jsou poměrně četné; tak Zdeněk 

Dohalský píše: „Hodně se s tím namořili. A tak poprávu mohli se ho v přestávce zeptat, jak se 

mu to líbí. Odpověděl v stálém rozechvění: ,Bože, jak je to krásné! – Pošeptejte mně, prosím 

– kdopak tu věc napsal?‘ Šetrná upřímnost a láska zmohly i toto těžko splnitelné přání. ,Tak – 

tak – vidíte... vidíte...‘“ (Dohalský 1932: 2).  

533
 O těchto Vánocích píše ředitel Dvořák svému bratru, orientalistovi Rudolfovi: „O Štědrém 

večeru měli jsme hostem mistra Vrchlického […] Chudák Vrchlický neměl z návštěvy 

mnoho. K nám šel pěšky, zpět jsem jej dal odvézti. Když jsem jej vedl k nám, pořád 

opakoval: ,Netroufám si mnoho?‘ Proč? ,Že vám budu na obtíž.‘ Málo jedl. Několik lžic rybí 

polévky, ryby se bál, zato pojedl trochu špenátu, štrudl nesmí. – Když mu pak nalili 

mělnického, jevil jakýsi nepokoj. Pak vzal skleničku do levé, povstal a řekl: ,Připíjím na 

zdraví hostitelů.‘ Viděti bylo, kolik námahy mu dala ta slova. – Po nějaké chvíli rozzuřila se 

mu bolest a bylo mu velké horko, takže jsme jej odvedli do salonku. Vykouřil několik cigaret 

a při tom hovořil, ne sice duchaplně, ale roztomile. Hledím z něho něco dostati, ale je toho 

málo“ (an. 1916: 179–180). 

534
 Vrchlického vzpomínky z pařížské cesty viz in Vrchlická 1960: 252. 

535
 S notářem Jakubem Ptáčníkem se Vrchlický seznámil již za svého pobytu v Opatiji a tato 

známost mu patrně znovu připomněla Domažlice a byla jednou z příčin, proč si po návratu 

zvolil ke svému pobytu toto město (Závacká 2014, č. 5, 13). 

536
 Závěť byla sepsána 16. května 1912 (srov. Závacká 2014, č. 6, 13; Resler 1942: 3). 

537
 Lékař o Vrchlického duševním stavu vydal prý své osvědčení, které se ale v soudních 

spisech nedochovalo (Resler 1942: 3). 

538
 Jan Styka (1858–1925), polský malíř a ilustrátor. O jeho stycích s Vrchlickým srov. Karník 

1949. 

539
 Návrh na zhotovení tohoto gratulačního alba podal malíř Viktor Oliva (1861–1928)  

a zúčastnila se jej celá řada přispěvatelů svými ilustracemi, básněmi a vzpomínkovými 

články. Vrchlický jej dostal brzy po svých narozeninách r. 1912 a do Domažlic mu jej 

přivezla deputace výtvarníků a básníků, kteří prý Vrchlického zastihli, „když byla básníkova 
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nálada plna nejrůžovějších nadějí. Jeho tvář byla tváří mučedníka, ale jeho krásné modré oko, 

jehož nedovedla příroda zkaliti ani zamlžit, vysílalo do světa neustále živou naději brzkého 

pozdravení“ (Sekanina 1932: 390). Podrobně album popisuje, přispěvatele jmenuje a některé 

ukázky uvádí ve svém článku Josef Müldner (Müldner 1912: 304–305) a vzpomíná na něj též 

Emanuel Lešehrad (Lešehrad 1923: 116). 

540
 Vrchlického závěť podle soudního opisu zní:  

 

„Poslední pořízení 

Já, dr. Emil Frída – Jaroslav Vrchlický, c. k. univerzitní profesor t. č. v Domažlicích, učinil 

jsem na případ své smrti toto poslední pořízení: 

I. Z hotových peněz, jež mně spravuje bratr můj Bedřich Frída, odkazuji své ošetřovatelce, 

paní Barboře Dvořákové, částku 1000 K, slovy tisíc korun, a zbytek polovicí své matce Marii 

Frídové, popřípadě, kdyby mne nepřežila, svým sestrám Marii, Antonii a Anně Frídovým, 

mezi sebou stejným dílem, a druhou polovici své dceři Miladě Čápové rozené Frídové.  

II. Svůj portrét od Styky a album, jež jsem letos dostal darem od pražských umělců  

a spisovatelů, odkazuji domažlickému městskému muzeu na věčnou paměť svého pobytu 

v Domažlicích.  

III. Z tantiém divadelních a honorářů za knihy, tedy vůbec ze všech požitků na základě práva 

autorského, odkazuji třetinu dceři Miladě, druhou třetinu své matce Marii Frídové, anebo, 

kdyby zemřela přede mnou, jejím dcerám (svým sestrám) Marii, Antonii a Anně Frídovým,  

a třetí třetinu své manželce Ludmile Frídové a dětem Evě Nevolové, rozené Frídové, a 

Jaroslavu Frídovi, mezi sebou stejným dílem.  

IV. Knihovnu svoji a rukopisy svých již vytištěných děl odkazuji České Akademii v Praze.  

V. Univerzálními dědici veškerého svého ostatního jmění ustanovuji své děti, Miladu 

Čápovou, rozenou Frídovou, Evu Nevolovou, rozenou Frídovou, a Jaroslava Frídu, mezi 

sebou stejným dílem.  

VI. Vykonavatelem své poslední vůle ustanovuji svého bratra Bedřicha Frídu.  

Tomu na důkaz jsem tento testament, který mně byl u přítomnosti dožádaných, 

spolupodepsaných tří svědků posledního pořízení řádně a srozumitelně přečten, v celém jeho 

rozsahu schválil, za svoji poslední vůli prohlásil a nato vlastní rukou podepsal. 

V Domažlicích, dne 16. května 1912.   

Dr. Emil Frída 

Dr. Josef Kaňka, svědek poslední vůle  
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Dr. Václav Krahulík, svědek poslední vůle  

Dr. Jakub Ptáčník, svědek poslední vůle“ (cit. dle Resler 1942: 3). 

 

541
 Thomayer na tuto poslední dobu Vrchlického života vzpomíná: „Viděl jsem jej naposledy 

8. července 1912. […] Byl, ubožák, blízek smrti. Smysly měl valně obestřené a těžko mluvil. 

Poslední slova, která jsem od něho zaslechl, byla: ,Poslouchej, je smrt zlá?‘“ (Thomayer 

1920: 92). 

542
 K některé z těchto (nikoli ale až k v dalším textu popisované poslední) vyjížděk se 

vztahuje i následující známá vzpomínka: „Vrchlický jel z Domažlic na Českou Kubici, 

pohroužen jsa v naprostou apatii, která ho v té době vůbec již neopouštěla. Celou cestu si 

nikoho nevšiml a ani slova nepronesl. Teprve na návrší před Kubicí vyklonil se najednou 

z kočáru, rukou ukázal do prachu dráhy pro pěší a vyrazil jediné slovo – ,Růže!‘ – Na příkaz 

průvodčího byl kočár zastaven a záhy byla nalezena příčina básníkova vzrušení. Na cestě 

ležel zpola zvadlý květ obyčejné stolístky, jakých je plno v chodských vesnických 

zahrádkách. I tázali se Vrchlického, který však již neodpovídal, zachovávaje však ještě stále 

vzrušené držení těla a pohlížeje s podivným steskem ve vybledlých modrých očích do prachu 

silnice. Uklidnil se teprve, když růži zvedli a podali mu ji do kočáru. Usmál se na ni, přivoněl, 

kočár se hnul, a Vrchlický s povadlou chodskou stolístkou v ruce upadl zase do těžké apatie“ 

(Vrba 1922: 535). 

543
 Poněkud odlišnou vzpomínku na Vrchlického setkání s bratrem zachoval (prý podle 

Frídova podání) i R. J. Kronbauer. Vyjížďka se podle něj konala dne 1. září kolem druhé 

odpoledne a Vrchlický měl v úmyslu navštívit nejprve Heritesa, který tu byl na dovolené, ale 

nezastihl jej. S rodinou byla prý tehdy i spisovatelka Vilma Sokolová (1859–1941), která 

Vrchlického srdečně vítala. „Jaroslav Vrchlický ji ovšem také hned poznal, podal jí ruku  

a nepatrně se usmál. V tu chvíli rozjasnily se poněkud jeho rozteskněné, zachmuřené oči.“ 

Sokolová prý řekla, že dále odtud jede do Písku za Heydukem, nechce-li mu Vrchlický něco 

vzkázat, načež ten odpověděl: „Srdečně by mne těšilo – vyřiďte panu Heydukovi – kdybych 

se s ním ještě jednou mohl viděti.“ Podle tohoto zprostředkovaného Frídova svědectví „to 

byla poslední souvislá slova, jež jsem od bratra slyšel – to bylo poslední naše setkání, to jsme 

si naposledy podali a stiskli ruku“ (Kronbauer 1912: 37). 

 

Bedřich Frída: Prázdniny Jaroslava Vrchlického v letech 1873–1874 
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 O tomto pobytu Vrchlického rodičů na Moravě mnoho nevíme. Šíře o tom píše Frída 

Josefu Thomayerovi: „Matka tam měla výborný obchod – sklad mouky ze mlýnů, pro něž 

otec kupoval v Rusku ve velikém obilí. Tehdáž se našim dobře dařilo – ale roku 1872 

roznemohl se otec velmi těžce na cestě – snad tyfem, snad cholerou jater a ležel asi dva 

měsíce u svých židovských známých v Tarnopolu. Matka dlouho nevěděla, co se s ním děje,  

a vystála tehdáž strašné starosti. Zatoužila v té vzdálenosti po Čechách a hlavně po tom, aby 

mohla míti otce doma“ (Thomayer 1919: 63). 

545
 Z dopisu bratrovi z konce srpna 1873 (srov. Janata 1980: 37). 

546
 Píše o něm v srpnu 1873 Bohdanu Jelínkovi: „Zde mám jen lesíček, a k tomu takový suchý 

a hubený, není tam ani mechu, a ten já mám ze všeho nejraději“ (Janata 1980: 36). 

547
 List ze hřbitova (Co život dal, Vrchlický 1957: 86–91) je datován „V Čisté na hřbitově 

1874“. Začíná slovy: „Teď v krajinu když hledím zasněženou, / a zřím nad lesy táhnout noční 

páry, / když vlny žalu do výše se ženou: / tu poznávám, co ztratil jsem, že z všeho / mně zbyly 

sny jen ráje ztraceného, / bol duše mé – a venku hřbitov starý!“ (ibid., 87). Vzpomíná zde mj. 

i na Frídou zmiňovanou besídku: „A besídky, kde kvetly řady fial, / kde slunečnice pod svou 

vlastní tíží / se skláněly, kde révy hustou mříží / se lampa kmitla jako luna plná; / tam rodiny 

kruh znaveného přijal, / tu duch se chvěl jak na potoku vlna, / když se jí náhle luna z mlhy 

zjeví, / tu matka, sestry, úsměv, hovor, zpěvy“ (ibid., 88). 

548
 O návštěvě Krakovce píše ještě jednou, bratrovi z konce srpna 1873: „Byli jsme 

v Červeném zámku a viděl jsem tam marionety…“ (Janata 1980: 37). Červený zámek se 

hradu Krakovci říkalo podle červené střechy, která jej dříve pokrývala. 

549
 V souborném vydání básnických spisů in Vrchlický 1949a: 275–286. 

550
 Srov. v jeho listech z r. 1873 četné zmínky o Křivoklátě. Doufal, že se zde sejde 

s Gustavem Dörflem, což se však nezdařilo (srov. Janata 1980: 36–37). 

551
 Kralovice – město v okrese Plzeň-sever asi na půli cesty mezi Rakovníkem a Plzní. 

552
 Hrobka s mumifikovanými těly členů rodiny Gryspeků uloženými ve skleněných rakvích 

se nachází v kryptě kostela sv. Petra a Pavla. 

553
 Florian Gryspek z Gryspachu (1504–1588), významný šlechtic a vysoký státní úředník, 

zakladatel české větve rodu Gryspeků. Kralovice získal r. 1543 od stagnujícího plaského 

kláštera. 

554
 Plasy, město 21 km severně od Plzně. Vzniklo okolo cisterciáckého kláštera, dnes 

vyhlášeného za národní kulturní památku. Jeho prelaturu na zámek nechal přestavět kníže 

Metternich, který klášter získal r. 1821. 
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 Liblín – městys v Plzeňském kraji, okres Rokycany. 

556
 Hrad Libštejn se nachází v katastru obce Liblín, asi 10 km jihovýchodně od Kralovic, na 

pravém břehu řeky Berounky (nikoli Mže, jak uvádí Frída). Rod Kolovratů jej vlastnil od 

konce 14. století do r. 1510. 

557
 Informace je velmi zajímavá, neboť z listu Vrchlického Jelínkovi z 4. 8. 1873 vyplývá, že 

Vrchlický se slavnosti nezúčastnil: „Včera odjeli naši domácí do Kralovic na slavnost ,tichého 

genia‘. Já, maje těch hřmotů dost, seděl jsem doma, pak jsem slyšel, že tam byla pěkná 

děvčata a hezká zábava, tu jsem se zlobil, že jsem takový brouk, a ze zlosti jsem se dal do 

psaní veršů po dlouhém čase…“ (cit. dle Janata 1980: 36, kde ale chybně v poznámce 

uvedeno, že šlo o slavnost na počest Jana z Hvězdy).  

558
 Frída se mýlí; on sám odjel z Čisté dříve než Vrchlický, který ji opustil teprve na přelomu 

srpna a září 1873 (srov. Janata 1980: 36–37). 

559
 Srov. Janata 1980: 37. 

560
 Frída 1931: 60; Janata 1980: 37; viz i výše na s. 66. 

561
 Již 4. 8. 1873 Jelínkovi píše: „Kraluji zde v parním mlýně nad městečkem počestných 

ševců, bavím a zlobím se s pěti malými sestrami a hledím, abych, nejsem-li právě činným teď, 

tvořil nějaké plány, dobře věda, že sotva desetina jich bude tělem. Ale takový je život“ (Janata 

1980: 35). 

562
 Parafráze místa z výše zmíněného dopisu, srov. Frída 1931: 71. 

563
 Dopis strýci z počátku srpna 1874 (Frída 1931: 72). 

564
 William H. Prescott (1796–1859), americký historik. Jeho Dějiny panování Filipa II., krále 

španělského vyšly v českém překladu M. Tejřovského u I. L. Kobra v letech 1866–1867. 

565
 To přímo z daného listu nevyplývá, zde Vrchlický pouze píše: „čtu něco francouzského“ 

(Frída 1931: 72). 

566
 Pozdější sbírku Z hlubin. Srov. Frída 1931: 72. 

567
 Srov. Janata 1980: 40–41. 

568
 Frída, 1931: 74; viz i výše na s. 67. 

 

Bedřich Frída: Paměti Jaroslava Vrchlického 

569
 Vrchlický krátkou německou řeč přednesl v prosinci 1906. Podle vzpomínek Alberta 

Pražáka se „těšil z toho, že bude moci promluviti ve prospěch snovaného všeobecného 

hlasovacího práva, protože nejednou již předtím dávno ujišťoval, že se třese kus jeho srdce, 

v tom davu‘ a že věří v ,rudé rozuzlení‘ dávné sociální křivdy“ (Pražák 1945: 88). Řeč, o níž 
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Pražák obsáhle hovoří (ibid., 88–91) měla však v české veřejnosti mj. ten důsledek, že na 

Vrchlického zaútočil S. K. Neumann článkem Umlkni, starče! (srov. Tichý 1947: 523). Ve 

zmíněné próze, zařazené do definitivního vydání Barevných střepů r. 1908, Vrchlický píše: 

„A tu napadlo dobrému lyriku promluviti ve chvíli vážné z tribuny politické za právo lidu. – 

Česká láska byla v duchu snad spokojena – ale česká nenávist nikoliv“ (Vrchlický, 1908: 

252). 

570
 Ludmila o tom píše Vrchlickému do Opatije dne 9. 2. 1911: „Vypravila jsem se s Tvými 

rukopisy k Tvé mamince, vešly se mi na vlásek do onoho kufříku, který jsi si koupil na 

uniformu. Kufr nesl na zádech domovník, já jsem šla za ním. Nechám ty rukopisy u babičky, 

ještě dokud Tvůj pokoj nebude v úplném pořádku“ (Pražák 1955: 129). 

571
 Karel Slavoj Amerling (1807–1884), český filozof a pedagog. O jeho vztahu 

k Vrchlickému, jakož i korespondenci, viz in Pražák 1955: 245–247. 

572
 Václav Beneš-Třebízský (1849–1882), český spisovatel, autor historických románů  

a povídek; Vrchlický byl v primě na slánském gymnáziu jeho spolužákem. 

573
 Antonín Koukl (1860–1884), předčasně zemřelý básník, dramatik a prozaik.  

574
 Vzpomínku na obrozeneckého kněze, spisovatele a překladatele Františka Douchu (1810–

1884) viz zde na s. 138 – 141. 

575
 Vzpomínku viz zde na s. 142 - 144. 

576
 Patrně básník, spisovatel a překladatel Jan Červenka (1861–1908). 

577
 Karel Kučera (1855–1915), básník a překladatel. Vrchlický k jeho padesátce napsal do 

Máje obsažný fejeton zhodnocující jeho literární i překladatelskou činnost – Máj 3, 

1904/1905, č. 2, 42–44. 

578
 Svetozár Hurban Vajanský (1847–1916), slovenský spisovatel a publicista, zejména 

v sedmdesátých letech proti Vrchlickému ostře vystupoval. 

579
 Je zajímavé, že jméno svého otce uvádí Vrchlický chybně, snad na základě svého rodného 

listu (viz výše). 

580
 Ve skutečnosti příbramského mydláře Josefa Koláře (1783–1837). 

581
 Jejich oddací list zní:  

Ženich: Jakub Frida, kupec, manželský syn Jana Fridy, měšťana v Brandýse, a jeho manželky 

Anny, rozené Kopecké z Vrábí, římský katolík, svobodný, 24 let starý,  

nevěsta: Marie Kolářová, manž. dcera Josefa Koláře, měšťana a mydláře v Příbrami, a jeho 

manželky Anny, rozené Čečatkové z Příbrami, římská katolička, svobodna, 28 roků. 



 

245 
 

                                                                                                                                                                                                        

Oddával P. Alois Motyčka, převor, svědky byli Frant. Folprecht, posluchač filozofie, a Vilém 

Šťastný, měšťan. (cit. dle Doskočil 1944: 10). 

582
 Podle vzpomínek dcery Evy Vrchlický tvrdil, že o něm lékař v dětském věku prohlásil: 

„Zůstane-li přec naživu, bude z něho buď úplný idiot, nebo člověk tak vynikající, že nevím, 

co si s ním počnete. Lépe by bylo, kdyby zemřel“ (Vrchlická 1960: 82). 

583
 Antonie Frídová (1862–1920) byla učitelkou v Malešově, žila společně s matkou a sestrou 

Marií. Ze všech sester ji prý měl Vrchlický nejraději (Balajka 1979: 198). 

584
 Těžko říci, zda právě tato poznámka vedla později ke spekulacím, že otec Vrchlického byl 

(alespoň zčásti) židovského původu. Tato domněnka byla vyvrácena již během třicátých  

a zejména pak ve čtyřicátých letech, kdy Karel Doskočil sepsal podrobnou zprávu  

o Vrchlického rodokmenu (Doskočil 1944), jejímž účelem bylo dokázat, že Vrchlický je 

„čistého českého arijského“ původu. 

585
 Rod Veithů získal kolínské panství r. 1829 a držel je do r. 1862.  

586
 František Horský z Horskýfeldu (1801–1877), významný český národohospodář, za své 

zásluhy povýšen r. 1866 do šlechtického stavu. Je pochován přímo v Ovčárech. 

587
 Implicitně sahá víra v papežskou neomylnost hluboko do církevní historie, jako dogma 

byla ale vyhlášena až prvním vatikánským koncilem r. 1870. Hned nato r. 1871 se konal sjezd 

nesouhlasících, který lze považovat za vznik starokatolické církve.  

588
 Oradea (maďarsky Nagyvárad, česky Velký Vara(ž)dín) – město v rumunské Transylvánii 

v župě Bihor na řece Sebes-Körös. 

589
 Srov. Balajka 1979: 19. 

590
 Aurelius Augustinus (354–437), jeden z nejvýznamnějších církevních otců. Jeho Vyznání 

(Confessiones) se stala základním věroučným spisem, stejně jako na dlouhá léta vzorem 

autobiografie. Do češtiny byla poprvé přeložena Janem Herčíkem r. 1854, poté V. Stoklasem 

(1920); kanonickým se stal následující překlad Mikuláše Levého (poprvé 1928). Nejnovější 

překlad pořídili společně O. Koupil, M. Kyralová a P. Mareš (2015). 

591
 Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), francouzský filozof. Vrchlický naráží nejspíše na 

jeho Vyznání (Les confessiones) – český překlad J. Kulta r. 1978. 

592
 Vittorio Alfieri (1749–1803), italský dramatik a básník. Jeho Paměti (Alla memoria) byly 

vydány teprve posmrtně. 

593
 Dokládají to mj. také z pozůstalosti vydané Jungmannovy Zápisky a Purkyňovy Vzpomínky 

na vlastní mládí v Libochovicích prožité a některé jeho další texty. 

594
 Palackého deník z let 1818–1827. 
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Jaroslav Vrchlický: Vzpomínka na dva soudruhy 

595
 Těžko říci, koho zde má Vrchlický na mysli, či zda nejde jen o jeho omyl. Spisovatel 

Antonín Koukl (1860–1884) byl v té době patrně ještě příliš mlád a debutoval až r. 1878. 

596
 Bohumil Forman (1857–1921), autor konvenčních veršů a námětů k baletům. Debutoval 

v časopise Praha r. 1872, poté ve Světozoru 1874.  

597 
V

 
čísle Zlaté Prahy věnovaném Vrchlickému vzpomíná r. 1893 Jirásek na to, jak do svého 

kruhu, v němž byl tenkrát především on, Jelínek a Baše, Vrchlického přijali: „Po jednom 

[básníkovi] zvláště jsme se sháněli. Četli jsme jeho Před obrazem Madony, četli jsme jeho 

básně v jihočeských Anemonkách a všecky nás překvapily, živě nás zajaly a vzbudily naši 

pozornost i zvědavost. Cítili jsme, že je to něco jinšího. To byly Tvoje první tištěné verše. 

Vyptávali jsme se po Tobě, hledali Tě, až jsme Tě vypátrali a s Tebou jsme se pak seznámili“ 

(cit. dle Hovorka 1933: 9). 

598
 Ve svých vzpomínkách se Thomayer ohrazuje, že přídomek nevymyslel on, nýbrž prý 

Vrchlický sám (Thomayer 1920: 154). 

599
 Prokešův překlad Goethovy básně Věnování (Zueignung), kterou Frída ve svých Pamětech 

uvádí pod chybným názvem Prolog, vyšel pod názvem Přípis v Lumíru 2, 1874, č. 29, 350. 

Vrchlický (a od něj patrně Frída) uvádí znění prvního verše překladu nepřesně, první jeho 

sloka totiž zní: „I vzešlo ráno. Jeho kroky hravé / sen rušily, co v náručí mne jal: / tu 

procitnuv já vyšel z cely tmavé / a návrším se čilou myslí bral.“ (V originále: „Der Morgen 

kamm; es scheuchen seine tritte / den leisen Schlaf, der mich gelind umfing, / daß ich 

erwacht, aus meiner stillen Hütte / den Berg hinauf mit brischer Seele ging“ Goethe 1987: 9). 

600
 Otto Gildemeister (1823–1902), německý spisovatel, překladatel a politik. Byronovy spisy 

přeložil v šesti obsáhlých svazcích v letech 1864–1868 (Lord Byrons Werke in sechs Bänden). 

Daný verš Vězně chillonského (The prisoner of Chillon, 1816) zní v originále „[I] had seen the 

mice by moonlight play,“ v českém překladu A. Klášterského „Já v měsíci zřel myšek hru“ 

(Byron 1922: 28). 

601
 Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781), německý básník a především dramatik a literární 

teoretik. Je těžko říci, jaká konkrétní Lessingova díla zde má Vrchlický na mysli; může to 

snad být hlavně veršované drama Moudrý Nathan (Nathan der Weise), jehož poetika byla 

z Lessingova díla studentskému kroužku snad nejbližší a jehož ohlasy nacházíme i ve 

Vrchlického Satanele.  
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602

 Prokešův překlad ukázky z 2. dílu Goethova Fausta vyšel v Lumíru 3, 1875, č. 47, 577. Ve 

svém hodnocení vztahu svého a přítelova překladu se Vrchlický nemýlí; pro ilustraci uvádíme 

první sloku v originále a v obou překladech (Originál Goethe 1832: 3, Prokeš, 1875a, 

Vrchlický 1907: 173): 

 

Goethe 1832:    Prokeš 1875:   Vrchlický 1907: 

Wenn der Blüthen Frühlings-Regen Když ten jarní květů příval Květů jarní déšť když sklání 

Ueber alle schwebend sinkt,  nade všemi snivě vlá,   nad celou se přírodou,  

Wenn der Felder gründer Segen  když i luh, jenž pustým býval, niv zelené požehnání 

Aller Erdgebornen blinkt,   v smaragdovém rouše plá;  kyne všem svou lahodou, 

Kleiner Elfen Geistergröße  malých skřítků tajná síla  malých elfů síla obří 

Eilet wo sie helfen kann,   spěje krokem účastným;  chvátá v pomoc trpícím 

Ob er heilig? Ob er böse?   nehledíce v jeho díla  ať jsou zlí anebo dobří. 

Jammert sie den Unglücksmann.  soucit mají s nešťastným.  Nešťastných je líto jim. 

 

603
 Aul Bastundži, poema Michaila Jurjeviče Lermontova z let 1832–1833, zřejmě 

nedokončená a vydaná teprve posmrtně. V době Prokešova překladu byl k dispozici pouze 

malý fragment, otištěný r. 1860 v Dudiškinově vydání Lermontovových básní (Sobranije 

sočinenija, tom 2, 290–292), jako celek báseň vyšla až v roce 1883 (Russkaja mysl, kn 2, 3–

24). Poema vypráví o zániku čerkeského (vlastně kabardinského) aulu (vesnice) Bastundži  

a s tím spojený romantický příběh dvou bratří Akbulata a Selima a Selimovy lásky 

k Akbulatově krásné ženě Zaře (ruský originál Lermontov 1980: 212–232). Prokeš přeložil 

skutečně jen malý fragment, první čtyři sloky vlastní poémy. Vrchlický překlad chválí 

oprávněně, neboť se na něm velmi silně projevuje Prokešův nevšední smysl pro hláskovou 

instrumentaci básně, o němž Vrchlický ve své vzpomínce rovněž píše. Na ukázku uvádíme 

alespoň jednu sloku v ruském originále a v Prokešově překladu (originál Lermontov 1980: 

212, Prokeš, 1875b):  

 

  Lermontov 1832/1980:    Prokeš 1875: 

  И там, когда вечерняя заря    A večerní kdy záře nevinná 

  бледнеющим румянцем одевает   svým ruměncem hor bílé skráně žíhá,  

  вершины гор, – пустинная змея   tam opodále zmije pustinná 

  из-под камней резвяся выползает;   se pod kamenem, syčíc, volně zdvihá. 

  на ней рябая блещет чешуя    Hle! Na ní pestrá chví se šupina 

  серебряным отливом, как блистает   a stříbrným se leskem hravě míhá,  

  разбитый меч, оставленный бойцом   jak zlomený meč v roli válečné,  

  в густой траве на поле роковом.   jejž vrhly v trávu ruce nevděčné. 
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604
 Herrmann Ferdinand Freiligrath (1810–1876), německý lyrický básník a překladatel. 

Prokešův překlad básně Jezdec (Der Reiter) otištěn v Lumíru 4, 1876, č. 14, 247. Ukázky 

několika Freiligrathových básní přeložil také Vrchlický do své antologie Hostem u básníků 

(Vrchlický 1891: 155–172). 

605
 Byronovu dramatickou báseň Manfred později Vrchlický sám přeložil (J. Otto, 1901), již 

předtím však vyšel překlad J. V. Friče (1888). 

606
 Byronova Laru později přeložil a u Ed. Grégra r. 1885 vydal Čeněk Ibl. 

607
 Výbor z lyriky anglického romantického básníka Percy Bysshe Shelleyho později připravil 

Vrchlický sám (J. Otto, 1901). 

608
 Rybák, též Rybář (Der Fischer), jedna z kratších Goethových balad. 

609
 Prokešovi Vrchlický věnoval báseň Františku Prokešovi, napsanou částečně před, částečně 

až po jeho smrti (in Co život dal, Vrchlický 1957: 83). 

610
 Ludwig Ferdinand Schmid (1832–1888), švýcarský lyrický básník a obchodník, 

publikující pod pseudonymem Dranmor. Prokešův překlad básně Lístek z mládí (Ein Blatt aus 

der Knabenzeit) vyšel v Lumíru 3, 1875, č. 6, 73. Jeho první verš Vrchlický cituje velmi 

nepřesně, počátek Prokešova překladu zní: „Ó chtěl bych tiše snít / v tom kyprém háje 

mechu“ (v originále „Ich möchte schlafen gehen / dort auf den grünen Matten“; Schmid 1900: 

7). 

611
 Z Dranmorova Requiem uveřejnil Prokeš v Lumíru 2, 1874, č. 51, 618–619, tři ukázky:  

Ó moře, tys to věčně čárné, luzné (O Meer, du bist das ewig zaubervolle, originál viz Schmid 

1900: 245–246), Znám ostrov jeden vábně položený (Ich weiß ein schönes Eiland, wie 

verloren, originál ibid, 248–250) a Když za vlnou se vlna mocně zvedá (Schaukelt, wenn 

Wogen sich auf Wogen türmen, originál ibid., 231–232). Z Dranmorových básní v téže době 

překládal i Vrchlický, Lumír (roč. 2, 1874, č. 40, 486) přinesl překlad dvou jeho básní, 

Suspension-Bridge a Heleně (An Helena).  

612
 Vrchlický neuvádí Prokešovy tři překlady z Puškina: jsou to básně Démon (Děmon, Lumír 

2, 1874, č. 42, 519), Bouře (Burja) a Moři (K morju, obě v Lumíru 3, 1875, č. 14, 171–172). 

613
 Časopis Český študent (též student) vydával v letech 1869–1870 nakladatel Vincenc 

Paseka. 

614
 Robert Hamerling (1830–1889), německý básník a romanopisec. 

615
 Na to, jak Vrchlického v těchto jeho studentských letech poprvé potkal, později  

u příležitosti jeho padesátky vzpomíná Ignát Herrmann: „Pojednou mi projelo hlavou: takhle 
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jen může vypadati básník. Nesl kytici, knihu, měl divokou mašli a měl dlouhé vlasy“ 

(Herrmann 1921: 133). 

616
 Josef Jan Kořán (1838–1912), novinář, politik a poslanec říšského sněmu. Světozor 

redigoval v letech 1870–1876, prezidentem kanceláře Akademie se stal r. 1892. 

617
 Ve skutečnosti Jelínek do Světozoru přispíval teprve od r. 1872. 

618
 Některé z nich otiskl Strejček 1915: 7–9. 

619
 Knižně obě in Epické básně (Vrchlický 1949c: 14–15). 

620
 Jisté je, že na vycházky do Kanálské zahrady Jirásek po svém odjezdu do Litomyšle  

r. 1874 velmi vzpomínal, jak píše ve svých pamětech: „Vzpomínal jsem také na naše 

vycházky zjara a v létě zvláště do Kanálské zahrady, na kterou jsem byl obzvláště dychtiv, 

když jsem jel poprvé do Prahy, a kterou jsem pak první po královském hradě a Sv. Vítu 

navštívil, to pro Márinku Máchovu; chtělť jsem poznati kousek dějiště této povídky, která 

mne předtím tak okouzlovala. […] Chodívali jsme procházkou po hradbách a do polí hned za 

nimi, kdež se dnes rozkládají Vinohrady. Vyjít si do Nuslí, do Podola, to býval tenkrát už 

výlet“ (Jirásek 1925: 157). 

621
 Jelínek zpočátku bydlel v zadním traktu Kinského paláce na Staroměstském náměstí (srov. 

o tom Thomayer 1920: 186). 

622
 Choltice – městys v pardubickém okrese. 

623
 Vrchlický 1949a: 102–103. S datováním na konci básně: „Psáno v srpnu 1873“. 

624
 Není zřejmé, podle jakého kritéria Vrchlický určuje pořadí jednotlivých citátů, jak je ve 

své vzpomínce uvádí, o nějaké chronologické řazení se však – navzdory svému tvrzení – 

patrně nepokoušel. Uvedený první citát je totiž až někdy z počátku března 1874, kdy Jelínek 

odjel do Choltic natrvalo (předtím byl čtyři měsíce v Praze). Celý je otištěn in Jelínek 1949: 

200. Vrchlický na záležitosti zde uvedené odpovídá dne 9. března: „U Kořána jsem byl hned 

dnes. Velmi zdvořile mne přijal a vyjádřil se, že větší báseň Tvou ochotně přijme a co nejdřív 

uveřejní. Ale co Hermíny se týče – cituji věrně výrok jeho – při všech jednotlivých krásách je 

to poněkud mlhavé a kolísá to mezi satirou a lyrickou básní. Pro čtenáře Světozora se nehodí. 

Vzkazuje Ti svůj soucit, ptal se po Tvém zdraví a čeká prý brzy od Tebe důkladnější práce. – 

S tím odevzdal mi manuskript – co mám s ním dělat? Poslati ho Tobě zpět? Či podržeti ho  

u sebe? Odpiš mi v té věci. Odpověď Tobě neplatila. Včera byl u Schicků Josa [Josef Jelínek, 

Bohdanův bratr. Poznámka editora], vzal odtud Tvou sklenici, hledal též malý notes Tvůj, ale 

já hned v pondělí okupoval, bych měl co opisovati, než se vrátíš. Doufám, že mi to odpustíš, 

nemám beztoho mimo malé černé tužky od Tebe jiné památky“ (Hovorka 1933: 51–52). 
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625

 Citát z listu psaného snad již v září 1873. Otištěn in Jelínek 1949: 194–196; Pražák 1955: 

152–154. 

626
 Citát z listu časově předcházejícího, ze samého počátku září nebo konce srpna 1873. Celý 

otištěn in Jelínek 1948: 193–194. Báseň A táhnou myšlenky teskné... ibid., 128–129:  

 

A táhnou myšlenky teskné  

okolo hlavy mi –  

Venku kraj mrazem se leskne 

a táhnou myšlenky teskné, 

blízko již do zimy.  

 

Ten přijde na tvrdé lůže, 

kdo přijde do země... 

Jde měsíc, sněhová růže, 

a svítí dojemně. 

 

Těch plný písní mých světe, 

můj sen tě pochová,  

 

nad námi ve mráz si vzkvěte 

ta růže sněhová.  

 

A táhnou myšlenky teskné 

okolo hlavy mi –  

venku kraj mrazem se leskne 

a táhnou myšlenky teskné, 

blízko již do zimy. 

 

627
 Dopis patrně z konce srpna 1873 se nedochoval, znám je z něj právě pouze zde uvedený 

citát. Srov. Jelínek 1948: 193. 

628
 Ani tento citát nikde nezjištěn, snad patří k předchozímu dopisu, což však nelze nijak 

spolehlivě určit. 

629
 Nakladatel František Augustin Urbánek (1841–1919). 
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630

 Citát z vůbec prvního dochovaného Jelínkova dopisu Vrchlickému někdy z konce července 

nebo počátku srpna 1873 – otištěn in Jelínek 1948: 190–192. Na dané řádky Vrchlický 

odpovídá v listě ze 4. srpna: „Vy tedy stůněte – ejhle fata poetarum! Mně nevedlo se lépe, ač 

snad tak nebezpečně pod kolo jsem se nedostal jako Vy, postihl mne jen silný zdravý vzduch, 

a pak trochu nastuzení, jež jsem si uhnal vraceje se v bouři a dešti z nelahozevského 

pivovaru“ (odpověď in Hovorka 1933: 18). 

631
 Vrchlický se mýlí, jedná se již o třetí ročník almanachu Ruch z r. 1873 (Vrchlický sám tu 

má několik básní, viz pozn. 195). Jelínek v něm na str. 88–89 otiskl tři básně pod společným 

názvem V upomínkách (v souborném díle otištěny jako tři první básně uměle utvořeného 

stejnojmenného cyklu – Jelínek 1948: 21–23). Jelínkova sarkastická narážka je ve výše 

uvedeném listě a zní: „O kritice Ruchu posud ani puchu! – To se mi zdařilo – Nepochybně jim 

zapáchá dost sám, takže několik těch drobných prací je jako několik nestrávených mandlí, 

však víte, já nechci říci v čem“ (Jelínek 1948: 191). 

632
 Citát z téhož listu (Jelínek 1948: 191); dále se Jelínek o své humoresce blíže šíří a uvádí  

a ukázku několik veršů (jinak o dané práci nevíme nic, rukopis se nedochoval). Téda (tj. 

Theodor) byla rodná, nepočeštěná podoba Jelínkova křestního jména. 

633
 Vrchlický se opět mýlí, chronologicky se musí jednat o dopis následující hned po 

předchozím, tedy snad někdy ze srpna 1873 (Jelínek 1948: 192). Vrchlický v citované pasáži 

vynechal Jelínkovo čtyřverší: „Teď pohár života bych rád vyprázdnil ke dnu, / dost kryje 

nektaru a žluče tato číš, / snad kapku medu přec vylovil bych tam jednu, / jež cestou života se 

ke dnu snesla níž“ a úsudek o Vrchlického překladu Lamartinovy básně.  

634
 Přímo v den Jelínkova pohřbu napsal Vrchlický báseň Bohdanu Jelínkovi (Co život dal, 

Vrchlický 1957: 80–81, srov. i poznámku V. Tichého, ibid., 584). 

635
 K. V. Rais vzpomíná, jak jel s přítelem Jiráskem 3. 10. 1909 na slavnost odhalení 

Jelínkova pomníku do Choltic: „Dojalo mne velmi, jak stařičká paní Jelínková Jiráska jako 

svého syna s vroucností mateřskou chytla do náručí, jak bolně se rozžalostnila i jak Jirásek 

všecek rozechvěn zaplakal...“ (Rais 1930: 221; stejnou vzpomínku viz také ibid., 230). 

636
 K osobnosti Bohdana Jelínka srov. Thomayer 1920: 116, 186–187, a také Jirásek 1922: 

280–281. 

 

Jaroslav Vrchlický: Mé vzpomínky na Františka Douchu 

637
 Jan Klecanda (1855–1920), romanopisec a autor knih pro děti, publicista a překladatel. 
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638

 Robert Saska (1853–1924), brněnský hudební kritik. Za svých studií v Praze přispíval do 

Palečka pod pseudonymem R. S. Pepř. 

639
 Edmund Spenser (1552–1599), anglický básník, autor nedokončeného eposu Královna víl 

(The faerie queene).  

640
 Vojta Slukov (1849–1903), herec Národního divadla. 

641
 Douchu potkalo r. 1874 „to neštěstí následkem spisovatelského namáhání, že dostal do 

pravé ruky takzvanou křeč písařskou, pročež přinucen byl pracně naučiti se psáti rukou levou“ 

(Vodička 1884: 8). 

642
 Tybalt – postava ze Shakespearova Romea a Julie.  

643
 Patrně primárně truhlík na maltu, z toho pak expresivně obecně nádoba, velký hrnec (tak 

alespoň Václav Machek i Příruční slovník jazyka českého). Ještě Josef Jungmann však uvádí 

jako jediný význam slova „konev veliká, níž se do menších nalévá“ a překládá německým 

Schenkkanne. Přejetí z němčiny je pravděpodobnější, srov. německé Kalkfass (nádoba na 

maltu) spolu s faktem, že se týž výraz objevuje i v polštině (viz k tomu příslušné heslo 

Machkova Etymologického slovníku jazyka českého); přejetí z francouzského calebasse, jak 

jej navrhuje Doucha, je z hlediska současné etymologie přijatelné sémanticky, ale nutně 

předpokládaná hlásková změna b < f uprostřed slova by byla výjimečná. 

644
 Vrchlický má snad na mysli pasáž z Baudelairových „příloh“ ke Květům zla (Poèmes 

diverses): „Elle n’a que vingt ans; – la gorge déjà basse / pend de chaque côté comme une 

calebasse, / et pourtant, me traînant chaque nuit sur son corps, / ainsi qu'un nouveau-né, je la 

totte et la mords“, což v doslovném českém překladu zní: „Je jí jen dvacet let; – poprsí už 

těžké / visí z každé strany jako čutora (tykev). / A přece, když se každou noc plazím po jejím 

těle / jako kojenec, saji ji a koušu“ (za překlad editor děkuje Evě Voldřichové Beránkové). 

645
 Květný výbor z Božské komedie vyšel v Časopise Českého museum 28, 1854, sv. 1, 3–36. 

Jednotlivé delší veršované ukázky jsou tu proloženy prózou, která je uvádí, a doplněny 

poznámkami pod čarou. Svůj výbor Doucha původně pojal jako první pobídku k celému 

překladu Danta, jak praví v úvodu: „Překládaje ten výbor se stručnou jaksi osnovou celého 

díla slavného arcibásníka Itálie, připomenouti musím o hlavní k tomuž kladení pohnutce. 

Aby, kdož by koliv o to veliké dílo celé zasaditi se hodlal, tou prací mou nebyl v záměru 

mýlen; zpředu podotýkám, že není a nemůže býti úmysl můj pouštěti se do obrovského díla 

celého, kteréž (ať upřímně řeknu) požaduje i jařejších sil tělesných, než z jakých mi těšiti se 

dáno. […] Jestliže by pak někdo z našinců s úmyslem vytrvání v předklad celé Božské 
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komédie se dal, žádoucí bylo by veřejné tohož oznámení, aby – kdyby časem nějaká se udála 

tohož možnost, nestálo se nemilé v práci setkání, jako již jinde“ (Doucha 1854: 3). 

646
 Na Douchův pobyt u minoritů vzpomíná také mladý Klášterský: „A ještě někoho tu 

potkávám ve svých vzpomínkách. Hubeného, útloučkého kněze stařečka, jenž drobnými 

krůčky tu chodíval z kláštera ulicí Templovou, opíraje se o hůl. Míval takový vlídný, laskavý 

pohled i úsměv, jenž upoutával“ (Klášterský 1934: 41). 

647
 O původní Douchově poezii píše Vodička: „Jeho básně vynikají nejen hlubokostí 

myšlének, ale i formou velmi ušlechtilou a nadmíru uměleckou. V původní své produkci 

básnické Doucha prováděl náš jazyk školou nejtěžších rozměrů a rytmů, jakými zejména 

honosí se písemnictví národů románských. […] Máme od něho terciny, decimy, rondó, 

tencóny, nénie, sestiny, kancóny a kancióny, glosy, gazely, ritornely, siciliány, madrigaly  

a jiné veršované hříčky“ (Vodička 1884: 12–13). V antologii zmíněné ve Vrchlického 

poznámce (Česká poesie XIX. věku) jsou otištěny jeho básně Za obzorem (terciny), Až umřeš 

(blankvers), Dvě dráhy (blankvers) a Jen jednou v životě (blankvers). 

648
 Den (Il giorno), Pariniho nejslavnější dílo, satira o čtyřech zpěvech, líčící život šlechticů 

konce 18. století. Vrchlickým byla snad kolem r. 1906 přeložena a u J. Otty (bez vročení) 

vydána. Nový český překlad obstaral Radovan Krátký r. 1958. 

649
 Otištěno in Parini 2011: 583–590. 

650
 O poměrech básníka Giuseppe Pariniho (1729–1799) poté, co mu byla udělena profesura 

na milánské univerzitě, píše Vrchlický: „Chud, jak se obyčejně říká, Parini ovšem nebyl, ale 

spíše se zdá, že o svou budoucnost byl poněkud příliš úzkostliv, což lze však častou 

churavostí a vzniklou z ní hypochondrií vysvětliti a omluviti“ (Vrchlický 1906: 56). Ve 

zmíněné ódě „básník líčí skutečnou událost, jež se mu přihodila v mlhavých dnech 

podzimních r. 1785. Churav musil vyjíti do města, aby si obstaral nějaké nutné pochůzky, a tu 

na kluzkém a vlhkém chodníku sklouzl v drobném dešti a upadl. Byl skorem v nebezpečí býti 

přejetu a stěží byl pomocí kolemjdoucích zvednut a domů dopraven. K tomuto prozaickému 

případu připíná básník své reflexe, jak snadno mohl se vyhnouti úrazu, kdyby byl jel v kočáře 

jako jiní. Ale na to nemá prostředků, a tak v své chorobě a slabosti jest pro svou chorobu 

vydán nebezpečí“ (ibid., 58). 

651
 Doucha byl jedním z původců usnesení Matice české, aby všechna Shakespearova díla 

byla přeložena do češtiny (Vodička 1884: 8). Sám přeložil a vydal Romea a Julii (1847, 

přepracováno 1872), Život a smrt krále Richarda III. (1855), Coriolana (1858), Julia Caesara 
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(1859), Krále Richarda II. (1862), Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete (1862), Sen noci 

svatojánské (1863), Krále Jana (1866) a Dvé šlechticů veronských (1869). 

652
 Ze Zuřivého Rolanda (Orlando Furioso) Ludovica Ariosta uveřejnil Doucha několik 

drobných ukázek ve Světozoru 1874 a 1875. 

653
 Jsou to četné překlady roztroušené po časopisech. Podle Vodičky uvádíme jen jmenovitě 

Burnse, Byrona, Campbella, Littersona, Longfellowa, Miltona, Moora, Shelleye, Spensera, 

Bayleye, Gilmanovou a Dryddena (Vodička 1884: 11). 

654
 Doucha byl nadšeným podporovatelem obrozenských snah Lužických Srbů a 

překladatelem jejich lidové i umělé poezie. Překlady z lidových písní uveřejnil i s originálním 

zněním v Časopise Českého musea 1840, sv. 3, a v České včele 1842, č. 7, 24 a 47. Jeho 

překlady z poezie umělé jsou rovněž roztroušeny po různých časopisech, např. v Časopise 

Českého musea 1860, sv. 3, 321–325, Květech 1870, č. 41, 326, Světozoru 1875, č. 32, 379  

a č. 36, 423 a jinde. Jsou to většinou ve své době známí romantičtí básníci hornolužičtí – 

z nich je nejvýznamnějším Michaeł Hórnik (viz o něm Ulbrechtová 2009: 82–84), dále Jan 

Vela, Ondřej Sejlaŕ, Jan Čěsla, V. Bjedrich, N. Cyž, J. Kapler, K. B. Pfuk-Lužan, J. Skala, 

méně z dolnolužických – Pavel Broniš, Martin Rocha (Vodička 1884: 17). Významným 

činem byl i překlad básně Wudźerž, wboha wutroba první lužickosrbské básnířky Herty 

Wićazec (srov. Ulbrechtová 2009: 79). Se třemi z lužických buditelů, Smoleŕem, Bukem  

a Hórnikem, se znal osobně z Prahy, v Časopise Českého musea uveřejnil i Bukův překlad 

Rukopisu královédvorského (Ulbrechtová 2009: 80) a k vydání připravil Smoleŕův a Waŕkův 

překlad Ohlasu písní ruských (Fr. Lad. Čelakowskjeho Wothłós pěsni ruskich. Do łužicko-

serbskjeje řečje přełožištaj J. E. Smoleŕ a J. A. Waŕko. Prazy, Čiščane we kh. kr. dwór. 

knihčiščerni synow Boh. Haase, 1846). 

655
 Počasy (The Seasons), rozsáhlá čtyřdílná báseň skotského básníka Jamese Thomsona 

(1700–1748) z r. 1730. Douchův překlad vyšel poprvé r. 1842. Při překladu se Doucha 

formálně odchýlil od originálu, když namísto blankversu užil časoměrný hexametr (kritiku 

tohoto postupu viz v úvodu k novému překladu Josefa J. Davida, Thomson 1912: 5–7). 

656
 Tomáš Kempenský: Čtvero kněh o následování Krista, Douchův překlad vyšel pod šifrou 

F. D. r. 1843 s životopisem a obranou autora. 

657
 Kromě toho uvádíme jen jmenovitě podle Vodičkova přehledu nejvýznamnější autory, 

které v ukázkách Doucha překládal. Jsou to především Puškin, Mickiewicz, Prešeren, Tasso, 

Calderón, Camões, Hugo, Tegnér, Tibullus, Herder a Kleist (Vodička 1884: 11–12). 
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658

 Doucha pomáhal při lexikografické práci J. Jungmannovi, J. Frantovi Šumavskému i F. Š. 

Kottovi (viz o tom Vodička 1884: 14–15). 

659
 Jako jeden z prvních usiloval Doucha o pravidelné bibliografické zaznamenávání 

vydaných titulů. Výsledkem jeho dlouholeté práce byl Knihopisný slovník československý 

(1865) obsahující záznamy o titulech vydaných v letech 1774–1864.  

660
 Také Vodička o Douchově bídě píše: „Za větší díl svých literárních výkonů nedostal 

Doucha nic, za menšinu velmi málo. […] O vezdejších potřebách sotva kdo Douchu slyšel 

stěžovati si, a kdyby naň sebekrutěji doléhaly. Když však počne starého muže trápiti choroba, 

což se často stává, tu přece zasteskne si“ (Vodička 1884: 25–26). 

 

Jaroslav Vrchlický: Hálek a Neruda – z mých literárních začátků 

661
 Alois Vojtěch Šmilovský (1836–1883), básník a především prozaik. Vrchlického učitelem 

byl v době jeho klatovských studií. Jeho Básně (1874) jsou vlastně sebráním jeho 

dosavadního básnického díla, obsahují poezii spíše ohlasového typu, v lyrice se někdy blíží 

Hálkovi, v epice je zase velmi zřetelný vliv Erbenovy Kytice.  

662
 Neruda míní Mickiewiczovu baladu Czaty, v českém překladu Augustina Eugena Mužíka 

jako Čekání (Mickiewicz 1894). 

663
 Vrchlický o tom píše strýci: „Dnes byl jsem návštěvou u Nerudy; byl jsem překvapen jeho 

zdvořilým, salonním chováním“ (Frída 1931: 56). 

664
 Vydány byly v souboru Epických básní.  

665
 Honorář činil prý 2 zlaté a 60 krejcarů (5 krejcarů za řádek) – srov. Frída 1931: 56. 

666
 V originále: „Mir wird von alle dem so dumm, / Als fing mir ein Mühlrad im Kopf herum“ 

(Goethe 1808: 120). Kolárův překlad správně zní: „Jáť z toho všeho tak jsem zpitoměl, / jak 

bych v své hlavě mlýnské kolo měl“ (Goethe 1863: 74). Vrchlický verše překládá: „Já ze 

všeho jsem tak již zhloup, / jak v hlavě bych měl kolo mlýnských stoup“ (Goethe 1908: 72). 

 

Jaroslav Vrchlický: Jubilejní 

667
 Citát z básně Vykoupení ze sbírky Z hlubin (Vrchlický 1949a: 89). 

668
 Tj. Bohdanem Jelínkem – podle původní podoby jeho křestního jména (Theodor). 

669
 Narážka na Evangelium sv. Jana, 19:19–23: „Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. 

Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl 

ukřižován, bylo blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Židovští kněží řekli 
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Pilátovi: ,Neměls psát »židovský král«, nýbrž »vydával se za židovského krále«.‘ Pilát 

odpověděl: ,Co jsem napsal, napsal jsem.‘“  

670
 Tento epilog s názvem Proslov k Hálkovu večeru v Besedě umělecké in Vrchlický 1949a: 

110–113. 

671
 Jednalo se o čtyřicetileté jubileum Ottova nakladatelství, založeného r. 1871. 

 

Josef Pelnář: Choroba Jaroslava Vrchlického 

672
 Srážení krve v cévách zaživa. 

673
 Přítomnost cukru v moči, nejčastěji glukózy jako výsledek zvýšeného množství cukru 

v krvi. 

674
 Zajímavou vzpomínku na Vrchlického zálibu v kouření podává také Albert Pražák: 

„Kolem padesátky přestal kouřit, kouření nedělalo mu dobře, pociťoval to v žaludku, u srdce  

i v hlavě, při cigaretě se často i rozkašlával. Snad se tím ohlašovala již jeho pozdější choroba 

a kouř působil na citlivý organism rušivě. Teprve po jedné plzeňské extenzi, na niž vzal  

i Slávečka, aby mu ukázal plzeňský občanský pivovar, začal zase kouřit. To prý proto, že je 

v Plzni zvlášť mile pohostili, takže v spolku Mlha přišla opravdu chuť na kouření“ (Pražák 

1945: 125–126). Jak intenzivně jeho kouření patrně působilo, sděluje ve svých pamětech 

Klášterský: „Cigareta bývala mu stálou průvodkyní, družkou i těšitelkou. Vykouřil jich 

značné množství. Myslím, že nenadsazuji, udám-li počet vykouřených cigaret za den a noc na 

50 až 60. Doutníků nekouřil. Často, když jsme se pozdě v noci rozcházeli, hledal nějaký 

otevřený hostinec, kde by si nakoupil cigaret k noční práci“ (Klášterský 1934: 321–322). 

675
 Také dcera Eva potvrzuje, že „rád chroupal sladkosti, zvláště když nemohl uhodnout, 

z čeho jsou připraveny“ (Vrchlická 1960: 98). 

676
 Některé příznaky (potíže s řečí, čtením a psaním) skutečně vypadaly jako příznaky 

paralytika, což se dávalo často do souvislostí se skandálními zprávami o Vrchlického 

intimním životě. Již Pelnář ve své studii musel proti teorii, že Vrchlického nemocí byla ve 

skutečnosti lues, bojovat; od té doby se tato teorie objevuje stále znovu, naposledy patrně in 

Lesný 1991. 

677
 Srov. k tomu i svědectví Antonína Klášterského: „Jednou o prázdninách, kdy dlel 

s rodinou v Slatiňanech u Chrudimě, zalétla do Prahy zvěst, že Vrchlický tam klesl a omdlel, 

že byl to snad úžeh, se říkalo, ale že bylo mu velmi zle. Vrchlický o tom však nikdy nemluvil 

a vrátil se mezi nás zdráv a čilý jako jindy“ (Klášterský 1934: 354). 
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 Jan Deyl (1855–1924), oftalmolog, profesor Univerzity Karlovy, již za svého života 

oceňován pro své vzdělání i bohatou vědeckou publikační činnost. Angažoval se i 

v sociálních otázkách, např. r. 1910 založil Deylovu výchovnu slepých, nynější Konzervatoř 

Jana Deyla. 

679
 Kvapil dodává, že v této době počínal Vrchlický váznout také v hovoru (Kvapil 1946: 

313). 

680
 Alfred Jensen (1859–1921), švédský slavista, znalec české literatury a autor monografie  

o Vrchlickém (Jensen, 1906). Ve vzpomínkovém fejetonu v Máji píše: „Již v roce 1904 psal 

mně v jednom z dopisů svých: ,S mými závratěmi daří se mně nyní lépe. Věřte mi, že bych 

tak jednou chtěl sobě odpočinouti, jak Schiller někde ve svém Valdštejnu praví: Hodlám 

učiniti dlouhý spánek‘“ (Jensen 1912: 11). 

681
 Srov. k tomu i pozdější svědectví z doby básníkova pobytu v Opatiji: „Vyrozuměl jsem 

z některých jeho úryvkovitých vět, že ani tak nebojí se smrti fyzické jako smrti duševní, jež 

mu byla stokrát strašnější“ (Pečínka 1912: 3). 

682
 Otištěno in Meč Damoklův (Vrchlický 1963: 303–306). 

683
 Vrchlický tehdy ke Štolbovi zajel do Pardubic za účelem slavnostní hry, kterou slíbil 

k otevření zdejšího divadla (Štolba 1912: XII). 

684
 Srov. k tomu svědectví Antonína Klášterského: „Paní Vrchlická mi vyprávěla, že byli na 

výstavišti, i tam v kinu byli se podívat, ale pak Vrchlický počal si stěžovati na bolení hlavy  

a na to, že všecko vidí dvakrát“ (Klášterský 1934: 354–355). 

685
 Podle Klášterského svědectví však měl do Vinohradského divadla za rodinou přijít, neboť 

se právě hrála jeho Godiva (Klášterský 1934: 355). 

686
 Jednalo se o slavnostní hru určenou k otevření pardubického divadla, kterou Vrchlický 

krátce předtím slíbil J. Štolbovi. Podle jeho svědectví mu Vrchlický tento rukopis později 

ukazoval se slovy: „Psal jsem na tom, až mi ta zákeřná nemoc péro z ruky vyrazila. Jsou to 

mé poslední řádky“ (Štolba 1912: xiii). 

687
 Srov. i svědectví Antonína Klášterského: „Také jednotlivá slova mu scházela nebo 

vyslovoval je překroucená. Když jsem si mu stěžoval na bolení hlavy, tvrdil, že je to od 

,pábení‘ (kouření)“ (Klášterský 1934: 355). 

688
 Po své návštěvě nemocného Vrchlického píše Thomayer K. V. Raisovi 23. 8. 1908: „V 

úterý, 18. srpna, byl jsem na skok v Praze, a tu mě volali k Vrchlickému. Našel jsem stav jeho 

truchlivější, než jsem se nadál. Zjistil jsem u něho potutelný zánět ledvin, na jehož bázi se 

přihodil mrtvicový záchvat. Ale jaký! Ztratil v záchvatu polovic zraku, takže vidí jen 
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polovičkou obou očí, a také spád myšlenek značně utrpěl. Jaké budou další následky, nedá se 

zatím odhadnout. Nadto hrozí vždy ještě další podobné záchvaty. Tak je to s námi smutné!“ 

(Rais 1930: 167). K Thomayerově reakci po Vrchlického onemocnění srov. také Fišerová 

1930: 509. 

689
 Homonymní hemianopie – porucha stejnostranných polovin zorného pole; častý příznak 

postižení centrální části zrakové dráhy. 

690
 Babinského reflex – extenzní reflex, vybavuje se podrážděním chodidla od paty směrem 

k palci ostrým předmětem, vybaví se dorzální flexe. 

691
 Alexie – neschopnost čtení. 

692
 Srov. i četná vzpomínková svědectví. Např. Klášterský o tom píše: „Zpočátku myslel jsem, 

že jen choroba očí vadí mu ve čtení, pak s hrůzou jsem poznal, že vidí, ale ztratil schopnost 

číst. ,Reeducare!‘ řekl tehdy přede mnou prof. Thomayer, doufaje nebo snad jen se těše, že 

znovu dostaví se ztracená schopnost cvičením. Činěny pokusy, Vrchlický, ten geniální 

Vrchlický a velký čtenář, učen čtení na slabikáři, ale marně“ (Klášterský 1934: 355). Srov. 

také např. Pražák 1945: 232. 

693
 Dysartrie – porucha řeči, charakterizovaná špatnou artikulací; projevuje se jako důsledek 

onemocnění nervové soustavy. 

694
 Afázie – neschopnost tvoření nebo vnímání řeči. 

695
 Gustav Gärtner (též Gaertner, 1855–1930), rakouský lékař a patolog. R. 1899 uvedl svou 

proudovou metodu zjištění systolického tlaku. Kolem prstu, který následně stlačil, nasadil 

manžetu a natlakoval ji, prst uvolnil a pak upouštěl tlak do chvíle, kdy systolický tlak 

překonal tlak diastolický a prst se znovu naplnil krví (podle Tuček 2014: 15–16). 

696
 Georges Hubert Esbach (1843–1890) zveřejnil roku 1874 jednu z nejstarších metod 

zjišťování množství albuminu v moči. 

697
 Srov. i pozdější svědectví z doby Vrchlického pobytu v Opatiji: „Měl pocit, že jeho nohu 

cosi tísní a svírá, jakýsi tvrdý kruh. Tento pocit nepřičítal vlivu slunce, tvrdil, že se ho 

paprsky dotýkají. ,Což teď, teď mi je dobře,‘ vykládal mi, ,ale když jsem byl v Stupčicích, to 

bylo hrozné. Jednoho dne se mi zdálo, že se mně noha prodlužuje, stále rostla, pak jsem viděl, 

že mám dvě pravé nohy, tři, až nakonec jich bylo asi šest. A svíralo to... I vzal jsem nůžky  

a kalhoty na sobě celé rozstříhal‘“ (Pečínka 1912: 2). 

698
 Hyperestezie – zvýšená citlivost. 

699
 Paragrafie – přepisování se. 

700
 Bulbární řeč – blábolivá. 
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 Barevné slyšení (chromatická synopsie) – pocit, kdy při poslechu zvuků vystupují ve 

vědomí ostré a intenzivní barvy. 

702
 Echolalie – řečová vada, projevující se automatickým opakováním slov řečených druhou 

osobou bez pochopení významu. 

703
 Konfabulování (vymýšlení si) potvrzuje ve svých vzpomínkách i Antonín Klášterský: 

„Když jsem mu vyprávěl, jak ráno chodívám na Petřín, usmál se, to že užiju Pašova,  

a najednou zeptal se, pamatuji-li, že se v tom pokoji ženil, a dodával: ,Dvakrát – dvakrát‘“ 

(Klášterský 1934: 356). 

704
 O tomto pobytu, započatému snad v září 1909, srov. vzpomínku Marie Švimberské 

(Švimberská 1923: 109). 

705
 Karel Truneček (1866–1937), lékař věnující se hlavně problémům arteriosklerózy. Svou 

metodu jejího léčení odborně popsal r. 1901 v časopise Semaine médicale (Traitement de 

l’artériosclérose par le sérum inorganique), kde představuje svou metodu vstřikování 

rostlinných solí do žil – výtah z pojednání vyšel česky v Časopise lékařův českých 1909 

(Pathologie a therapie artheriosklerosy; Navrátil 1913: 335). Metoda byla dlouho pokládána 

za pavědeckou a nebyla oficiálně uznána. Proto píše Gabriel Čáp ve svých vzpomínkách, že 

Vrchlickému schůzky s Trunečkem sjednal tajně v Benešově bez Thomayerova vědomí (Čáp-

Horčápský 1942: 26) a stěžuje si: „Vrchlický nebyl léčen ihned zpočátku správně, byly léčeny 

u něho následky jeho nemoci, kdežto měla být léčena současně i příčina její, a ta mohla být 

vyléčena pouze metodou MUDr. Trunečka, a ne prudkými obklady na bolestivou nohu, 

kterými se otevřela, a pak se léčila ta otevřená noha, až se zase zavřela a na vlastní nemoc  

a její příčiny se zapomnělo úplně“ (ibid., 28). 

706
 Vazomotorická dráždivost – dráždivost svalů. 

707
 Dyslalie – řečová porucha, narušena je výslovnost jedné hlásky nebo skupiny hlásek. 

708
 Klonické křeče – křeče projevující se záškuby těla. 

709
 Sfinktery – svěrače. 

710
 Paréza – strnutí, ochrnutí. 

711
 Tento stav v posledních měsících Vrchlického života potvrzují opět četná svědectví. Bratr 

Bedřich píše matce z Domažlic dne 9. 7.: „[Bratr] hezky vyhlíží, je červený a tlusťoučký, ale 

jeho stav není dobrý. Tvář jest totiž bezvýrazná, skoro přirozeně, protože jest ke všemu úplně 

apatický. Bolesti v pravé polovině těla trvají dále, chuť k jídlu jest slabá, potíže se stolicí se 

také nezlepšily. […] Pobyt s ním jest velice rozčilující, protože skoro na nic neodpovídá,  

a chce-li něco říci, člověk mu sotva rozumí“ (Borecký 1932: 189). Z té doby snad také 
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pochází vzpomínka Hanuše Jelínka: „Na sluníčku pod podloubím domažlického náměstí seděl 

stařec s mohutným plnovousem proroka, s krásnýma modrýma očima, tupě vytřeštěnýma do 

prázdna. […] Nepoznal mne, blekotal cosi nesrozumitelného a bylo vidět, že duch je mrtev,  

i když tělo ještě živoří. Ale když žena řekla mistrovi své rodné jméno a vyslovila jméno jeho 

dcery Milady, zasvítilo v jeho očích a on opakoval ,Miládka‘“ (Jelínek 1947: 455). 

712
 Poslední telegramy o Vrchlického stavu před smrtí cituje později František Sekanina. Byl 

to jednak telegram doručený po sedmé večerní: „Teplota 37, tepna 120, dýchání velmi 

zrychlené. Básník je úplně v bezvědomí a nepřijímá potravy. Katastrofu očekáváme každým 

okamžikem“ a jednak zpráva asi o jedenácté: „Jaroslav Vrchlický zemřel ve tři čtvrti na 10. 

hodinu večerní“ (cit. dle Sekanina 1932: 391). Hned druhý den po smrti posílá Bedřich Frída 

zprávu matce: „Pozdrav od dobrého mrtvého našeho. Konec byl velice lehký – usnul. Také 

mohu Tě potěšiti, že se stalo, co jsi sobě tolik přála, aby byl zaopatřen sv. svátostmi“ 

(Borecký 1932: 190). 

713
 O tomto stavu v době pobytu v Opatiji vypovídá i V. Pečínka: „Zabýval se jen svou 

nemocí a dovedl o ní hovořiti dlouho. Stále rozebíral svoje bolesti a ukazoval na místa, kde se 

právě lokalizovaly. […] Chtěl býti stále utěšován a chlácholen jako dítě. Jeho lékař mi radil, 

abych nikdy Vrchlického nelitoval, že se příliš své nemoci poddává a trpí více v myšlenkách 

než ve skutečnosti“ (Pečínka 1912: 2). 

714
 To se často opakuje v posmrtných vzpomínkách a nekrolozích; např. Q. M. Vyskočil píše 

prostě: „Je známo, že i v dobách svého největšího utrpení náš veliký básník se zájmem 

sledoval vše, co souviselo s českým životem“ (Vyskočil 1912). 

715
 Podle svědectví Jaroslava Kvapila Vrchlickému občas vynechávala paměť: „Poznal mě, 

věděl, kdo jsem – ale moje jméno zmizelo mu z paměti“ (Kvapil 1946: 315–316). 

716
 To dosvědčuje vzpomínkou i Viktor Hánek: „Jako student neměl jsem veliké knihovny.  

A tu dr. Albert Pražák s neobyčejnou laskavostí zapůjčoval mi knihy. Byly to zvláště překlady 

Vrchlického, konečně i tvorba původní. A na všech, nahoře v rohu, věnování, Vrchlickým 

podepsané. Ale u románu Loutky je už věnování zadrhlé; Vrchlický psal místo ,příteli‘ 

,přáteli‘ a přepisoval...“ (Hánek 1916: 174). 

717
 Sám o četných žádostech o své podpisy a věnování různých knih v té době prohlásil: „Je 

toho trochu mnoho, každou chvíli […] dostanu žádost o podpis. Kterýsi učitel poslal mi arch 

čistého papíru, abych se až na konci podepsal, a neříká, k čemu to potřebuje. Co chce s mým 

podpisem? Ale celý arch přeškrtám a dole se podepíšu“ (Pečínka 1912: 3). 
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718

 Z doby Vrchlického nemoci pochází mj. i čtyřverší uveřejněné v Nových rozhledech 7–8, 

1910, 128 pod názvem V bolesti:  

 

Byv žádán o verš, i v zlé dám jej chvíli! 

Kdo ví, když psán byl, divoké jak ryly 

mnou bolesti? ... Verš nepoví to sám.  

Je napsán již – a já se usmívám. 

 

O obtížných pokusech o tvorbu v době básníkovy choroby píše také František Brábek, 

hungarista, jenž s Vrchlickým pracoval na překladech Madácha, Arányho a Petőfiho: 

„Vypravoval, s jakou námahou za asistence paní Dvořákové se mu podařilo napsati 

kraťounkou báseň u příležitosti nedávno předtím slavené svatby mladší dcerušky. Ukazoval 

nám, jak ji, tuším, paní Dvořáková musela několikráte přepisovati, než nabyla konečného 

tvaru“ (Brábek 1923: 95). 

719
 Premonitorní – znamenající předzvěst mrtvicového záchvatu. 

720
 Motilita – pohyblivost. 

721
 Ohledání mrtvoly pitvou – předpoklady jejího výsledku a jeho obraz Pelnář níže podrobně 

uvádí. 

722
 Jedná se o článek Nové pozorování tzv. centrálních bolestí a tzv. synaesthesie. Barevné 

cítění bolestí. Sborník lékařský 14, 1913, 125–134. 
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