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PŘÍLOHA I 

TEXT ÚVODNÍ KAPITOLY KNIHY 

SLOVO K OTČENÁŠI FRANTIŠKA BÍLKA 



ČLOVĚK A MODLITBA. 

JE NUTNO jíti až na samý počátek věku člověka - je modlitba prosbou o milost, kterou ztratili 

všichni, tedy i dítě. "Nikdo není od hříchu čist před Tebou, ani nemluvně, jehož život jest na zemi 

jediný den." (Vyzn. s. Augustina 1., 7) Všechno stvoření lká pod kletbou tajemného pádu -

uvědomuje si to člověk a teprve v době pozdější. Dětství- věk prostě všechno přijímající v klíně 

matky a proto pod tíhou kletby všeobecné vědomě netrpící, nebe jako vždycky má hvězdy. Je dětství 

osamoceno pro svou slabost, ale právě proto, že všechno přenáší na silnějšího, i své myšlení, a 

zvláště nejvyšší záhady duše, je rozptýleno navenek po všech věcech a každé se ptá na zodpovědění 

té jediné lidské otázky: Kdo je Ten, jehož miluje duše má? Netáže se, dává si to odpovídati ... Odtud 

jeho důvěrnost s přírodou a lidmi, k nimž chová lásku tak universalní a pochopení tak nepředpojaté, 

jako lidé na nejvyšším stupni křesťanské dokonalosti. Je u samého pramene podstaty všech věcí, ale 

jen ssaje, jen se sytí, aniž se ptá po nejhlubších příčinách. Ale přijde čas, kdy i ono se zeptá, kdy si 

uvědomí, že nebylo všechno jak je teď, matkou že se všechno nekončí, ani vůbec člověkem a že jsou 

potřeby, kdy vyhovět může někdo jen ještě vyšší - Nejvyšší. Chvíle, kdy dítě pozná, že mu rodiče 

pomoci nemohou -jest prvním okamžikem modlitby. Pamatuji se ze svého dětství, jak jsme se 

dívali, když obecní strážník zavíral kohosi do šatlavy. Byli jsme na blízku. Obtěžovali jsme. V tom 

se strážník rozehnal a že nás všechny hned zavře. Běžel jsem domů sotva dechu popadaje, byl jsem 

přesvědčen, že jistě pro mě přijdou ... šavle,bodák, řetízky ... Věděl jsem, že rodiče tu nepomohou. 

Tajně jsem volal na pomoc Boha. To k upokojení nestačilo. Musel jsem to projevit, aby ti, kteří 

přijdou, a kteří nevidí do mé duše, jak je pokorná, jak kající, jak sklíčená, aby viděli, že budu hodný: 

Prosil jsem dědečka, aby se dnes modlil s námi růženec: a ještě jeden (protože tu ještě nejsou ... ). Na 

spaní ani pomyšlení. Jak by strážník mohl zapomenout! On všecko ví, všecko zná, i mé srdce, on 

musí konat spravedlnost ... Ponejprv jsem se tak modlil. Vůli rodičů, vůbec dobro a cnost viděl jsem 

ve vlastním jejich světle- povinnost je svatá, nic není těžké ... Tak mi mluvila i příroda. Jedenkrát v 

zimě dralo se u nás peří, dlouho do noci. V tom kdosi přijde uděšen: Pojďte ven, padají hvězdy. 

Všechno vyběhlo na dvůr- na zemi tma, na krok nevidím, jen tak mimochodem dívám se vzhůru. 

Držím se matky a chvěju se. Soudný den. Nad námi hýbá se nebe. Co chvíle zaviklá se některá z 

hvězd a sjíždí po báni nebeské dolů. Ne jedna, vždy několik najednou. Celé nebe je popsáno 

dlouhými světelnými čarami. "Smiluj se!" modlím se v hrůze strnulý celým tělem. 



Jednou jsem měl "hnát". Letní odpoledne. Blíží se bouře. Dospělí věděli, že jde stranou, ale já 

viděl černé balvany mraků, blesky, které odtud vyrazí- pro mne bylo vše tu. Budu sám- ale odejít 

musím - "poženeš"! Mraky se srážejí, pokryly již celé jižní nebe děsným příkrovem. Kostelíček 

daleké sousední obce jak by vystoupil ze svého úkrytu, na černém pozadí je vykrojen a hrůzou 

zbělený. Co chvíli sjede v tu stranu ostrý, zelený blesk, tiše, jako znamení. Mraky se plíží už nade 

mnou. Stojím na nakupených balvanech, pode mnou hloubí se a vine údolí - nevidím z lidí nikoho. 

Strachu krásný a blažený! Mohl bych se skrýt- ale pak by blesk měl nade mnou moc: bojím se, ale 

jako silný, neboť opuštěn od lidí stojím na místě otevřeném a modlím se k tomu nebi, které nade 

mnou zůstalo ozářeno- jsem vlastně tam a vedle té ruky, jež blesky sesílá- blesk je můj bratr ... 

Neříkám, že modlitba je potřebou jen dítěte a člověka primitivního, a Bůh že je nejasným 

fantómem hrůzy! Znám ze svého mládí několik dní, kdy s nebem a zemí jsem uzavřel přátelství, bez 

pohrůžek, bez bázně, a bylo to zcela cosi jiného, co mě k tomuto svazku pohnulo, cosi z podstaty 

mne samého a cosi mimo přírodu, z podstaty jiné. Jisto jen, že dojem strachu, jako vůbec dojem zla 

je v duši jasnější a vzhledem na první pád člověka zlo více odpovídá porušené podstatě než radost z 

živlu božského, jenž "v nás bez nás" působí. Jak je Dante v "Pekle" životným, obrazy jeho jak tu 

rozmanité, plastické, i ještě v "Očistci" - proto také obě díla výtvarného umělce a dramatiky nejvíce 

lákala: slábnou však Dantovy zraky v Ráji, v světle milosti, kamž jej Virgil doprovodil jen, aby 

svěřil básníka Beatrici. Ráj nemá proto mnoho čtenářů ... (Osud díla Bílkova?) Stopujme jen 

repertoir našich scén, poznáme, jak zlo je nám blízké nade vše, ono že je pro nás chlebem vezdejším. 

Bez nějakého zmaru lidského života, bez nějakého vysokého utrpení, bez nějaké katastrofy zla 

nedovedem si dobře myslit dramatu. Sotvaže se vyskytlo na scéně cosi poněkud spirituelního, 

prázdnila se hlediště. Připomínám Hauptmannovu "Haničku" a Maeterlincka před Monnou Vannou. 

Věci duchovní jsou proto duchovní, že se tak málo odehrávejí ve sféře našeho světla a našich slov. 

Jsou podivné i ve chvíli, kdy je pozorujeme a sotva že se vrátíme k dennímu zaměstnání, víme 

vlastně jen, že tu byly. Sotva kdo jasněji patřil na věci milosti do sféry duchovní než s. Pavel. A co 

nám o tom vypravuje? Znám člověka v Kristu, že před lety čtrnácti (zda-li v těle nevím, čili krom 

těla, nevím, Bůh ví), že vtržen byl do ráje a slyšel tajná slova, kterýchž ne lze člověku mluviti ... (II. 

Kor. 12; 2,4) Nevím, nevím, jsou tu slova člověka. A zatímco svět vydává a hltá své noviny, 

odcházejí duše heroické nesouce s sebou tajemství své a Boží: 

Poledne v hnízdo své do slunce odlétla, 

se sluncem zapadnou; 
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a květy mé v tázavém pohledu zraků mých 

nemocí zemřely záhadnou. 

(0. Březina, Tělo.) 

A tak se zdá, že "událostí" na zemi teprv je děj, ve kterém teče krev. Tady je výmluvné péro 

historiků. Pro věci ostatní a právě pro ty nejvyšší našel lidský mozek Gaké štěstí!) několik slov: věda, 

umění, kultura... "Ale není cílem dějin, aby nastala doba, kdy psát dějiny nebude možné ani 

potřebné?" (0. Březina, Zástupové). Jak obšírní a důkladní jsou i mystikové v líčení první cesty 

duchovní (purgativa), jak jednostranní a skoupí, popisujíce cestu světel (illuminativa), nebo 

zásnubnou (unitiva)! Súží se jejich slovník, nezasvěcenému zdá se řeč jejich nudnou, monotonní..; 

mluví v obrazech a podobenstvích, nejčastěji užívají symbolů ohně, světla, vzduchu, země, vody: 

řeči elementů, slov, která zahrnují několika slabikami největší okruh pojmů ... "Jazyk můj péro 

písařovo píšícího rychle," volá Žalmista v úzkosti a spěchu, řečí barev a pozemských pojmů nemoha 

postačiti tempu a vývoji věcí duchovních. 

Nejvyšší život je ten, v němž radost jako světlo je rozhozena na tisíce bratří, ale bolest 

z bratrských duší je převzata jedinou silnou duší, která ji dovede přetvořiti v požehnání. Ale kdo 

nalezne slov, aby napsal dějiny takového života? (O. Březina, Zástupové.) 

Nemocní příliš tušíme nemoc v extatickém proměnění tváří, v zářící bledosti svatých i v slovech 

příliš hýřících světlem. A k naší smrti nemocí stala se pravda. (O. B., Se smrtí hovoří spící.) 

Nedivím se, stalo-li se úslovím, bídě a hříchu našeho života říkat zkušenost. A ten, kdo této 

"zkušenosti" nemá, jako by se opovážit nesměl do společnosti "dospělých" ... Tato slova tají cosi 

hrozného. Pravda, pro děti je království boží, a radost je ,Jako píseň ztracená ze žití vyššího, 

zpívaná v opojení mystického vína, jak úsměv na zářící tváři spícího, jímž náhle procitlý na sen svůj 

zapomíná." (Stavitelé chrámu.) 

My ale víme, že radost tichá, radost milosti, radost modlitby dosud na zemi žije, skrytě jak oheň, 

jejž "skryli ctitelé boží v údolí, kdež byla studnice hluboká a suchá" (II. Makk. 1., 19) a jejž znova 

nalezli teprve vnukové jejich. Žije dosud duch modlitby tiché, neboť "není okamžiku na zemi, aby 

nebyl posvěcen rozhovorem některé duše s bohem". Přes všechen odboj, přes všechna mrtvá moře 

lhostejnosti a chladu, přes všechen hvizdot blasfemií, co chvíle z proudu nicoty a zmaru zvedá se 

duch, který se táže: "A přece, můj Otče, kde jsem už slyšel hlas tvého ticha, že je mi tak známý? 

Kde jsem už viděl krásu tvých krajin, že poznávám chuť jejich vůně? A žár tvého zraku, jenž duši 

mou uspal a probudil k tomuto snění?" (Větry od Pólů.). A jako dítě lne k matce nikoli na základě 
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nějakého závěru syllogistního, nýbrž instinktivně, z potřeby srdce, tak duše lidská hledá předmět své 

žízně, až JeJ nalezne v Nejvyšším. "Neboť mc nedovede ohraničiti duši než-li 

neohraničené." (Perspektivy) Oko obrací se po světle, květiny k slunci- duše k Tajemnému. Mezi 

nebem a zemí zdvihá se most, a ten je Modlitba. Tam se potkávají Tvůrce- a tvor. 

"Most bledých paprsků má píseň zdvihla v pýše 

nad hlubin zrcadla, kam obraz hvězd jsi protkal!" 

(O Březina) 

volá u vytržení každý, kdo dosáhl milost modlitby! 

Znali to už národové klasičtí. Již ono splývání lidského živlu s božským v jejich poesii, dramatu a 

umění výtvarném poukazuje v zásadě na obcování člověka s bohem. Modlitba byla předmětem 

nejen kultu ve smyslu užším, nýbrž i jednání veřejného, politického. Odtud i ty četné významy pro 

ni u Řeků a Římanů. I bitva, zápasy a představení divadelní začínala se modlitbou. "Při každém jídle 

sluší mužům dobře smýšlejícím chváliti boha a s čistým srdcem se modliti, aby nám dal sílu 

vždycky konati to pravé; to budiž naše první povinnost." (Xenofanes ). Scipio Africký ničeho 

nepodnikal, dokud v chrámě ochranného boha státního nějakou dobu neztrávil na modlitbách. 

(Hettinger, Apologie d Crh. 1, 1.) 

Přistoupí-li k tomuto světlu lidskosti světlo Zjevení, jeví se nutnost a požehnání modlitby 

mnohem význačněji. Čím hlouběji se zakotví v nás víra v boží podstatu, čím více poznáváme Jeho 

Slávu, Lásku, Prozřetelnost otcovskou, čím více vnikneme v zákony Nejvyšší Spravedlnosti a 

Svatosti, tím mocněji cítíme se puzeni k obcování s Bohem, k modlitbě. Otevřme Žaltář; tisíce strun, 

jimiž napjato je srdce člověka, tu lká, zpívá, vyznává se, koří, Nejvyššího velebí. Daleko nad šumem 

světa, "v rozsedlině skalní", duše králova, pták mystický, pro světlo země osleplý, nastavil zraky 

Tajemnému a skřeky lásky své hází v prohlubeň, kde "propast volá propasti". Příroda, jeho podstata 

i milost, rozum, srdce, instinkt i víra k tomuto spojení člověka vybízejí. "Jako jelen žízní po 

studnicích vod ... žízní duše má po Bohu, po Bohu silném a živém. Kdy přijdu a ukáži se před 

obličejem tvým?" 

Modlitba, jak praví Hettinger, je šlechtictvím naší přirozenosti, pečetí našeho původu z Boha. 

Kdo se nemodlí, ten nežije, kdo špatně se modlí, špatně i žije. A byť i duše obdařena byla 

schopnostmi co nejbohatěji, duše, která se nemodlí, podobna je obličeji, který pozbyl zraku. Kámen 

se nepohybuje, stojí níže než-li rostlina; rostlina postrádá citu (bolesti a rozkoše), stojí níže než 

zvíře; zvíře nepřemýšlí, stojí níže než-li člověk; a člověk, který se nemodlí, níž než-li modlící se; 
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duch učence, jenž se nemodlí, stojí daleko níž, než duch prosté ženy, která se modlí. Modlitba je 

stupeň nejvyšší, jehož stvořený duch vůbec může dosíci ve svém rozletu do výsostí. Modlitba nás 

staví do proudů Věčného. Děsnou pustinou byla by země a svět prázdnotou, jak vymřelá poušť, 

země velikou hrobkou a nebe nad ní černým příkrovem rakve, nebýti modlitby, jež dotýkajíc se 

pozemského budí v něm prameny života vyššího. V ní spočívá posvěcení země. Jak duha míru klene 

se ona nad temnotou a smutkem údolí tohoto bolestiplného života, jenž vždycky směřuje výš, a 

každému, i nejposlednějšímu vtiskuje znamení věčného určení. Vezmi chudobnému modlitbu a vzal 

jsi mu všecko, všechnu vznešenost, všechnu poesii života; on teď není leda tupým, pracujícím 

tahounem, jenž v opojení smyslů ponížení své na okamžik může zapomenout - a bestií, hroznou, 

jednou-li se odpoutá. (Apologie d. Chr.) 

Jen pro široký dav je tedy modlitba? Dejme tomu, že na předmět jeden složil jsi všechny své 

naděje i život svůj. Taková perspektiva se otevřela tvé budoucnosti, cesta triumfální, kde jedeš ty; 

po stranách květy, před tebou květy, za tebou- a, tam se nedíváš! slunce před tebou- i jinde svítí a 

hřeje? ty se nestaráš! musí tak být! ticho v tvém srdci, lehkost ve kroku, radost v tvých očích, píseň 

na tvých rtech. Radost, radost- na věky! Fiat, fiat! -Přijde co přijíti musí- katastrofa. Jako když 

rázem zhasne světlo elektrické. Jako když se octneme na dně propasti. Jako když zapadne slunce- a 

Ten, který nad ním vládne, řekne člověku: pro tebe nevyjde nikdy už! -Ticho ... Co je sen? A tu 

přijde Bolest, nabodne srdce na svou vidlici, podrží ti je před očima a řekne: jaký sen? Při tom se 

zachechtá! - Je večer; setmělo se hodně. Světla po stranách domů se zachvívají. Potkáváš lidi, slyšíš 

kroky, ale to jakoby kdesi v jiném životě. Ale ne, to zdivo, lidé, okna, kroky, slova, mraky, vítr, 

světlo, země, tma- to příliš pronikavě mluví. To všechno děje se v tvých prsou, o tom všem mohl 

bys vypravovat celé dějiny - stokrát a vždycky jinak, stokrát a vždycky životně, stokrát - a mělo by 

to vždycky kolorit tvé bolesti ... jsi tvůrcem, ale jakého smutku! Jdeš venku, daleko od lidí! tam dole 

usíná město, tam kdesi v kouři. Řeka šumí. I to jakby přestalo. Slyšíš jen vlastní dech a krok -jdeš 

volněji, krok za krokem, země pod sněhem spí -jdeš a jako bys o tom nevěděl - díváš se vzhůru, 

oblaky proniká při tlumené světlo, jako by je propouštěl někdo vlídný- modlíš se a je v tom celá tvá 

bytost, sražená v kámen, který ti musí prolomit prsa- Na zemi jsou všechny cesty zaváty- noc

nebe není daleko- Panno, Svatá ... ! Směrem tvé cesty se otevřelo nebe, země se schoulila, zatočila 

jako červ, celá země pláče - . 

Co modliteb letí denně k příbytkům "kouře stoupajícího", co myšlenek, vzdechů, přání a slov 

jako zrna padá stále na líchu Tajemství! Však úroda jejich bude "na polích lásky a v zahradách, kde 
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jaro omdlelo vůní, úroda chudých, zmořená suchem v den setí a deštěm v den zkvétání klasů, úroda 

těch, kteří pohledy síly určují hranice majetku svého, úroda bolestí, s květy, jež hoří všemi barvami 

duší a jako příliš vytažené lampy, jež kouří dusnými vůněmi smrti. Úroda setby, jež čeká pod 

sněhem času na dobu staletých tání a královská úroda zrní nezasetého." (O. Březina.) 

Nebo uvažme stav smrtelného hříchu! Podle sv. Terezie duše člověka je jako zámek, jako perla, 

jak strom života, štípený při vodách. - Jak příšerno je za noci v zámku liduprázdném- duše v 

hříchu; jak ztratila svou krásu perla ve věčných temnotách, jak vydána v nebezpečí, že ji každou 

chvíli rozšlápnou- duše bez milosti; a co bez vláhy strom? hyne, věsí listy, usýchá. Není noci, která 

by byla tak tmavá, není předmětu tak černého, aby duše hříšná jich v tom nepřekonala. Uvažte jen, 

že totéž slunce, které duši dodávalo lesku, života a krásy takové, ačkoli je dosud v samém centru 

duše, přece jenom tak, jako by tam nebylo! Pro požívání boží Velebnosti uzpůsobena je duše právě 

tak jako krystal pro paprsky slunce- a ona na tomto slunci nemá účastenství žádného! Jako by ten 

krystal černou látkou zahalil, jako by ho černou smolou pomazal. Všechny dobré skutky v tomto 

stavu nemají pro život Slávy ceny pražádné; nepocházejíť ze svého Pramene, z Boha, Jímž jedině 

naše cnost je cností, život životem -jsou to dítky rozluky a odboje, nemohou se Mu líbiti, dítky 

satana, jenž je sama temnota a proto i ubohá duše je pouhá temnota. Jistý duchovní člověk řekl, že 

se nediví tomu, co člověk ve smrtelném hříchu dělá, jako tomu, co nedělá. (Příbytek I.) A tento stav 

není takovým, aby toho člověk necítil a nepoznal. Člověk koná povinnosti jako dřív, tvář jeho je 

usmívavá, druzí ještě nemají tušení- a on je si již vědom hříchu těžkého. Práce se mu daří, dostalo 

se mu pochvaly, navštívil ho přítel: jemu všechno lhostejno, je mrtvý duchovně. Dávno již duši 

očistil, začal život obnovy, jako tonoucí v moři chytil se pobřežního skaliska, dostal se hezky 

vysoko, tak daleko žádná vlna nikdy nesáhla, oddal se staré netečnosti, zadul vítr pokušení - a on 

padá zpět, hluboko, v oceán zmaru. Duše to ví. Pomoc lidská tady nestačí. "Ve všech svých 

otázkách duše je sama." V příboji a odboji, ve dne a v nocích duchovního života, není člověka, není 

útěchy, není odpuštění, není lidské pomoci: jen Jediný by mohl vstát a poručit větrům a moři- tady 

není volno se divit, zde nezbývá než se ptát: "Kdo jest tento?" zde cesta jediná: "Pane, 

zachovej ... !"- opět cesta modlitby. (Mat. 8,27.) 

Sv. Chrysostom pro tuto potřebu modlitby nazývá ji vlahou, pevnými hradbami, pokrmem, 

systémem nervovým, základem. Běda samotnému. "Bojte se pýchy, o bratří."- "Nemodlili se za 

hříchy své staří obrové, kteříž zkaženi jsou doufajíce v síle své." (Sir. 16, 8.) 

Způsob modlitby? 
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* 
"Tento lid ctí mne ústy, ale srdce jejich daleko jest ode mne. (Mat. 15, 8). 

"Modlíce se pak, nemluvte mnoho jako pohané". (Mat. 6, 7.) Modlitba tedy musí býti provázena 

hovorem srdce - mlčením. Nebo "zdaliž ten, kterýž učinil ucho, nebude slyšeti? aneb kterýž 

způsobil oko, nepozoruje?" (Žalm 93, 9.) Nemysleme tedy, když slova modlitby naší prudká budou 

jako vítr a pohnutí naše silné jako pohnutí země, že jsme už mluvili s Bohem a nás vyslyšel: "I řekl 

jemu (Eliášovi): Vyjdiž a stůj na hoře před Hospodinem: a aj, Hospodin jde tudy a vítr veliký a silný 

podvracující hory a rozrážející skály před Hospodinem: ale nebyl v tom větru Hospodin; a po 

pohnutí oheň, ale nebyl v ohni Hospodin; a po ohni hučení větříka tichého. Což když uslyšel Eliáš 

přikryl tvář svou pláštěm a vyšed stál ve dveřích jeskyně a aj, hlas k němu řkoucí" (III. Král. ll, 13). 

Teprve nyní byl to hlas Hospodinův. Slova jeho jdou z tichého vánku. Všechna veliká krása, 

všechno božské je harmonie, slovo boží přichází v písni nevyslovitelných zvuků a barev - "ucho 

neslyšelo, oko nevidělo." "A tvoje píseň je tichá, jak řeka za horami klokotající, sladký ptáčníku 

duší" (0. Březina, Vedra). To je znamením milosti a působení božího v nás, když při tom zůstáváme 

klidnými a v duši máme pocit jistoty a síly, jako bychom se opírali o kmen, jenž se nevyvrátí, jak 

bychom stavěli dům na skále. "Věci božské jsou uklidňující i tenkrát, když vypovídají boj" (Hello, 

Dva cizinci). Jiné jest opojení světa, jiné opojení Duchem Svatým. Duch svatý dává opojení, které 

naplňuje, místo aby vyprazdňovalo, které hřeje, místo aby studilo ... Toto opojení zahání smutek. 

Může se nazvat vítězným. Místo aby nechávalo za sebou prázdnotu a hořkost, zanechává 

vysvobození, vysvobození, jež osvěcuje a hřeje, odpovídá duši. Jest vodou, která občerstvuje, jest 

krví, která oživuje, ohněm, který rozpaluje a svěžest je v tomto žáru". (A. Hello, Paroles de Dieu). 

"Světlo boží, ať jakoukoliv cestou vniká do duše, ať přichází zevnějším viděním nebo ve snu, ať za 

bdění nebo ve spánku, ať náhlým a přímým vnuknutím, hlasem vnitřním nebo zevnitřním, ať 

přírodou nebo samým člověkem, světlo boží osvěcuje až do hloubi duše" (Didon, Ježíš Kristus). 

Takové je přesvědčení všech mystiků. Plamen, ale klidný; mocný, ale tichý; jemný, ale pevný, že 

nepohne jím žádná vichřice. Každá duše, ponořená v pravou modlitbu, může potom říci s básníkem: 

Třpytem motýlího letu se nesla má slova, bez bázně sedala na plameny, a když éthemá, odpočívala 

na květech, ani jimi nezahoupala. (0. Březina, Královna nadějí.) Chtěje se modlit, stoupal Kristus na 

hory. To pro nás znamením: před modlitbou vstoupit na tajemné hory samoty, kam nedolehá světa 

hluk a smysly nevnímají dráždidel a roztržitosti, duch pozvedne se vysoko, že svět a všechno 

stvoření dílem oku zmizí, dílem objeví se zmenšené a v moři ticha, které v srdci budí ozvěnu 
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věčnosti. Ještě chvíli a jsme v živlu novém, octneme se na palubě lodi mystické, zdvihne se vítr 

modlitby, duch Boží, opře se do bílých plachet, "zem táhne kolem nás jak nábřeží královské nádhery, 

a stále jemnější, jak vodopádů šum ve sluchu nemocných, žal země, navždy ztracené, se slívá v 

našich myšlénkách." (0. Březina, Tichý oceán.) Zde rozum umlká i smysly veškery, a "vstupujíce 

do mlhy, jež převyšuje naše poznání, upadáme nejen ve stručnost, však i do plného mlčení 

a nečinnosti rozumu." (Dionysius Areop., De mystica theologia, c. III.) 

Mluvě o modlitbě pouze vnitřní, nikterak nezavrhuji retnou, vždyť i sv. Terezie, tato učitelka 

vnitřního života, uvádí příklad, jak i retnou modlitbou, dle naučených formulí, možno dostoupiti 

výšin kontemplace. Je to asi cesta nejbližší, a nejbezpečnější, zvlášť u lidí nepředělaných studiem a 

naší kulturou. Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes. Když Kristus přišel pro všechny a 

všechny učil duchovnímu životu, zajisté chce, aby všichni okusili ovoce modlitby, ať to znají 

definovat nebo neznají. "Vysoká slova nedělají svatým a spravedlivým -chci raději býti si vědom 

zbožného soustředění, než-li znáti jeho definici." (Kempen., Násl. Krista I. 1.). Nikoli slova: 

Největší zárukou modlitby, i kontemplativní je Život. Ten, kdo útrpně či s pohrdavým úsměvem se 

vyslovuje o "naučených, mechanických formulích" a o modlitbě společné neb o veřejných písních 

církevních, dává jenom znát, že vinou někoho se dosud nemodlil, či způsobem svého života pro 

oslňující barvy světa duchovního ztratil zrak a vnímavost. Neví, oč se jedná, a chce mluviti! Vidí 

počátek cesty - nádheru Cíle nikdy neviděl! A Cíl je nevypravitelný. Je potřeba viděti, slyšeti, 

chutnati, vznášeti se: živu býti -ale sotva je potřeba mluviti! Chci říci, že potřeba je rychle mluviti: 

a duše je na výsost vděčná paměti, která pro ni uchystala atmosféru, vodstvo, éther a vzduch, vesla a 

křídla: formuli! Tato překážka že bolestí? A překážka ta vůbec překážkou? Tam, kde se jedná o 

slovo jen jediné a to slovo Ty? 

Jsou mimo to formule církevní tisíciletou tradicí svatosti tak pročištěny a obroušeny, že jen 

pohled svatý je dosti ocení. Co Žalm praví o muži spravedlivém, platí zároveň o tom, kdo se modlí, 

třeba jenom podle formulí! "I bude jako strom, který štípen jest podle vod tekoucích, jenž ovoce své 

vydá časem svým ... " (1, 3). 
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PŘÍLOHA II 

TEXT ÚVODNÍ KAPITOLY KNIHY 

SLOVO K OTČENÁŠI FRANTIŠKA BÍLKA 

S VYZNAČENÝMI CITÁTY 



POZNÁMKA 

V této příloze se znovu uvádí text první kapitoly, tentokrát s vyznačením citátů a jejich uvození. 

1. Kurzívy použil sám autor. 

2. Tučně jsou vyznačeny citáty i parafráze cizích děl. 

3. Podtrženímje vyznačeno uvození (i nepřímé) či odkaz. 

4. Poznámky uvádějí původní kontext citátů v Březinových dílech 

ČLOVĚK A MODLITBA. 

JE NUTNO jíti až na samý počátek věku člověka -je modlitba prosbou o milost, kterou ztratili 

všichni, tedy i dítě. "Nikdo není od hříchu čist před Tebou, ani nemluvně, jehož život jest na 

zemi jediný den." (Vyzn. s. Augustina I., 7) Všechno stvoření lká pod kletbou tajemného pádu

uvědomuje si to člověk a teprve v době pozdější. Dětství- věk prostě všechno přijímající v klíně 

matky a proto pod tíhou kletby všeobecné vědomě netrpící, nebe jako vždycky má hvězdy. Je dětství 

osamoceno pro svou slabost, ale právě proto, že všechno přenáší na silnějšího, i své myšlení, a 

zvláště nejvyšší záhady duše, je rozptýleno navenek po všech věcech a každé se ptá na zodpovědění 

té jediné lidské otázky: Kdo je Ten, jehož miluje duše má? Netáže se, dává si to odpovídati ... Odtud 

jeho důvěrnost s přírodou a lidmi, k nimž chová lásku tak universalní a pochopení tak nepředpojaté, 

jako lidé na nejvyšším stupni křesťanské dokonalosti. Je u samého pramene podstaty všech věcí, ale 

jen ssaje, jen se sytí, aniž se ptá po nejhlubších příčinách. Ale přijde čas, kdy i ono se zeptá, kdy si 

uvědomí, že nebylo všechno jak je teď, matkou že se všechno nekončí, ani vůbec člověkem a že jsou 

potřeby, kdy vyhovět může někdo jen ještě vyšší - Nejvyšší. Chvíle, kdy dítě pozná, že mu rodiče 

pomoci nemohou -jest prvním okamžikem modlitby. Pamatuji se ze svého dětství, jak jsme se 

dívali, když obecní strážník zavíral kohosi do šatlavy. Byli jsme na blízku. Obtěžovali jsme. V tom 

se strážník rozehnal a že nás všechny hned zavře. Běžel jsem domů sotva dechu popadaje, byl jsem 

přesvědčen, že jistě pro mě přijdou ... šavle,bodák, řetízky ... Věděl jsem, že rodiče tu nepomohou. 

Tajně jsem volal na pomoc Boha. To k upokojení nestačilo. Musel jsem to projevit, aby ti, kteří 

přijdou, a kteří nevidí do mé duše, jak je pokorná, jak kající, jak sklíčená, aby viděli, že budu hodný: 

Prosil jsem dědečka, aby se dnes modlil s námi růženec: a ještě jeden (protože tu ještě nejsou ... ). Na 

spaní ani pomyšlení. Jak by strážník mohl zapomenout! On všecko ví, všecko zná, i mé srdce, on 



musí konat spravedlnost ... Ponejprv jsem se tak modlil. Vůli rodičů, vůbec dobro a cnost viděl jsem 

ve vlastním jejich světle- povinnost je svatá, nic není těžké ... Tak mi mluvila i příroda. Jedenkrát v 

zimě dralo se u nás peří, dlouho do noci. V tom kdosi přijde uděšen: Pojďte ven, padají hvězdy. 

Všechno vyběhlo na dvůr - na zemi tma, na krok nevidím, jen tak mimochodem dívám se vzhůru. 

Držím se matky a chvěju se. Soudný den. Nad námi hýbá se nebe. Co chvíle zaviklá se některá z 

hvězd a sjíždí po báni nebeské dolů. Ne jedna, vždy několik najednou. Celé nebe je popsáno 

dlouhými světelnými čarami. "Smiluj se!" modlím se v hrůze strnulý celým tělem. 

Jednou jsem měl "hnát". Letní odpoledne. Blíží se bouře. Dospělí věděli, že jde stranou, ale já 

viděl černé balvany mraků, blesky, které odtud vyrazí - pro mne bylo vše tu. Budu sám - ale odejít 

musím - "poženeš"! Mraky se srážejí, pokryly již celé jižní nebe děsným příkrovem. Kostelíček 

daleké sousední obce jak by vystoupil ze svého úkrytu, na černém pozadí je vykrojen a hrůzou 

zbělený. Co chvíli sjede v tu stranu ostrý, zelený blesk, tiše, jako znamení. Mraky se plíží už nade 

mnou. Stojím na nakupených balvanech, pode mnou hloubí se a vine údolí- nevidím z lidí nikoho. 

Strachu krásný a blažený! Mohl bych se skrýt- ale pak by blesk měl nade mnou moc: bojím se, ale 

jako silný, neboť opuštěn od lidí stojím na místě otevřeném a modlím se k tomu nebi, které nade 

mnou zůstalo ozářeno- jsem vlastně tam a vedle té ruky, jež blesky sesílá- blesk je můj bratr. .. 

Neříkám, že modlitba je potřebou jen dítěte a člověka primitivního, a Bůh že je nejasným 

fantómem hrůzy! Znám ze svého mládí několik dní, kdy s nebem a zemí jsem uzavřel přátelství, bez 

pohrůžek, bez bázně, a bylo to zcela cosi jiného, co mě k tomuto svazku pohnulo, cosi z podstaty 

mne samého a cosi mimo přírodu, z podstaty jiné. Jisto jen, že dojem strachu, jako vůbec dojem zla 

je v duši jasnější a vzhledem na první pád člověka zlo více odpovídá porušené podstatě než radost z 

živlu božského, jenž "v nás bez nás" působí. Jak je Dante v ,,Pekle" životným, obrazy jeho jak tu 

rozmanité, plastické, i ještě v "Očistci" -proto také obě díla výtvarného umělce a dramatiky nejvíce 

lákala: slábnou však Dantovy zraky v Ráji, v světle milosti, kamž jej Virgil doprovodil jen, aby 

svěřil básníka Beatrici. Ráj nemá proto mnoho čtenářů ... (Osud díla Bílkova?) Stopujme jen 

repertoir našich scén, poznáme, jak zlo je nám blízké nade vše, ono že je pro nás chlebem vezdejším. 

Bez nějakého zmaru lidského života, bez nějakého vysokého utrpení, bez nějaké katastrofy zla 

nedovedem si dobře myslit dramatu. Sotvaže se vyskytlo na scéně cosi poněkud spirituelního, 

prázdnila se hlediště. Připomínám Hauptmannovu "Haničku" a Maeterlincka před Monnou Vannou. 

Věci duchovní jsou proto duchovní, že se tak málo odehrávejí ve sféře našeho světla a našich slov. 

Jsou podivné i ve chvíli, kdy je pozorujeme a sotva že se vrátíme k dennímu zaměstnání, víme 
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vlastně jen, že tu byly. Sotva kdo jasněji patřil na věci milosti do sféry duchovní než s. Pavel. A co 

nám o tom vypravuje? Znám člověka v Kristu, že před lety čtrnácti (zda-li v těle nevím, čili 

krom těla, nevím, Bůh ví), že vtržen byl do ráje a slyšel tajná slova, kterýchž nelze člověku 

mluviti ... (ll. Kor. 12; 2,4) Nevím, nevím, jsou tu slova člověka. A zatímco svět vydává a hltá své 

noviny, odcházejí duše heroické nesouce s sebou tajemství své a Boží: 

Poledne v hnízdo své do slunce odlétla, 

se sluncem zapadnou; 

a květy mé v tázavém pohledu zraků mých 

nemocí zemřely záhadnou. 

(0. Březina. Tělo.Y 

A tak se zdá, že "událostí" na zemi teprv je děj, ve kterém teče krev. Tady je výmluvné péro 

historiků. Pro věci ostatní a právě pro ty nejvyšší našel lidský mozek Gaké štěstí!) několik slov: věda, 

umění, kultura ... "Ale není cílem dějin, aby nastala doba, kdy psát dějiny nebude možné ani 

potřebné?" (0. Březina, Zástupovéf Jak obšírní a důkladní jsou i mystikové v líčení první cesty 

duchovní (purgativa), jak jednostranní a skoupi, popisujíce cestu světel (illuminativa), nebo 

zásnubnou (unitiva)! Súží se jejich slovník, nezasvěcenému zdá se řeč jejich nudnou, monotonní..; 

mluví v obrazech a podobenstvích, nejčastěji užívají symbolů ohně, světla, vzduchu, země, vody: 

řeči elementů, slov, která zahrnují několika slabikami největší okruh pojmů ... "Jazyk můj péro 

písařovo píšícího rychle," volá Žalmista v úzkosti a spěchu, řečí barev a pozemských pojmů 

nemoha postačiti tempu a vývoji věcí duchovních. 

Nejvyšší život je ten, v němž radost jako světlo je rozhozena na tisíce bratří, ale bolest 

z bratrských duší je převzata jedinou silnou duší, která ji dovede přetvořiti v požehnání. Ale 

kdo nalezne slov, aby napsal dějiny takového života? (0. Březina. Zástupové.)3 

Nemocni příliš tušíme nemoc v extatickém proměnění tváří, v zářící bledosti svatých 

i v slovech příliš hýřících světlem. A k naší smrti nemocí stala se pravda. (0. B .. Se smrtí hovoří 

spící.t 

Nedivím se, stalo-li se úslovím, bídě a hříchu našeho života říkat zkušenost. A ten, kdo této 

"zkušenosti" nemá, jako by se opovážit nesměl do společnosti "dospělých" ... Tato slova tají cosi 

1 Stavitelé chrámu, 1899 
2 Hudba pramenů, 1903 
3 Hudba pramenů 
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hrozného. Pravda, pro děti je království boží, a radost je "jako píseň ztracená ze žití vyššího, 

zpívaná v opojení mystického vína, jak úsměv na zářící tváři spícího, jímž náhle procitlý na 

sen svůj zapomíná." (Stavitelé chrámu. )5 

My ale víme, že radost tichá, radost milosti, radost modlitby dosud na zemi žije, skrytě jak oheň, 

jejž "skryli ctitelé boží v údolí, kdež byla studnice hluboká a suchá" (II. Makk. I., 19) ajejž 

znova nalezli teprve vnukové jejich. Žije dosud duch modlitby tiché, neboť "není okamžiku na 

zemi, aby nebyl posvěcen rozhovorem některé duše s bohem"6
• Přes všechen odboj, přes všechna 

mrtvá moře lhostejnosti a chladu, přes všechen hvizdot blasfemií, co chvíle z proudu nicoty a zmaru 

zvedá se duch, který se táže: "A přece, můj Otče, kde jsem už slyšel hlas tvého ticha, že je mi tak 

známý? Kde jsem už viděl krásu tvých krajin, že poznávám chuť jejich vůně? A žár tvého 

zraku, jenž duši mou uspal a probudil k tomuto snění?" (Větry od Pólů.{ A jako dítě lne k 

matce nikoli na základě nějakého závěru syllogistního, nýbrž instinktivně, z potřeby srdce, tak duše 

lidská hledá předmět své žízně, až jej nalezne v Nejvyšším. "Nebot' nic nedovede ohraničiti duši 

než-li neohraničené." (Perspektivy)8 Oko obrací se po světle, květiny k slunci- duše k Tajemnému. 

Mezi nebem a zemí zdvihá se most, a ten je Modlitba. Tam se potkávají Tvůrce- a tvor. 

"Most bledých paprsků má píseň zdvihla v pýše 

nad hlubin zrcadla, kam obraz hvězd jsi protkal!" 

(0. Březina)9 

volá u vytržení každý, kdo dosáhl milost modlitby! 

Znali to už národové klasičtí. Již ono splývání lidského živlu s božským v jejich poesii, dramatu a 

umění výtvarném poukazuje v zásadě na obcování člověka s bohem. Modlitba byla předmětem 

nejen kultu ve smyslu užším, nýbrž i jednání veřejného, politického. Odtud i ty četné významy pro 

ni u Řeků a Římanů. I bitva, zápasy a představení divadelní začínala se modlitbou. "Při každém 

jídle sluší mužům dobře smýšlejícím chváliti boha a s čistým srdcem se modliti, aby nám dal 

sílu vždycky konati to pravé; to budiž naše první povinnost." (Xenofanes). Scipio Africký 

4 Stavitelé chrámu 
5 Tentokrát název odkazuje na sbírku Stavitelé chrámu, ne na stejnojmennou báseň; jde o báseň "Když nebe vaše okna 
ozáří. .. " 
6 esej Krása světa, Hudba pramenů 
7 báseň Kde jsem už slyšel...?, Větry od pólů, I 897 
8 Hudba pramenů 
9 báseň Ples věčných svítání. .. , Svítání na západě, 1896 
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ničeho nepodnikal, dokud v chrámě ochranného boha státního nějakou dobu neztrávil na 

modlitbách. (Hettinger. Apologie d. Crh. l. 1.) 

Přistoupí-li k tomuto světlu lidskosti světlo Zjevení, jeví se nutnost a požehnání modlitby 

mnohem význačněji. Čím hlouběji se zakotví v nás víra v boží podstatu, čím více poznáváme Jeho 

Slávu, Lásku, Prozřetelnost otcovskou, čím více vnikneme v zákony Nejvyšší Spravedlnosti a 

Svatosti, tím mocněji cítíme se puzeni k obcování s Bohem, k modlitbě. Otevřme Žaltář; tisíce strun, 

jimiž napjato je srdce člověka, tu lká, zpívá, vyznává se, koří, Nejvyššího velebí. Daleko nad šumem 

světa, "v rozsedlině skalní", duše králova, pták mystický, pro světlo země osleplý, nastavil zraky 

Tajemnému a skřeky lásky své hází v prohlubeň, kde "propast volá propasti". Příroda, jeho 

podstata i milost, rozum, srdce, instinkt i víra k tomuto spojení člověka vybízejí. "Jako jelen žízní 

po studnicích vod ... žízní duše má po Bohu, po Bohu silném a živém. Kdy přijdu a ukáži se 

před obličejem tvým?" 

Modlitba, jak praví Hettinger, je šlechtictvím naší přirozenosti, pečetí našeho původu z Boha. 

Kdo se nemodlí, ten nežije, kdo špatně se modlí, špatně i žije. A byť i duše obdařena byla 

schopnostmi co nejbohatěji, duše, která se nemodlí, podobna je obličeji, který pozbyl zraku. Kámen 

se nepohybuje, stojí níže než-li rostlina; rostlina postrádá citu (bolesti a rozkoše), stojí níže než 

zvíře; zvíře nepřemýšlí, stojí níže než-li člověk; a člověk, který se nemodlí, níž než-li modlící se; 

duch učence, jenž se nemodlí, stojí daleko níž, než duch prosté ženy, která se modlí. Modlitba je 

stupeň nejvyšší, jehož stvořený duch vůbec může dosíci ve svém rozletu do výsostí. Modlitba nás 

staví do proudů Věčného. Děsnou pustinou byla by země a svět prázdnotou, jak vymřelá poušť, 

země velikou hrobkou a nebe nad ní černým příkrovem rakve, nebýti modlitby, jež dotýkajíc se 

pozemského budí v něm prameny života vyššího. V ní spočívá posvěcení země. Jak duha míru klene 

se ona nad temnotou a smutkem údolí tohoto bolestiplného života, jenž vždycky směřuje výš, a 

každému, i nejposlednějšímu vtiskuje znamení věčného určení. Vezmi chudobnému modlitbu a vzal 

jsi mu všecko, všechnu vznešenost, všechnu poesii života; on teď není leda tupým, pracujícím 

tahounem, jenž v opojení smyslů ponížení své na okamžik může zapomenout - a bestií, hroznou, 

jednou-li se odpoutá. (Apologie d. Chr.) 

Jen pro široký dav je tedy modlitba? Dejme tomu, že na předmět jeden složil jsi všechny své 

naděje i život svůj. Taková perspektiva se otevřela tvé budoucnosti, cesta triumfální, kde jedeš ty; 

po stranách květy, před tebou květy, za tebou- a, tam se nedíváš! slunce před tebou- i jinde svítí a 

hřeje? ty se nestaráš! musí tak být! ticho v tvém srdci, lehkost ve kroku, radost v tvých očích, píseň 
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na tvých rtech. Radost, radost- na věky! Fiat, fiat! -Přijde co přijíti musí- katastrofa. Jako když 

rázem zhasne světlo elektrické. Jako když se octneme na dně propasti. Jako když zapadne slunce - a 

Ten, který nad ním vládne, řekne člověku: pro tebe nevyjde nikdy už! - Ticho ... Co je sen? A tu 

přijde Bolest, nabodne srdce na svou vidlici, podrží ti je před očima a řekne: jaký sen? Při tom se 

zachechtá! -Je večer; setmělo se hodně. Světla po stranách domů se zachvív<tií. Potkáváš lidi, slyšíš 

kroky, ale to jakoby kdesi v jiném životě. Ale ne, to zdivo, lidé, okna, kroky, slova, mraky, vítr, 

světlo, země, tma- to příliš pronikavě mluví. To všechno děje se v tvých prsou, o tom všem mohl 

bys vypravovat celé dějiny- stokrát a vždycky jinak, stokrát a vždycky životně, stokrát- a mělo by 

to vždycky kolorit tvé bolesti ... jsi tvůrcem, ale jakého smutku! Jdeš venku, daleko od lidí! tam dole 

usíná město, tam kdesi v kouři. Řeka šumí. I to jakby přestalo. Slyšíš jen vlastní dech a krok -jdeš 

volněji, krok za krokem, země pod sněhem spí- jdeš a jako bys o tom nevěděl- díváš se vzhůru, 

oblaky proniká při tlumené světlo, jako by je propouštěl někdo vlídný- modlíš se a je v tom celá tvá 

bytost, sražená v kámen, který ti musí prolomit prsa - Na zemi jsou všechny cesty zaváty - noc -

nebe není daleko - Panno, Svatá ... ! Směrem tvé cesty se otevřelo nebe, země se schoulila, zatočila 

jako červ, celá země pláče-. 

Co modliteb letí denně k příbytkům "kouře stoupajícího"10
, co myšlenek, vzdechů, přání a slov 

jako zrna padá stále na Jíchu Tctiemství! Však úroda jejich bude "na polích lásky a v zahradách, 

kde jaro omdlelo vůní, úroda chudých, zmořená suchem v den setí a deštěm v den zkvétání 

klasů, úroda těch, kteří pohledy síly určují hranice majetku svého, úroda bolestí, s květy, jež 

hoří všemi barvami duší a jako příliš vytažené lampy, jež kouří dusnými vůněmi smrti. Úroda 

setby, jež čeká pod sněhem času na dobu staletých tání a královská úroda zrní nezasetého." (O 

Březina.) 11 

Nebo uvažme stav smrtelného hříchu! Podle sv. Terezie duše člověka je jako zámek, jako perla, 

jak strom života, štípený při vodách. - Jak příšerno je za noci v zámku liduprázdném - duše v 

hříchu; jak ztratila svou krásu perla ve věčných temnotách, jak vydána v nebezpečí, že ji každou 

chvíli rozšlápnou- duše bez milosti; a co bez vláhy strom? hyne, věsí listy, usýchá. Není noci, která 

by byla tak tmavá, není předmětu tak černého, aby duše hříšná jich v tom nepřekonala. Uvažte jen, 

že totéž slunce, které duši dodávalo lesku, života a krásy takové, ačkoli je dosud v samém centru 

duše, přece jenom tak, jako by tam nebylo! Pro požívání boží Velebnosti uzpůsobena je duše právě 

10 Báseň Ranní modlitba, Svítání na západě 
11 Tamtéž 
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tak jako krystal pro paprsky slunce- a ona na tomto slunci nemá účastenství žádného! Jako by ten 

krystal černou látkou zahalil, jako by ho černou smolou pomazal. Všechny dobré skutky v tomto 

stavu nemají pro život Slávy ceny pražádné; nepocházejíť ze svého Pramene, z Boha, Jímž jedině 

naše cnost je cností, život životem -jsou to dítky rozluky a odboje, nemohou se Mu líbiti, dítky 

satana, jenž je sama temnota a proto i ubohá duše je pouhá temnota. Jistý duchovní člověk řekl, že 

se nediví tomu, co člověk ve smrtelném hříchu dělá, jako tomu, co nedělá. (Příbytek I.) A tento stav 

není takovým, aby toho člověk necítil a nepoznal. Člověk koná povinnosti jako dřív, tvář jeho je 

usmívavá, druzí ještě nemají tušení- a on je si již vědom hříchu těžkého. Práce se mu daří, dostalo 

se mu pochvaly, navštívil ho přítel: jemu všechno lhostejno, je mrtvý duchovně. Dávno již duši 

očistil, začal život obnovy, jako tonoucí v moři chytil se pobřežního skaliska, dostal se hezky 

vysoko, tak daleko žádná vlna nikdy nesáhla, oddal se staré netečnosti, zadul vítr pokušení - a on 

padá zpět, hluboko, v oceán zmaru. Duše to ví. Pomoc lidská tady nestačí. "Ve všech svých 

otázkách duše je sama."12 V příboji a odboji, ve dne a v nocích duchovního života, není člověka, 

není útěchy, není odpuštění, není lidské pomoci: jen Jediný by mohl vstát a poručit větrům a moři

tady není volno se divit, zde nezbývá než se ptát: "Kdo jest tento?" zde cesta jediná: "Pane, 

zachovej ... !"- opět cesta modlitby. (Mat. 8.27.) 

Sv. Chrysostom pro tuto potřebu modlitby nazývá ji vlahou, pevnými hradbami, pokrmem, 

systémem nervovým, základem. Běda samotnému. "Bojte se pýchy, o bratří." 13 - "Nemodlili se 

za hříchy své staří obrové, kteříž zkaženi jsou doufajíce v síle své." (Sir. 16. 8.) 

Způsob modlitby? 

* 
"Tento lid ctí mne ústy, ale srdce jejich daleko jest ode mne. (Mat. 15. 8). 

"Modlíce se pak, nemluvte mnoho jako pohané". (Mat. 6. 7.) Modlitba tedy musí býti 

provázena hovorem srdce- mlčením. Nebo "zdalíž ten, kterýž učinil ucho, nebude slyšeti? aneb 

kterýž způsobil oko, nepozoruje?" (Žalm 93, 9.) Nemysleme tedy, když slova modlitby naší 

prudká budou jako vítr a pohnutí naše silné jako pohnutí země, že jsme už mluvili s Bohem a nás 

vyslyšel: "1 řekl jemu (Eliášovi): Vyjdíž a stůj na hoře před Hospodinem: a aj, Hospodin jde 

tudy a vítr veliký a silný podvracující hory a rozrážející skály před Hospodinem: ale nebyl v 

tom větru Hospodin; a po pohnutí oheň, ale nebyl v ohni Hospodin; a po ohni hučení větříka 

12 Esej Tajemné v umění, Hudba pramenů 
13 Báseň Láska, Větry od pólů 
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tichého. Což když uslyšel Eliáš přikryl tvář svou pláštěm a vyšed stál ve dveřích jeskyně a aj, 

hlas k němu řkoucí" (III. Král. ll, 13). Teprve nyní byl to hlas Hospodinův. Slova jeho jdou z 

tichého vánku. Všechna veliká krása, všechno božské je harmonie, slovo boží přichází v písni 

nevyslovitelných zvuků a barev - "ucho neslyšelo, oko nevidělo." "A tvoje píseň je tichá, jak 

řeka za horami klokotající, sladký ptáčníku duší" (0. Březina, Vedra). 14 To je znamením milosti 

a působení božího v nás, když při tom zůstáváme klidnými a v duši máme pocit jistoty a síly, jako 

bychom se opírali o kmen, jenž se nevyvrátí, jak bychom stavěli dům na skále. "Věci božské jsou 

uklidňující i tenkrát, když vypovídají boj" (Hello, Dva cizinci). Jiné jest opojení světa, jiné 

opojení Duchem Svatým. Duch svatý dává opojení, které naplňuje, místo aby vyprazdňovalo, 

které hřeje, místo aby studilo ... Toto opojení zahání smutek. Může se nazvat vítězným. Místo 

aby nechávalo za sebou prázdnotu a hořkost, zanechává vysvobození, vysvobození, jež 

osvěcuje a hřeje, odpovídá duši. Jest vodou, která občerstvuje, jest krví, která oživuje, ohněm, 

který rozpaluje a svěžest je v tomto žáru". (A. Hello, Paroles de Dieu). "Světlo boží, at' 

jakoukoliv cestou vniká do duše, ať přichází zevnějším viděním nebo ve snu, at' za bdění nebo 

ve spánku, ať náhlým a přímým vnuknutím, hlasem vnitřním nebo zevnitřním, ať přírodou 

nebo samým člověkem, světlo boží osvěcuje až do hloubi duše" (Didon, Ježíš Kristus). Takové je 

přesvědčení všech mystiků. Plamen, ale klidný; mocný, ale tichý; jemný, ale pevný, že nepohne jím 

žádná vichřice. Každá duše, ponořená v pravou modlitbu, může potom říci s básníkem: Třpytem 

motýlího letu se nesla má slova, bez bázně sedala na plameny, a když étherná, odpočívala na 

květech, ani jimi nezahoupala. (0. Březina, Královna nadějí.) 15 Chtěje se modlit, stoupal Kristus 

na hory. To pro nás znamením: před modlitbou vstoupit na tajemné hory samoty, kam nedolehá 

světa hluk a smysly nevnímají dráždidel a roztržitosti, duch pozvedne se vysoko, že svět a všechno 

stvoření dílem oku zmizí, dílem objeví se zmenšené a v moři ticha, které v srdci budí ozvěnu 

věčnosti. Ještě chvíli a jsme v živlu novém, octneme se na palubě lodi mystické, zdvihne se vítr 

modlitby, duch Boží, opře se do bílých plachet, "zem táhne kolem nás jak nábřeží královské 

nádhery, a stále jemnější, jak vodopádů šum ve sluchu nemocných, žal země, navždy ztracené, 

se slívá v našich myšlénkách." (0. Březina, Tichý oceán.Y 6 Zde rozum umlká i smysly veškery, a 

"vstupujíce do mlhy, jež převyšuje naše poznání, upadáme nejen ve stručnost, však i do plného 

mlčení a nečinnosti rozumu." (Dionysius Areop., De mystica theologia. c. III.) 

14 Ruce, 190 I 
15 Větry od pólů 
16 Ruce 
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Mluvě o modlitbě pouze vnitřní, nikterak nezavrhuji retnou, vždyť i sv. Terezie, tato učitelka 

vnitřního života, uvádí příklad, jak i retnou modlitbou, dle naučených formulí, možno dostoupiti 

výšin kontemplace. Je to asi cesta nejbližší, a nejbezpečnější, zvlášť u lidí nepředělaných studiem a 

naší kulturou. Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes. Když Kristus přišel pro všechny 

a všechny učil duchovnímu životu, zajisté chce, aby všichni okusili ovoce modlitby, ať to znají 

definovat nebo neznají. "Vysoká slova nedělají svatým a spravedlivým - chci raději býti si 

vědom zbožného soustředění, než-li znáti jeho definici." (Kempen., Násl. Krista I. 1.). Nikoli 

slova: Největší zárukou modlitby, i kontemplativní je Život. Ten, kdo útrpně či s pohrdavým 

úsměvem se vyslovuje o "naučených, mechanických formulích" a o modlitbě společné neb o 

veřejných písních církevních, dává jenom znát, že vinou někoho se dosud nemodlil, či způsobem 

svého života pro oslňující barvy světa duchovního ztratil zrak 

a vnímavost. Neví, oč se jedná, a chce mluviti! Vidí počátek cesty- nádheru Cíle nikdy neviděl! 

A Cíl je nevypravitelný. Je potřeba viděti, slyšeti, chutnati, vznášeti se: živu býti - ale sotva je 

potřeba mluviti! Chci říci, že potřeba je rychle mluviti: a duše je na výsost vděčná paměti, která pro 

ni uchystala atmosféru, vodstvo, éther a vzduch, vesla a křídla: formuli! Tato překážka že bolestí? A 

překážka ta vůbec překážkou? Tam, kde se jedná o slovo jen jediné a to slovo Ty? 

Jsou mimo to formule církevní tisíciletou tradicí svatosti tak pročištěny a obroušeny, že jen 

pohled svatý je dosti ocení. Co Žalm praví o muži spravedlivém, platí zároveň o tom, kdo se modlí, 

třeba jenom podle formulí! "I bude jako strom, který štípen jest podle vod tekoucích, jenž ovoce 

své vydá časem svým ... " (L.J1 
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PŘÍLOHA III 

OPAK OV ANÁ CITÁTY V KNIZE 

SLOVO K OTČENÁŠI FRANTIŠKA BÍLKA 



Přehled citátů 

1. Propast volá propasti ... (Žalm 42,8; strany 7, 28, 43) 

2. I bude jako strom, který Jtípenjest podle vod tekoucích, jenž ovoce své vydá časem svým. (Žalm 

1,3; strany 8~9, 10, 54-55) 

3. Ve v.vech těchto otázkách duše je sama. (0. Březina: Tajemné v umění, Hudba pramenů, počátek; 

strany 9, 43, 1 07) 

4. Bojte se pýchy, ó bratří. (0. Březina: Láska, Větry od pólů, předposlední sloka; strany 9, 41) 

5. Co máš, čeho bys nepřijal? (sv. Pavel: První list Korintským 4,7; strany 20, 98) 

6. [ ... ]slzami zvětJují se hvězdy[ ... ] (0. Březina: Němé setkání, Svítání na západě, 5. dvojverší; 

strany 24~25, 94) 

7. [ ... ]noc temnem zapaluje výše. Průlomem zřícených krovů se nad námi otvírá nebe.(O. Březina: 

Svítání na západě ze stejnojmenné sbírky, začátek 3. strofy; strany 3 7, 71) 

8. Všechna bolest pochází ze tmy. (0. Březina: Perspektivy, Hudba pramenů; strany 40, 90~92) 

9. Každému majícímu bude dáno a hojně bude míti; tomu pak, kterýž nemá, i co se zdá míti, bude 

odňato. (Ježíšova slova uvádí Evangelium sv. Matouše, 13,12 a 25,29; strany 40, 54~55) 

1 O. Di i laneos pedes habent, sedferreas manus. (Macrobius, Saturnalia, 1, 8, 5; strany 40, 111) 

11. Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. (slova Ježíšova uvádějí synoptická evangelia: Matouš 

9, 12; Marek 2, 17; Lukáš 5,31; strany 41, 46, 92) 

12. Třtiny nalomené nedolomí, knotu kouřícího neuhasí. (Izajáš, 42,2; strany 46, 92) 

13. Ale jakmile se věci před na.vimi zraky počnou rozpadávati v chaos, bez zákona a rytmu (..),je to 

znamením, že jsme zbloudili z cesty[ ... ] (0. Březina: Zasvěcení života, Hudba pramenů, začátek 6. 

odstavce; strany 65~66, 68---69) 

14. Jako by láska nebyla schopna všech forem, mnohotvárná jako oheň! (0. Březina: Perspektivy, 

Hudba pramenů, 4. odstavec; strany 69, 93) 

15. Když jsi byl mladší, opasovaljsi se a chodívals, kam jsi chtěl, ale když zestaráš, vztáhneš ruce 

své, a jiný tě opáše a povede, kam ty nechceš. (slova Ježíše ke sv. Petrovi uvádí Evangelium sv. Jana 

21, 18; strany 72, 94) 

16. Světlo ve tmě svítí a tma ho neobsáhla (Evangelium sv. Jana 1; strany 89, 99) 



Přehled citátů s kontexty podle postupného výskytu v knize 

I. Kurzív použil sám autor. 

2. Tučně je vyznačen opakovaný citát. 

3. Podtržením je vyznačeno uvození (i nepřímé) nebo odkaz. 

4. První číslo identifikuje tentýž citát (viz předchozí přehled). 

5. Druhé číslo označuje pořadí výskytu téhož citátu. 

I. I 

s. 7: Otevřme Žaltář [ ... ] Daleko nad šumem světa, "v rozsedlině skalní", duše králova, pták 

mystický, pro světlo země osleplý, nastavil zraky Tajemnému a skřeky lásky své hází v prohlubeň, 

kde "propast volá propasti". Příroda, jeho podstata i milost, rozum, srdce, instikt i víra k tomuto 

spojení člověka vybízejí. "Jako jelen žízní po studnicích vod ... žízní duše má po Bohu, po Bohu 

silném a živém. Kdy přijdu a ukáži se před obličejem tvým?" 

2. I 
s. 8-9 : Nebo uvažme stav smrtelného hříchu. Podle sv. Terezie duše člověka je jako zámek, jako 

perla, jako strom života, štípený při vodách. -Jak příšemo je za noci v zámku liduprázdném -

duše ve hříchu~ jak ztratila svou krásu perla ve věčných temnotách, jak vydána v nebezpečí, že ji 

každou chvíli rozšlápnou- duše bez milosti; a co bez vláhy strom? hyne, věsí listy, usýchá. Není 

noci, která by byla tak tmavá, není předmětu tak černého, aby duše hříšná jich v tom nepřekonala. 

3. I 

s. 9 [ ... ] dostal se hezky vysoko, tak daleko žádná vlna nikdy nesáhla, oddal se staré netečnosti, 

zadul vítr pokušení- a on padá zpět, hluboko, v oceán zmaru. Duše to ví. Pomoc lidská tady nestačí. 

"Ve všech svých otázkách duše je sama." V příboji a odboji, ve dne a v nocích duchovního života, 

není člověka, není útěchy, není odpuštění, není lidské pomoci [ ... ] 

4. 1 

s. 9: Sv. Chrysostom pro tuto potřebu modlitby nazývá ji vlahou, pevnými hradbami, pokrmem, 

systémem nervovým, základem. Běda samotnému. "Bojte se pýchy, o bratří." "Nemodlili se za 

hříchy své staří obrové, kteříž zkaženi jsou doufajíce v síle své." (Sir. 16, 8.) 
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2.2 

s. I 0: Jsou mimo to formule církevní tisíciletou tradicí svatosti tak pročištěny a obroušeny, že jen 

pohled svatý je dosti ocení. Co Žalm praví o muži spravedlivém, platí zároveň o tom, kdo se modlí, 

třeba jenom podle formulí! "1 bude jako strom, který štípen jest podle vod tekoucích, jenž ovoce 

své vydá časem svým ... " (.1..__,1)_. 

5. 1 

s. 20: Majíce aspoň tento názor o nadpřirozeném (zůstane to člověkovi vždycky tajemstvím!), 

chápeme poněkud i některé pravdy jiné z milosti. Na př., že jest potřebna k počátku víry, v duchu 

modlitby a k jakékoliv positivní disposici k spasení. (Co máš, čeho bys byl nepřijal? I. Kor. 4. 7), 

ke všem a jednotlivým konům spasitelným i těch, kdo jsou již ospravedlněni (beze mne nemůžete 

niGreho činiti, pravil k - Apoštolům), že je potřeba zvlá.~tní milosti, abychom v obdržené 

spravedlnosti setrvali (s bázní a třesením pracujte na svém spasení, Filip. 2, 12) [ .. .]. 

6. 1 

s. 24-25: Tento Hlas přijde znova, protože jest Láska. Přijde, kdy jsme se nejméně nadáli. Přijde, 

kdy naše dílo, dílo temnoty, stojí nám v cestě jako stavba Babelu, s které jsme spadli -neschopní 

práce. "Slzami zvětšují se hvězdy." Ale chvíle našeho probuzení je pláč, v kterém tonou všechny 

světy a před námi se otevře světelná propast Vesmíru, paprsky jako klenba gigantského tunelu, 

kterým najednou projde všechno tvorstvo, v blesku Slávy, co my, opřeni o černé hradby minulosti, 

trnem a štkáme, prosíce všechny bytosti za smilování... 

1.2 

s. 28: A nejen ztrátu obsahuje vina má: jako dříve objímal mne láskou oteckou, já aktem svým 

vzbudil Jeho reakci - neb propast volá propasti. Skutek a stav! Vina a trest! Toť slova viny 

smrtelné. 
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7. I 

s. 37: 

8. I; 9. I; 10. I 

Je květen stínů. Polední parna dávno už za sebou máme. 

Sen opilý krví umdlel a čistšími tóny hraje. 1 

Den září zatmívá dálky - noc temnem zapaluje výše. 

Průlomem zřícených krovů se nad námi otvírá nebe. 

(Svítání na Západě.) 

s. 40: "Všechna bolest země pochází ze tmy" (0. Březina): kde světlo Milosti, talent svěřený? 

"Každému majícímu bude dáno a bude hojně míti; tomu pak, kterýž nemá, i co se zdá míti, 

bude odňato. "(Mat. 25, 282
). Dii laneos habent pedes, sed ferreas manus. Krok bohů tiché sunutí 

pláten, stisk ruky tvrdost ocele. 

4.2 

s. 41 [rozsáhlá pasáž o pýše]: Pýcha je nebezpečím vznešeného. Každá duše viděla "ve 

snách" řebřík Jakobův, duše pyšného anděly jenom vzestupující. "Jediná pýcha závrati nezná, bojte 

se pýchy, o bratří!" (0. Březina, Láska.) 

ll. I 

s. 41: Kam tedy jde? Z bahna do bahna, za bludičkou naděje. "Nepotřebují zdraví lékaře, ale 

nemocní" (Mark. 2. 17) - ale což na každou nemoc prostředky najde věda a veškery stony vyslyší 

Příroda? "Pokoj svůj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám, ne jako svět dává" (Jan 14, 27). 

1.3 

s. 43: [Maria Magdalská] Porozuměla hlasu své bolesti, duše její celou opravdovostí volala po očistě 

a znovuzrození -litovala, protože milovala. Propast viny volala propast lásky. 

"Kdo dospěl tak daleko, že rozumí hlasu své bolesti, uslyší v něm její výkřik, jenž vrací mu 

znova výkřik narození" (0. Březina, Nejv. Spravedlnost). 

1 První dva verše citátu pocházejí z první sloky básně, druhé dva ze sloky třetí. Jakub Deml je ale uvádí tak, jako by šlo 
o sloku jedinou. 
2 Správně Mat. 25, 29 
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3.2 

s. 43 [předchází výklad o "obrácení" Marie Magdalské]: 

"Ve svých vlastních otázkách duše je sama." Není jistějšího znamení milosti a vyvolení jako pocit, 

že přes všechny svazky přátelské a pokrevní jsme sami, svobodní synové Boží[ ... ] 

s. 46: Bílek tu chce znázorniti důvěrné a kající blížení se člověka k Bohu: jak toho docílil takto 

lámanou, pokorně ohýbanou linií! Všimněte si jí i na jeho illustracích k Zeyerově Amisu a Amilovi. 

Řekl jsem již lámanou- hleďte na obraze na tu trávu, všimněte si postavy samé: "Třtiny nalomené 

nedolomí, knotu kouřícího neuhasí." (Is. 42). [ ... ] 

11. 2 

s. 46: Usnul jsem a tvrdě spal, ale znovu jsem vstal, protože jsi se mě ujal (Žalm 3), Samaritán 

mystický. Ty předcházíš mne v požehnáních sladkosti (Žalm 20), protože jsi Láska a pravíš: 

nepotřebují zdraví lékaře, nýbrž nemocní. 

2.3;9.2 

s. 54-55: Život více než dvojnásobný žije věřící. Na zemi stojí, ruce ve výši, hlavu zatopenou 

hvězdami: Otce jas a milost přijde, změří nám ji velikostí svou: "Víme, že milujícím Boha všechno 

spolupracuje k dobrému" (Řím. 8, 28); povznese (Pán spravedlivého) ve práci a doplní všechna díla 

jeho (Ad Nonam) a bude jako strom štípený u proudů vod, jenž vydá plody v čase svém a list 

jeho neopadá- a co učiní, prospívati bude (Žalm 1, 3). "Protože jsi nad málem byl věrný, nade 

mnohým tebe ustanovím" - platí již pro život i tento, neboť "kdo má, tomu bude dáno a bude 

hojně míti." 

13. 1 

s. 65-66 [pro kontext citátů jsou podstatná úvodní slova kapitoly"Jedinost = Nejvyšší spravedlnost", 

jež jsou zároveň narážkou na esej Březinův, který bude dále i citován]: 

3 Tento citát je spojen s následujícím (ll. 2) širší tematickou souvislostí, dokonce se oba vyskytují ve stejném 
(rozsáhlém) odstavci; v následujícím výskytu na s. 164 pak už jsou oba navzájem sřetězeny. Přesto je na tomto místě 
uveden odděleně, aby byl zachován rozdíl mezi sřetězením citátů a spojitostí širšího tématu. 
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Člověk, tvor nestálý a slabý může upadnout, v Díle Spravedlnosti se zastavit, neb dokonce pro 

Ně odumřít, proti Němu se postavit. Ale "všechno, co vypadne z na.H ruky, Spravedlnost zachytává 

a ovládá nepřístupnými pro nás zákony své tíže a akcelerace. Její cesty jsou nebezpečné jako cesty 

okolo lešení, kde se staví stavba věků. Střely, o nichž nevíme, odkud byly vystřeleny, naplňují naše 

světlo šelestem nejistoty a stíny."4 Kam byl postaven, tam musí člověk vytrvat: "Pohlédnouti nahoru 

tresce se závratí, pohlédnouti dolů, pádem."5 Kdo vyhledává něco snadnějšího než mu bylo určeno a 

nižšího, vždycky bude v nejistotách a úzkosti: střelou neviditelnou že by mohl být zasažen. "A 

jakmile se věci před našimi zraky počnou rozpadávati v chaos, bez zákona a rythmu, je to 

znamením, že jsme zbloudili z cesty a že jdeme v bažinatá místa rozkladu, která budou tisíciletí 

čekati na svou vegetaci a snad se jí ani nedočkají v trvání této země. Jako porušené zrcadlo, kde 

slepé ruce odlouply stříbrný povlak, příroda ztrácí schopnost odrážeti tahy naší duchové tváře. 

Zmatky a protiklady, navzájem se ubíjející v nicotu, prozrazují nám, že nějaká skvrna leží na našem 

vnitřním zraku. Ztratili jsme úběžný bod všech perspektiv krásy; něco se stalo, co se nemělo státi; 

náš poměr k životu země se porušil. Krása zmizela.6
" (0. Březina. Zasvěcení života.) 

13.2 

s. 68-69 : Bylo by dobře slova Březinova, která jsme uvedli u listu předešlého, meditovati i nad 

touto plastikou. "Jakmile se věci před našimi zraky počnou rozpadávati v chaos, bez zákona a 

rythmu ... , je to znamením, že jsme zbloudili z cesty". Dobrá a krásná je duše spravedlivého. 

Morálka a umění na těchto místech se potkávají. Chápeme, jak málo všechno vznešené možno 

stavěti vedle sebe. Toť credo díla Bílkova i Březinova. Ale pochopte již, že ani jednotlivá díla 

jednoho mistra nelze stavěti vedle sebe. V každém je v.vechno. Nebo každé vysoké dílo je dle zákona 

gravitace a dle míry excentrické síly, utržený kus jednoho, původního, kolujícího slunce ... V nitru 

svém a v podstatě své je hrdinský duch celý. A těžko říci, zda kletba či sláva jest ramenem jeho, 

které tvoří jednotlivosti. Však zasvěcení rozumí, že jedna práce mistra jest zmenšeným znakem 

pečeti, kterou znamenáno všecko. 

4 Citát konce 2. odstavce Březinova eseje Nejvyšší spravedlnost z Hudby pramenů 
' Citát z 6. odstavce eseje Perspektivy z Hudby pramenů 
6 Poslední věta citátu nenavazuje v Březinově textu přímo, následuje až po řadě otázek, které Deml vynechal. 
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14. 1 

s. 69: Všechno je krásné. Sláva práce: cesta k du,~i, brána k Tajemnému: duše pracujícího ztuční 

(kniha Přísl. 13, 4). Pravda, neboť práce soustřeďuje a je třeba se osamotnit.. .... Básník to míní 

doslova: "Soustředěná pozornost tvořících zdá se nevšímavostí bratřím, kteří nepochopili, že tam, 

kde duše staví, okamžiky mají cenu staletí. Ale jak jinak bylo by možno svésti všechny síly v ona 

slavná, drtící dotknutí tvůrčí, která jako ethernými prsty pronikají hmotu, dovedou pohnouti 

vnitřními sítěmi vztahů a tkáti je v nová spojení? Vyčítati přísnost pohledu budujícího, když spočine 

starostlivý na základech stavby, jíž budou procházeti tisíce nezrozených! Jako by láska nebyla 

schopna všech forem, mnohotvárná jako oheň! Jako by se žár jejího plamene zmenšil, stane-li 

se neviditelný zrakům!" (Perspektivy.) 

7.2 

s. 71: Tíha práce leží na bedrách člověka, aby nezapomněl: "noc temnem zapaluje výše; 

průlomem zřícených krovů se nad námi otvírá nebe; když slunce zpívalo, tys na svůj nástroj 

nesáh', jen pod mým bodnutím krev tryskla tónů tvých"7 (0. Březina). Mojžíš napomíná lid svůj k 

Vděčnosti (V, 8): Abys nezapomněl na Jahve, až přijdeš do země nové a budeš míti všeho v hojnosti, 

a "abys neřekl v srdci svém: síla má a moc ruky mé toto všecko mi způsobily: proto potrápil tebe a 

zkusil a naposledy smiloval se nad tebou ... " 

15. I 

s. 72: [ ... ] Ba říkají duchovní učitelé, že dobré je pro duši to, co je protivné, a má-li kdo svobodu 

voliti, aby vždycky volil cestu a věci odpornější, neboť Nejvyšší jen duchovním nemluvňatům dává 

mléko útěchy - chleba dospělým. "On jest mi nádobou vyvolenou", praví Ježíš Oslavený 

o Apoštolu" - proč? "Ukáži jemu, co musí pro jméno mé trpěti". Quo vadis? je otázka všech 

vyvolených; dokud byť s mlád, o pasoval jsi se a šel jsi kam jsi chtěl, ale až sestaráš, jiný tě 

opáše a povede, kam se ti nebude chtít. Ta slova řečena Petru, a Petr je skála. 

7 Tentokrát Deml v jednom citátu slučuje verše dvou různých Březinových básní z téže sbírky: nevyznačená část citátu 
pochází z básně Slyším v duši (I. dvojverší). 
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16. I 

s. 89: Slunce - země, jaká vzdálenost! a přece jsme slunce zajatci a přece až na nás dosahuje 

paprsky! Slunce dává, Země přijímá, slunce mohlo bez nás být, my nemůžeme být bez něho! 

"Bylo světlo pravé, kteréž osvěcuje každého ... V něm byl život, a život byl světlo lidí: a světlo ve 

tmě svítí, a tma ho neobsáhla!" (Jan I.) 

8.2 

90-92: V kresbách ke knize Zeyerově lékařem je umělec - zde Kristus, Láska, která "přišla 

obvazovat rány." Jaké rány? Předně tupost a nevědomost samu- ignoranci. "Všechna bolest země 

pochází ze tmy" (Březina, Perspektivy); ,,je to tření zraků do krve v soumracích." Naše duše jdou 

tisíciletím exilem země, slepci osleplí mystickou vinou narození. Jest to tedy především vina 

tajemná, "ignorance" zděděná, která dodává fysiognomii naší tváře výrazu zvířecího a barbarského." 

11.3;12.2 

s. 92: Tam ve výši něco se děje- tam ve světle nepřístupném žije Láska, a bdí... Již přichází, ale aby 

nevyděsila přichází jako ten, který se narodil a umřel... A který nemluvil tvrdě, leda k pokrytcům a 

Satanu ... "Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní", Jeho slova. Knotu kouřícího neuhasil, 

třtiny nalomené nedolomil.8 Raněného se neštítí ... ! Nechává devět a devadesát ovcí na poušti, jde 

za jedinou ... 

14. 29 

s. 93: Utrpení, jiná forma lásky Nejvyšší [ ... ]Není Bůh takový, aby se měnil, jeho Láska stejná vždy 

jako zákon - měníme se my: i přichází Láska, aby nás zpracovala podle Zákona. "Jako by láska 

nebyla schopna všech forem, mnohotvárná jako oheň! Jako by se žár jejího plamene zmenšil, 

stane-li se neviditelný zrakům!" (0. Březina). 

8 Zde je původní znění citátu výrazně modifikováno inverzí obou částí, ale především převedením do minulého času, jež 
převádí proroctví Jzajášovo do minulosti, aby tak byla zdůrazněno naplnění proroctví v postavě Ježíše Krista, již v 
návaznosti na stejná slova o třtině podává v Novém zákoně Evangelium Matoušovo 12, 17--21. 
Navzdory výrazné proměně znění citát do přehledu patří, neboť paralelní obraz i dvojdílná intonace zůstaly zachovány. 

9 Následující tři citáty sice nejsou přímo v knize sřetězeny, zato jsou zahrnuty pod tutéž souvislost tematickou. 
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6.2 

s. 94:[ ... ] Bolest jako sochař modelující tvář Člověka. Bolest jako proud ženoucí kola a mlýny 

a unášející odpadky, třísky a stébla. Protivenství jako vichr zhášející svíce, ale rozdmychující požáry. 

Virtus in infirmitate perficitur ="moc (cnost) v nemoci (slabosti) se dokonává. Protož rád chlubiti se 

budu svými nemocmi, aby ve mně přebývala moc Kristova (II. Kor. 12, 9)." "Jako ohněm zkušeno 

bývá zlato, tak zkouší Hospodin srdcí." (Pří sl. 17, 3.) Slzami zvětšují se hvězdy - praví básník, a 

my o mystickém významu hvězd slyšeli již na počátku. Téhož obrazu užívá svatý Bernard: "Jako 

hvězdy svítí jenom za temné noci a ne za bílého dne: tak pravá cnost nejkrásněji září nikoliv v štěstí, 

nýbrž v neštěstí." 

15.2 

s. 94:[ ... ] Mnozí hledají vnitřního pokoje a nenalezají: vyhýbajíce se práci a strádání, sebezáporu, 

bolesti a pokoření. O takových František Xaver: "Dosti možná, že to, co hledají tam, kde se jim líbí, 

jen tam právě naleznou, kam obrátiti se bojí" - slova ta jakoby ohlasem oněch, jež pronesl Pán k 

Petrovi: "Když jsi byl mladší, opasoval jsi se a chodívals, kam jsi chtěl, ale když sestaráš, 

vztáhneš ruce své, a jiný tě opáše a povede, kam ty nechceš ... " (Jan, 21, 18.) 

5.2 

s. 98: Na mnoho jsem zapomněl. Tehdy jsem nejvíc zapomněl, když jsem se radoval lichocení, když 

jsem byl pyšný z vystavování své osoby, svého jména - co máš, čeho jsi nepřijal? Nebudeš-li 

pokorný, nebudeš-li ode dneška pracovati o zničení svého jména, své osoby, své pověsti, jsi ztracen 

pro věky. 

16. 2. 

99: Nikodém nepochopil. A Nikodém, stojící v noci před světlým zjevem Krista, repraesentuje 

všechny opatrné. "Světlo ve tmě svítí, a tma ho neobsáhla" (Jan 1, 5.) Tma je falsifikací, má jen 

své stíny. Bůh je světlo. Člověk duchovní žije ve světle a ze světla . 

3.3 

s. 107 [začátek kapitoly "Glosy ke slavnému obsahu Otčenáše"]: 
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"V TĚCH dlouhých rozhovorech, které duše vede ve svých samotách, odpovědi němé a utajené 

položeny jsou před otázkami." (Tajemné v umění, O. B.) 

Důležité je tu slovo samota. Básník vrací se k němu po málo větách poznovu: "Ve všech těchto 

otázkách duše je sama. 

Všechno naše vědění a všechny otázky jsou odpovědí na otázky položené věčně. Však u Věčného 

není otázek ... 

10.2 

s. 111: Sebepoznání. Introite portas ejus in confessione (Ps. XCIX.) Praeoccupemus faciem ejus in 

confessione- vcházejte před obličej jeho vyznávajíce Jeho Slávu a- slabost svou ... Staré přísloví: 

dii laneos habent pedes, sed ferreas manus - a překládám je ihned do slov Otokara Březiny: 

"Prozřetelnost (Nejvyšší Spravedlnosti) hází na miliony životů podivuhodné sítě staletých 

souvislostí, stahující svá oka každým hnutím a každým krokem a každou myšlenkou, zatímco slabé 

ruce zdánlivě rozvazují uzly, překážející v chůzi" (Nejv. Sprav.). 
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PŘÍLOHA IV 

PRACOVNÍ TEXT KNIH 

NOTANTUR LUMINA A PRVNÍ SVĚTLA 

S VYZNAČENÍM ZMĚN 



ÚVODNÍ POZNÁMKA 

Následující příloha obsahuje paralelně texty knih Notantur Lumina (v levém sloupci) a První 

světla (v pravém sloupci) se znázorněnými změnami oproti předchozí verzi (v případě Prvních 

světel jsou zaznamenány změny oproti textům z Notantur Lumina, v případě těch textů Notantur 

Lumina, u nichž je známa dřívější časopisecká verze, jsou zaznamenány změny oproti této verzi; 

v některých méně přehledných případech je časopisecká verze připojena až za texty knižní). 

Obsah 

Pořadí jednotlivých básní a próz v Obsahu vychází z řazení knihy Notantur Lumina (v jednom 

případě - u prózy Nálada- totiž autor v Prvních světlech pořadí změnil). Do tohoto pořadí jsou 

pak vřazeny i prózy a básně v Prvních světlech doplněné. 

/ ~.:k;J\ mi i'iq)i,,k: v obsahu knihy Notantur Lumina je doplněn bibliografický údaj o 

případné časopisecké verzi dané básně či prózy, včetně jména či značky autora- v časopisech 

totiž často používal pseudonymy. \ 1l1d1\ 111 pí-,m'-'til jsou v obsahu Prvních světel vyznačeny 

tituly, které do této verze knihy přibyly, mají nový název či nové umístění. Ct:T'<t'H~fH 

mtt~m pi~mt:'m jsou vyznačeny tituly změněné (v tom případě je vedle nich modře napsán 

titul nový), vyřazené, případně přemístěné. 

Grafické znázornění změn v textu 

Veškeré změny oproti předchozím tištěným verzím textů v Notantur Lumina a Prvních světel 

jsou vyznačeny t1111dk a t-~rvt:'H0. 

\ !, •di\_' jsou vyznačeny všechny změny pozitivní: tj. doplněné pasáže, přepsané pasáže, 

případně nově umístěné pasáže. 

(~:TVt:'nt> ph:;knnHh~' jsou vyznačeny pasáže, které z předchozí verze vypadly, byly 

nahrazeny (v tom případě je hned vedle r~hcskr!!H!h'4l•' 1.,1, hn !H uveden nový ekvivalent 

!lll'c!l·,,), anebo přemístěny jinam (totéž slovo, na původním místě se pak objevuje na 

novém místě mp,! k). V případě rozsáhlých škrtů se pak může zkrácený text s vyznačenou 

vyškrtlou pasáží jevit opticky delší než text původní, ve skutečnosti rozsáhlejší (např. u próz 

Dialog bezpochyby smutný a Kráva). 



-
-
-
-
• 

Ediční zásady a zásahy''' 

Vzhledem k účelu přílohy jsou v přepisu zachovány veškeré jazykové, pravopisné a grafické 

zvláštnosti, odchylky či chyby (kromě ojedinělých chyb literních a tiskových, na něž autor 

z větší části sám upozornil a není účelné je zachovávat) . 

Výjimku tvoří názvy částí knihy a způsob vyznačování odstavců: 

1. Shoduje-li se titul v obou verzích, je uveden jen nad levým sloupcem textu. Přitom je 

vynechána tečka, která se objevuje na konci všech titulů v knize Notantur Lumina. Je-li titul 

v Prvních světlech změněn nebo je nový, je uveden znova i nad pravým sloupcem textu. 

Přitom zde nejsou užity verzálky jako v knize (pravopis velkých písmen se pak ve sporných 

případech řídí obsahem knihy První světla). 

2. Na rozdíl od knižní úpravy Prvních světel jsou v příloze důsledně vyznačeny odstavce i na 

začátku, tj. stejným způsobem, jakým jsou vyznačeny v Notantur Lumina. 

Poznámky, dodatky či vysvětlivky, které se vážou k textu, ale nejsou jeho původní součástí, jsou v textu 

vyznačeny ;,_,l,'t!\ 1111 1!\ ~,;diék,nni. Jsou-li v textu v levém sloupci zvýrazněny změny oproti původní 

časopisecké verzi, pak automaticky následuje poznámka s bibliografickým údajem o časopisecké publikaci. 
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Jeho knížecí-arcibiskupské Milosti 
Nejdůstojnějšímu Pánu 

Dru Theodoru Kohnovi, 

knížeti arcibiskupu 
t. č. v Ehrenhausenu, 

s hlubokou úctou i láskou 
věnuje 

Jakub Deml, 
kněz Církve Římskokatolické. 
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JAKUB DEML 

, v 

PRVNI SVETLA 

VYDÁNÍDRUHÉ 

V JINOŠOVĚ NA MORAVĚ 
L. P. 1917 



Věnování: 

" ... a hloubka rány tvé jak otvor 
rajské jeskyně se ukáže ti v snech.""": 

7 

PŘÍTELKYNI, P ANÍ ELIŠCE 
WIESENBERGROVÉ-ZACHAROVÉ 

V srdci osvíceném a statečném 
slovo žádné není minulostí. 
Plesejme, Sestro, Smrt jest na dosah ruky 
a propůjčuje se Pravdě i docela chudobné 
a takové, která pro svou vznešenost a krásu 
ani nemůže míti služebnice slabší 
a méně věrné. 

V Jinošově 19. dubna 1917. 

J.D. 



NOTANTUR LUMINA** 

' Citát z Notantur Lumina, z básně Věci praví: 

',_ V knize je titul zařazen až za prózu Děti, která následuje bezprostředně po Věnování 
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Děti 

"Tehdy uzřev Heródes, že by 
"oklamán byl od mudrců, 
"rozhněval se náramně a poslav, 
"zavraždil všechna pacholata, 
"kteráž byla v Betlémě a ve 
"všech končinách 

(Mat. 2,16.) 

Krvavé dějiny DÍTĚTE všech věkův! Kdyby 
ani nebylo Heródesa, Nemluvňátka by ho 
přivolala, jako bekot jehňátek přivolává vlka. 
Jsout' obojí, i jehňátka, i vlci. Jsou zvířata 

s odleskem vnějších vec1 v oku, a oc1 
s odleskem vnitřním krve. Herodesové vraždí a 
nikdy je to neunaví, jsout' unaveni. Kdo nešílí 
láskou, šílí vraždou, a to do věčnosti. Řekl 
bych, že se pokouší za každou cenu prosekati se 
k Spravedlnosti... Zastavil by se teprve před 
ložnicí Boha, kdyby se probudil, ale zavraždil 
by i Jej, kdyby spal. .. A Jej především. I o to 
pokoušejí se Herodesové a právě o to, poněvač 
se zdá, že Bůh je slabým až- k útěku. Slabost 
tohoto Odpůrce, poněvač v ní nepochopili 
Milosrdenství a Lásku, dodává jim odvahy, 
která je smutná jako peklo. Chtějíc přesvědčiti 
je o marnosti krvavého úsilí, Láska dává se i 
ukřižovati, aby mohli povstati z mrtvých! Ale 
oni nechtějí, oni se bojí, a Dítě vítězí... Snad by 
svého díla zanechali, ale jedna okolnost 
nedovoluje zamhouřiti oko jejich hněvu: že 
Dítě přitahuje Mudrce - a Anděly. Mudrce: 
neb tady jest Pravda jako obraz v mrtvém 
zrcadle. Anděly: neb tady jest čistota jak duchů 
čistota. Smrt pracuje i v kolébkách, a právě 

v kolébkách: neb tady jest Pravda nahá a 
bezmocná ... Ó, nevěřte této slabosti, ó bděte 
nad Dítětem, neboť, možná, budete Ho hledati a 
spláčete nad Jeho smrtí, jako Ti, kteříž vytvořili 
nebesa ajimž nebesa se shroutila ... ! 

"Tehdy uzřev Heródes, že by 
.. oklamán byl od mudrců, 
.,rozhněval se náramně a poslav, 
.. zavraždil všechna pacholata, 
.. kteráž byla v Betlémě a ve 
.. všech končinách 

(Mat. 2, 16.) 

Krvavé dějiny Dl!( li I )íktc všech věkův! 
Kdyby ani nebylo Heródesa, Nemluvňátka by 
ho přivolala, jako bekot jehňátek přivolává 

vlka. Jsouť obojí, i jehňátka, i vlci. Jsou zvířata 
s odleskem vnějších vec1 v oku, a oc1 
s odleskem vnitřním krve. Herodesové vraždí a 
nikdy i~:' JÍL!i to neunaví, jsouť unaveni. Kdo 
nešílí láskou, šílí vraždou. a to do věčnosti. 

Řekli bych•.lfll, že se pokouší ht -- ka/tlnu 
~.·enH'-tt'i '·'' ··lii! prosekati se k Spravedlnosti: ... 
Zastavil by se teprve před ložnicí Boha, kdyby 
se probudil, ale zavraždil by i Jej, kdyby 
spal .. \ Jej především. I o to pokoušejí se 
Herodesové a právě o to, poněvad /ť se zdá, že 
Bůh je slabým až - k útěku. Slabost tohoto 
Odpůrce, f'+'l!-t'\a~·l)lll!(l/c v ní nepochopili 
\l1nilosrdenství. :::1 :dr''"ii a ll ásk:dt, dodává 
jim odvahy, která je·.i smutná jako peklo. 
Chtějíc přesvědčiti je .. >v H mttn+•htÍ krvavétH-l 
úsilí i · ;. ! ' 1 ' n~:trll<l, Láska dává se i 
Hkřižovati, aby 1-'"\ ·-t:il1 mt•hli poí·s-Htlt 

z mrtvých! .\ ,,t mi \,:~k nechtějí, oni se bojí, 
a Dítě vítězL Snad by svého díla zanechali, 
ale jedna okolnost nedovoluje zamhouřiti oko 
jejich hněvu: že Dítě přitahuje Mudrce - a 
Anděly. Mudrce: neb tady jest Pravda jako 
obraz v mrtvém zrcadle. Anděly: neb tady jest 
čistota jak duchů čistota. Smrt pracuje i 
v kolébkách, a právě v kolébkách: neb tady jest 
Pravda nahá a bezmocná.... Ó. nevěřte této 
slabosti, ó bděte nad Dítětem, neboť, možná, 
budete Ho hledati a spláčete nad Jeho smrtí, 
jako Ti, kteříž vytvořili nebesa a jimž nebesa se 
shroutila .. ! 

Mezi prvními básněmi, které Jakub Deml (pod pseudonymem) publikoval, je i následující veršovaná báseň Děti, 
která má s uvedenou prózou společný nejen název, ale i motto: 
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Děti 

Když pak rozum bralo, 
na matku se ptalo. - (Nár. píseň) 

Tehdy uzřev Heródes, že by oklamán byl od mudrců, 
rozhněval se náramně a postav, zavraždil všechna 
pacholata, kteráž byla v Betlémě i ve všech 
končinách jeho ... .. . 

Evan. sv. Mat. 2.16 

Nemáme práva, které je ve slově pouze 
i dorozumíváme se jen posuňky, 
ale neznámá nám není jen spravedlnost, jež je stydlivá. 
A v dvojím ohni stále stojíme, 
že nechápeme nijak cenu slov. 
Rády měníme své větší peníze; 
též ubohy jsme ve svých představách
naše hračky aspoň všude známy jsou, 
a v pohřební den bratří dovádíváme, 
my plny rozpaků, když někdo velký 
za ruku nás vezme při chůzi. 
Bázní chvějem se, když s večera 
kdes stranou výti slyšíme -
a náhle ustrnem, jak prodané. 
Však roucho známé, z dálky vlající, 
nám přec dá slova někdy v životě. 

V. Vznata: Děti. Museum 33, I. 12. 1898, sešit I, s. 26 
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Zajatec' 

\ d,,h(·. kth ,,,.,n trp~..··! ,,.,tL' "' tllJ 'Lhllll 

hPk'>l!. .hÍ t:tkt! m!:ldl.·. kkrl'lllll /:lhil1 JILtlku 

t !ll' h, • 1 <1 k ll d 1 k. k k,,. utl\ ._./i i p !\.·' lt rd 11 i,.",. 
/·,._., !l:t ,,. ll ll \ \.' !lll:ll'il. :tlll'i')(l -..pl~\.' 

\ i ll rl\ \ ·,! lll' tll ., \ ('(k I'' l\ I (ll~ ll L' 111 ', \ L' I ! ll 
11h 11\1\ !..'111ll. !\ .!Í J,tk;i'•l. !l''iJ\ hild ,I \1kd:1. 
; ,, .. -.,,,,,t uik' l:·h 1n:t .1 "llllllll:L. I ,,,jl, r:ít1l i'l'll1 

... ,. "h:J/111 :1 ~·in\ l.·ktt. kkn llllll' ,, !•' /;i,J.d. 
,l,k\ hLl! Í'<l'lll !:ll< i ll:q>'<dll.l .,,,,, .! 

Pane I )dobrotivý můj! 
Mne probodáváš stálým pohledem 
a kleče na mých prsou Něžností 
mne k dřevu k""říže vážeš násilím .. 

i )HhFHtÍyyl() P:lllL' liHIJ' 

Nevšímavý buď, že dřevo to je z rodných lesů 
mých, 

jichž kolébání ma;f!n ill:J/!i' ,: mi duší táhlo 
dlouholetým snem! 

Tvé obcování ale bude trvat \ / , l \ 1 ~di ? 

Dobrotivý! 
Vzdechy dědičných těch bolestí 
nech větry samot v prázdno odvanout, 
však slzy Lásky tvé chyť v hořký kalich 

svůj! 

V době, kdy jsem trpěl ještě sv~ nm vlastním 
hnlt"·+thnkm, asi jako mládě, kterému zabili 
matku anebo jako dítě, které odvezli přes 

hranice, zjevila se mi ve tmách, <HtťhH c·i 
spíše v mrtvolném světle, podobném světlu 

plynovému, tvář jakási, nehybná a bledá, 
s očima utkvělýma a smutná. , I odvrátil jsem 
se s bázní a JH lhk'i 1 íld,., /lL tl Í'<lll člověku, 
který mne o hl žádal, :1h~ch pn1 11č.i :1 pr1) 

tato slova: 

Pane dobrotivý můj! 
\!nv J1Probodáváš ml:· stálým pohledem 
a kleče 111i na rn:·lh prsou \_:něžností 
mne k dřevu Kříže vážeš násilím .. 

O PHttt' nmi 1 

Nevšímavý buď, že dřevo to jest z rodných 
lesů mých, 

jichž kolébání mazlivé mi duší táhlo 
dlouholetým snem! 

Tvé obcování ale bude trvat vždy? 

Pnhro1 i v;, l 

Vzdechy dědičných těch bolestí nech větry 
samot v prázdno odvanout, 

však slzy I lásky tvé chyť v hořký kalich 
svůj~ 

Výchozí text- V. Vznata: Vězeň. Museum 33, I. 12. 1898, sešit I, s. 26 

původní titul je Vězeň 
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Poklad 

\ ic'/'-' .~.--.1 ,i(lh(· '/[)\)Jllll('! _i·,._·tn ,,i tLl kr,t"LI 

k lili,. ! I í I k I 11; I \ ) ~-<ll !ll' I ~ ~..!: !l; I~' t \ 111 ~I\_' i 1 \ d \ 
/111 ,I lid'.\ \ll! ll Lil kLL kll.'!'él \ /11/. / '1/i t O'c' 

111\dil.t "'' IJIIl(' lllill\ Íll l'-'dÍ!Il' \ I~PIHJ :1 

llllli'l'i.l. ~lllÍ/ lili 111\lhl<t \ldkct/dli \ ií.' Jh'/ .ki 

Jednoho rána 
v nádechu mrazu. 
v zeleních země. 
v azuru klenby 
našel jsem růži rozvitou. 

Zpívala zvučně 
zrození rána, 
mateřský pocel 
zpívala jemně 
rozletem hmyzu zlatého. 

V pralesů stínu. 
v zátiší horstev, 
v zahradách starých 
Kkrálovny dračí 
našel jsem jabko granátové. 

Na slunce žehu 
barvami hrálo, 
nejprudsd ze všech 
ocelí krve, 
hrany- to desky ještěrů. 

Dal jsem je zvednout 
slavností pompou, 
na skály křišťál 
položit kázal -
nikdo se nechtěl přiblížit. 

V téže asi době vzpomněl jsem si na krásu 
letních jiter na osamělých pastvinách v době 
žní a na svou matku, která v tak pilném čase 
mohla ke mně mluviti jedině v Bohu a 
umřela, aniž mi mohla odkázati víc než Jej 
aJeho slovo: ... () llllll pll\ll1h: "1ji11d) -;nud 
kj1v. /,llilli UklL•: 

Jednoho rána 
v nádechu mrazu 
v zeleních země 
v azuru klenby 
našel jsem růži rozvitou. 

Zpívala zvučně 
zrození n1ndi i i r;t, 
mateřský pocel 
zpíval aj emně 
rozletem hmyzu zlatého. 

V pralesů stínu 
v zátiší horstev. 
v zahradách starých 
královny dračí 
našel jsem jabko granátové. 

Na slunce žehu 
barvami hrálo, 
nejprudsd ze všech 
ocelí krve, 
hrany. -to desky ještěrů. 

Dal jsem je zvednout 
slavností l"'fHt~'ntk:.k...:m, 
na skály křišťál 
položit kázal-: 
nikdo se nechtěl přiblížit 

Výchozí text -Poklad. Museum 34, 1900, s. 78; nepodepsáno- místo podpisu značka: o (Br.) 
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Dítě 

Ty dítě, které potkal jsem 
v své cestě jako náhodou, 
zda vzpomeneš si na to setkání, 
až v záři slunce nebo měsíce 
můj teplý stín tvou cest· u přeletí? 

A poznáš zakřiknutou postavu, 
jež nad tebou se ve snu skláněla 
jak v nebezpečí anděl ochranný 
a hlas ten na samotách kvílící, 
jenž vzdaluje se v mrtvých ozvěnách, 

pták churavící lásky výčitkou. 
ten také uslyšíš? 

i':, 

',;, 

'i 
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Ty dítě, které potkal jsem 
v své cestě jako náhodou, 
zda vzpomeneš si na to setkání, 
až v záři slunce nebo měsíce 
můj teplý stín tvou cestou přeletí? 

A poznáš zakřiknutou postavu, 
jež nad tebou se ve snu skláněla 
jak v nebezpečí anděl ochranný -
a hlas ten na samotách kvílící, 
jenž vzdaluje se v mrtvých ozvěnách, 
tpták churavící lásky výčitkou.}-

- - -ten také uslyšíš? 

Výchozí text- Dítě. Museum 34, 1900, s. 62; nepodepsáno- místo podpisu značka: o (Br.) 
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Maria, šel jsem kdys kolem I tvých zahrad, 
květy ftvé rostly mi před očima, 
sršící a bílé. ku hvězdám, 
jež se k nim nahýbaly 
dolů až na zem ... 

I řekl jsem tehdy: 
o;;Květy a hvězdy! 
Vy mně již neujdete! 
Hle, lodyhy vaše mám v rukou 
a do vzduchu kolem vytřásám vůně! 
Květy a hvězdy! 
Celá země se topí v oblacích vašeho pelu, 
a neunikne ani tvor živý ... 
\·všechno se zadusí - dnes -
ve vaší vůni - -

A Ty jsi se dívala s úsměvem. 
mlčky. 

na zápas dole marný, 
vířící atóm ve zlatých pruzích světla 
a zpívající 
tichým podáním rosy, 
jihnutím sněhu: ... 
Jisem pánem svých zahrad, 
Tys moj'-'i !>panL .. 

Maria, šel jsem kdys kolem t I vých zahrad, 
květy tl vé rostly mi před očima, 
sršící a bílé, ku hvězdám, 
jež se k nim nahýbaly 
dolů až na zem.". 
I řekl jsem tehdy: 
K věty a hvězdy! 
Vy mně již neujdete! 
Hle, lodyhy vaše mám v rukou 
a do vzduchu kol.:1n \ukul vytřásám 
"'('li o <~ vůně! 
Květy a hvězdy! 
\~hi \ ;,l'ck;t země se topí v oblacích vašeho 

pelu, 
a neunikne ani tvor živý.,,. 
\ Všechno se zadusí.-- dnes.·· 
ve vaší vůni 1 

A Ty jsi se dívala s úsměvem, 
mlčky, 

na zápas dole marný, 
lld vířící atoúm ve zlatých pruzích světla 
a zpívající 
tichým podáním rosy, 
jihnutím sněhu: 
jsem pánem svých zahrad, 
Tys moje PanL 

Výchozí text- Jiří Polom (Br.): Zahrady. Museum 33, 1899, L 2., s. 90 

V časopiseckém vydání nese tato báseň název Zahrady, v Notantur Lumina ani v Prvních světlech titul uveden 
není (pouze incipit v obsahu); v časopiseckém vydání navíc báseň není členěna na sloky (podobně jako v Prvních 
světlech) a verše "a zpívající I tichým padáním rosy" byly původně veršem jediným 
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Vítěz 

Viděli jste toho kostlivého Vítěze, 
jak plenivě šel k vašim políčkám 
a do slavností vašich příšerně se smál? 
Prý vyčítal vám purpur denních ruměncův 
a nemotornost vašich pancířů' 
a mnohý taj prý ukazoval vašich zbrojmistrů 
a slova vašich vůdců. ještě nepronesená. 
prý natahoval před očima vojska na skřipce 
a dal prý vám tu radu podivnou, 
/c k oživení vašich hromad cechovních 
c-;mtd lL' potřeb~t+ vám ještě mlčení -
však ostatně prý nechce všemu rozumět 
a hlubokou vám k nohám skládá poklonu, 
že praničeho v dobrém nelze závidět. 
a vesele že půjde v krátké vyhnanství, 
však po kosíři Vítěze prý mnozí ještě zatouží! 

\ k'í~· c(, . ktL 1 hk !'Í'l'J (l\11ll1dl'li kt:. 
b,l,, 1111 !tli \ttlLtdtk\. Jttn/ \\tl.T'"\alt 
\ ~L·cilt\<1 ,!,_:i · :t l<tkc: 111:- ,i<_·nktt. /c ll'>l :!\·ha 
,,. >dll!/1 l\ ;i(Í ,I \ 110 \: \lllp<l\ :ttL i:tk CÍllJ 

.,, (·t i),: 1 ,:,,h, J>1..'l1l "'' tdkm \111 \.::ccm 
111(\il! \\h\h;tli Jl\!11 ,.:,dk h\lll jí,/ lll'/hltl\l 

!lc.:\ \ 111\ k:.~:: -.,· dt thrtt. Ít.'111llf 11: '-l' k kll' 
I'Í'! .,!\ ,! 11 d li('T-,klhl\ I J'(lllh.:illl )Í\\ILL 

il'iHh j'<•lÍI UÍk' l'>'-'lll i'tl/IJUJ. Í1..' \ /l'llll 

,,.,1 11~·koltk itdl kk'r}c.il l;c !1<1 \cr,·itHhlÍ 

pick \ :t!Jl'IJ L·in\ (·k. kt--:n pLt\ ,• um _ ,ll,· 1:1 

;'(\ Í'! !i..'l:i íl:í J.<.'. [tl jL''- 1 jl<.ldtl!IJ\.'' j'-l'lll "l' 

llllllllllifli. Jlhl]J:t i:/ 11<1lLlll !Ul<l l'J'\ 111 11'1'<1\ ll\) 

\!liliÍ' 

Viděli jste toho kostlivého Vítěze, 
jak plenivě šel k vašim po\K:·kúm;;lilPttkum 
a do slavností vašich příšerně se smál? 
Prý vyčítal vám purpur denních ruměncův 
a nemotornost vašich pancířův 
a mnohý taj prý ukazoval vašich zbrojmistrů 
a slova vašich vůdců, ještě neprone~sená. 
prý natahoval před očima vojska na skřipce 
a dal prý vám tu radu podivnou, 
k oživení vašich hromad cechovních 
že potřeba vám· ll'l!lll1t mlčení

však ostatně prý nechce všemu rozumět 
a hlubokou vám k nohám skládá poklonu, 
že praničeho v dobrém nelze závidět 
a vesele že půjde v krátké vyhnanství, 
však po kosíři Vítěze prý mnozí ještě zatouží! 

Výchozí text- Vítěz. Museum 34, 1900, s. 125; text nepodepsán- místo podpisu značka: o (Br.) 
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Ticho 

Tolika rysů strhaných šílenstvím. 
A karrikatury stromů jak zrcadlí se na 

vodách! 
Hladina černá, těžká jako kov. 
Ohnivá pole, plameny skloněné a bílé, 
táhnou až za obzor, kde jitří se šero. 
Vůkol se hlasy zajikajL 
Jjedno Jjméno se vyslovit bojí, 
pryskyřice lesní mluví -+)tksf jeho hol. 
Je to má V-l'ina, že zatoužil jsem po !tobě? 
Ale viď, tam na Klonci jsou ruce naše 

spojeny? 
Ty prosíš mne, i nechám mluvit !ticho. 

Pn nílll ~.1\n í..'lll lúsk: ií..'st !llléerlÍ anebo pléll' 
éllll..'hu Úsl1ll'\ .i<Jku ll dítek .. k stl i/í..' \ .\~11-.: 

jlrtllllltl\ lllll' ·,Jo\\ él ..;1\l\ ll naše jest 
llL'dokoll<tk. llL'llldJÍI . .' :mi úsrn('\ u. ani plút:\:. 
<lili ml('('lll: _jL·~t~· llL'LI/rúl:r ll<lŠl' lúsk~i. I ato 

h;r;dJ 'nuki<1 ml h'1db. kll'r0 jsem si !ldps<~l 

'li'(lillÍ11é\ií..' lld >\dll> mistr:r 

Tolika rysů strhaných šílenstvím. 
A karrikatury stromů jak zrcadlí se na 

Hladina černá, těžká jakt> kov. 
Ohnivá pole, plameny skloněné a bílé 
táhnou až za obzor, kde jitří se šero. 
Vůkol se hlasy zajítkají, 
jedno jméno se vyslovit bojí
pryskyřice lesní mluví jeho bol. 

vodách! 

Jest to-múmni 1 vinuurt, že zatoužil jsem po 
tobě? 

Ale viď, tam na konci jsou ruce naše 
spojeny? 

Ty prosíš mne, i nechám mluvit ticho. 

Výchozí text~ Jiří Polom (Br.): Ticho. Museum 33, 1899, s. 172 
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Oheň* 

Jen dmýchejte jej. oheň v pýše pokorný, 
zlý větrům protivným, však rukám 

žehnajícím 
důvěrný a gestem nejskrytějším snoubený, 
ten oheň v skalách oklikami bloudící 
a vírou vítězný- jak nocí němou svítí 

.!jak ze sebe zdá býť se živený, 
ó rudý oheň v noci bojácné:, 
zříš ruce spi_taté v jeho šlehání 

příšerně!, 

a naivní, s věcmi žvatlající hovoř·ící den!~ 

Jen dmýchejte jej, oheň v pýše pokorný, 
zlý větrům protivným, však rukám 

žehnajícím 
důvěrný a gestem hnutím nejskrytějším snoubený, 
ten oheň v skalách oklikami bloudící 
a věírou vítězný- jak nocí němou svítí 

příšerně! 

Jak ze sebe h)ťzdá ~se živený, 
ó rudý oheň v noci bojácné: 
zříš ruce spji-até v jeho šlehání 
a :Rai--vffiprost)', s věcmi hovořící den! 

Výchozí text~ Den. Museum 33, 1899, s. 218; nepodepsáno ~místo podpisu zkratka: J. P. (Br.) 

* Původní titul je Den 
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Despotka 

Svou, přísná, tvář již od vás nevzdálí, 
a proti naší vůli. třeba společné. 
jak smutný přízrak půjde za vámi 
krok zapisujíc váš i němé pohledy:. 
vždy nedůvěřivá, se vzpoury obává, 
svých otrokyň dav mlčky puntí_típ h.· h l1 i 1, 

jich skrytou sličnost měsíc jenom zná; 
však, hrozná, spiklenců zří v plachý, tmavý 

zrak, 
je z kruhu přátel sbírá nehlučně 
jak moudrý sadař mnohé práce plod. · 
:-;\ <lll. JlÍ'I~,JléL l\ :lÍ' j1i od\ d:-, lll'\ ;d~Jiť 

..;lo\ :-,Lldo /lllélll'lll' >l' hrott \ 1\J/k:ll\. 

kr,ll, j:lk\1 \ oJ:-,ka k'tl1Jh.: dui!(:ttl. 

,J,._·~_·h Íl'ÍI j)Í'I/IlL' J:ikP lh.'~t(·:-,[1. 

"-.když ale časem bleskne v obzoru 
zbraň ctr~th \: ~'-tl·il tn\locí k poli přímému:, 
svou snědou tvář tu Slunci nastaví, 
a říšské jabko, žezlo. korunu 
si k nohám kladouc, v zámku zavře se 
a čeká, stojíc, oči zavřené, 
k ní po stupních až půjde nNěčí krok ... 

Samo vládkyně 

".tilk:lln 11\Ih:. :tb\l·h ;a;namctwl _jednu 
1 hi ll'\. klL'!\.'_..,_. f'Jkú ln:->piracl'. l\ urči ndd~cní. 

1 !1<11\ <Jl .J>VI11 tu cll\ ilt dc:-,putkuu. ;amlčl'\ 

p..ttmč· i<: krul\l:--l jl·jí jc..;t Íl'll ;danli\it. tak 
j;;\d; ilt I. j>iÍ 111/ \lCÍ ~_Jl-ti Sl' dÍ\ajÍ 

\ lh.'/ILI!l10. i )hl í\\.:i I\ rdlll' cl hla\ a hl·;dčk) 

ILhl:t\ u je •,\ l.·tu Pll ll >\ uu čúst. kde /\ íl·ata 
Illdil J\. :1 /c \ uh,:c nc!lí krutostí. hujujl·-li 
:.~..· pn) "!'Ll\ l'llln~>-.;1. a ,Lt'<l-IÍ -..;c člm čku 

Llk1n .i"\ nh•,b' 

Svou, přísná, tvář již od vás nevzdálí, 
a proti naší vůli, třeba společné, 
jak smutný přízrak půjde za vámi 
krok zapisujíc váš i němé pohledy; 
vždy nedůvěřivá, se vzpoury obává, 
svých otrokyň dav mlčky přehlíží, 
jich skrytou sličnost měsíc jenom zná.~ 
.,. \ šak. hrozná. spiklenců zří v plachý, tmavý 

zrak, 

je z kruhu přátel sbírá nehlučně 
jak moudrý sadař mnohé práce plod. 
S\-Hllo·pf:tsnú. +\M·~j~;/c++d ·\-rts-+tt'·Y/t.tái.f..: 
'iSlov stádo zmatené sie hrotí v rozkazy, 
krok jako vojska temné dunění, 
dech její přízně jako neštěstí.-"" 
Když ale časem bleskne v obzoru 
zbraň Vyšších Mocí k poli přímému: 
svou snědou tvář tu Slunci nastaví~ 
a říšské jabko, žezlo, korunu 
si k nohám kladouc, v zámku zavře se. 
a čeká, stojíc, oči zavřené, 
k ní po stupních až půjde něčí krok:c. 

Výchozí text- Despotka. Museum 34, 1900, s. 174; nepodepsáno- místo podpisu značka: o (Br.) 
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Střely 

Sem leťte, střely- přicházíte za tmy! 
Chytám vás rukou a líbám! 

(Zlomit je mám, anebo uchovat? 
Zavři oči, má duše, a ticho!) 

Matko, ty nejlépe víš-
prošel jsem tmou, ale ne ze tmy ... ! 

(U děliteli míst, mou formu jsi skřivil 
a postavil na roh ulice pro oči všech: 
abych v čas pýchy a síly 
rouhavě nevzpjal se k nebi, 
míst ale svatých 
a liduprázdných 
si vzpomenul! - ) 

Sem leťte, střely, přicházíte za tmy: -
Hodiny zašlé vážím s klidem, 
ty, jež se zastavily soucitem 
a v přestrojení 
k cizímu táboru přešly. 
(Ó, ruka nahá se nemýlí- a jak se zachvěla, 
jakoby sama sebou! 
A přece svá srdce jsme pošlapali sedmkrát! 
Týden naivní, týden důvěřivý -) 
Chytám vás rukou a líbám ... 
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Samoty 

Když přišla chvíle ta, my ptali jsme se 
:/ivota, 

kam nepřítel se skryl, jenž přitrh , sídla 
vyvrátil 

ta staletá, kde popel předků svých jsme 
uctívali. 

nad urnami jejich mlčenlivými nakloněni: 
Sen vámi samými zakazovaný jste si lhali, 
v koruny stromů osudných, šílenstvím strženi. 

jste se zadívali:. 
zem, která měla zůstati svobodnou na věčné 

časy. 

jste zaprodali 1 • 

Soucitu žádáte, na tvrdost žehráte věků, 
o všem jste zpraveni. co je bolestného 

na člověku: 
vy p r' 11 ~ JIITni byli jste tvrdi, něhu své 

I )duše, když prosila se slzami. 
jste surově udeřili! 
Nemáte přátel -a kolik je radostí. opilých 

ve vlastním svatebním reji, 
jen vaše duše je smutná, netančí, nepije, nejí: 
sami co jste si přáli, propast je mezi námi, 

dovedete-li mlčeti, 
jste hrdinami. ·•· 

Výchozí text- Jakub Deml: Samoty. Museum 36, 1902, s. 7 

.. I nll!ll. kdui 11 IIL'/1. ,Lun jt\ti /c' 

·,ii'<'I'H; ;·1\0ld. ktc'l'\/ JC:'I \ r:qi ... 
i/!c'\<.'1!1 '' .idll<l :' ··) 

~t!~-r' pfl~·fd t:~H ~tť +a, m\· pHtJ1 JSHh:.' 'iť ;:f,\'H-1-n: 

l,mn fh.>phid "'' :-.kr~l: il'Hi phi-rh , s-ídht 
\-V\FHttt 

1c1 '·Wktd. k purwl r~h:'-lku'Yv;.-'-'hi:-"·Ht' 
Ht'+tVHH·: 

Hati nrtlil!H! t'-'t-!dl m!t:t'tthv ~nú nakl~>tteni; 

Sen vámi samými zakazovaný jste si 
+halti\ali, 

v koruny stromů osudných, šílenstvím strženi, 
jste se zadívali.: 

zemi, kt:.:•rit · měla zůstati svobodnou na 
věčné časy, jste zaprodalit. 

Soucitu žádáte, na tvrdost žehr~1j ícdttt• věků, 
o všem jste zpraveni, co je-.,1 bolestného 

na člověku: 
vy první byli jste tvrdí, něhu své duše, 

když prosila se slzami, 
jste surově !tt.krtltl t"< 'l"l'J>t;li i. 
Nemáte přátel. a kolik je radostL opilých 

ve vlastním svatebním reji, 
jen vaše duše je smutná, netančí, nepije, nejí: 
sami co jste si přáli, propast je mezi námi, 
dovedete-li mlčeti, jste hrdinami. 

V časopiseckém vydání byl text členěn na tří- a čtyřveršové strofy (strofický předěl byl za slovy "nakloněni", 

"zaprodali", "udeřili"), poslední dva verše tvořily verš jediný ("dovedete-li mlčeti, jste hrdinami")- podobně jako 
v Prvních světlech (tam jsou navíc sloučeny verše z Notantur Lumina: "zem, která měla zůstati svobodnou na věčné 
časy, I jste zaprodali") 

Text otištěný v Museu Deml ještě před Notantur Lumina zařadil do své knižní prvotiny Slovo k Otčenáši 
Františka Bílka (Deml 1904: 92) v kapitole Obraz šestnáctý až devatenáctý. První strofa je v něm přepsána jako 
próza, na báseň navazuje následující meditace: 

Samota prokletí. Temnoty Spravedlnosti a Moudrosti. Strašné ticho ve chvíli před drtícím bleskem. Přijde 
světlo? Běda, je-li už toto předsíň Noci- "v noci nemůže nikdo dělati." Přijde? Tam ve výši se něco děje
tam ve světle nepřístupném žije Láska, a bdí... Již přichází, ale aby nevyděsila přichází jako ten, který se 
narodil a umřel... A který nemluvil tvrdě, leda k pokrytcům a satanu ... "Nepotřebují zdraví lékaře, ale 
nemocní", Jeho slova. Knotu kouřícího neuhasil, třtiny nalomené nedolomil. Raněného se neštítí ... ! 
Nechává devět a devadesát ovcí na poušti, jde za jedinou ... Stesk! si: Žeň mnohá, dělníků málo ... "Já s vámi 
jsem ... " Kde dělník, tam i On. On obvazuje rány. A hle, ten, který byl upoután na lože, chodí a již přichází 
.ku bráně Světla. Brána má podobu Srdce a Slunce: tam že mám vkročit? Člověk se chvěje a nechápe, 

22 



dlouhé ruce má spuštěny k zemi, sám ještě blbě přihrblý ... Láska jej vede, láska jej nutí- je v rajské 
zahradě ... Ach, sem se mi nechtělo- ó Bože, ó lásko ... ! Tvůj mír se mi rozhostil v srdci a pokoj, jakého 
svět nedává ... Tření zraků do krve v soumracích? Kdo takto mluvil?[ ... ] 
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Mohyly* 

Byl požár slavný. věděli to všichni, 
!1! !osannah, jaké neumírá nikdy, 
v jásotu padlo na pancíře nové, 
lesk jejich zalil všeclmc-ko tělo živé 

tvrdou důvěrností... 

Umírají věky?-

A když zemřely, 
obrovité stíny, jejich mohyly, 
ruce zotročené ihned navalují: 
proboří se srdce, která lávy vnitřní hory 

nachrlila, 
padnou všechnt:'KY rody v žhavou propast 

věků, 

Země, Zkázu v týle, k smrti vysílena v sráz se 
nachýlí: 

v obnažený J>wostor čníti budou dále, 
dostavěné dílo. černé mohyly ... 

Byl požár slavný, věděli to všichni, 
hosannah, jaké neumírá nikdy, 
v jásotu padlo na pancíře nové, 
lesk jejich zalil všechno tělo živé 
---- --~- -tvrdou důvěrností. 70 

!aktu jsem si t-ekl. \ ida l!l:·ink;. ~pr~l\ edlrw~ti. 

d1 1 kt.:r<.>í ..:·~~:-;tll JakP do h ílHl lhnrpl'k skr~ \ ú 
"'-' Ll~ka. . \k pillonL 1'\l/]lOilll'IHI\ ~-e na 
... kutk:, /Ia. spati·il jsem lllllll/st\ í ruk. an; 
/<IS) pa\ ~II: mrl\ ou \ ččnosl a nesmírnč _jsem 
~l·~mutnl:·l pkdstn Í\ si. /.e i tato prÚCl' roste a 

·A· ncni rno/rw. ah\ sl' llLk~t,lill. n1 ~'-· staln: 

Umírají věky?~--- A když zemřely, 
obrovité stíny, jejich mohyly, 
ruce zotročené ihned navalují: -
proboří se srdce, která lávy vnitřní hory 

nachrlila, 
padnou všechny rody v žhavou propast věků, 
Země, Zkázu v týle, k smrti vysílena v sráz se 

nachýlí: 
- -- - v obnažený p.Prostor čníti budou dále, 

---------- -dostavěné dílo.-- černé mohyly:c·.-

Výchozí text- Jakub Deml: Když věky zemřely. Museum 36, 1902, s. 7 

· V časopiseckém vydání měla báseň titul Když věky zemřely; 
vzhledem k výrazně odlišnému veršovému i grafickému členění uvádím celou původní verzi: 

Byl požár slavný- věděli to všichni, 
Hosannah, jaké neumírá nikdy, v jásotu padlo 
na pancíře nové, lesk jejich zalil 
všecko tělo živé tvrdou důvěrností. 
Umírají věky?- A když zemřely, 
obrovité stíny, jejich mohyly, 
ruce zotročené ihned navalují: 
proboří se srdce, která lávy vnitřní hory nachrlila, 
padnou všecky rody v žhavou propast věků, 
Země, Zkázu v týle, k smrti vysílena v sráz se nachýlí
v obnažený prostor čníti budou dále, dostavěné dílo, 
černé mohyly. 
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Probuzení':' 

Kam letěly jste, nejvyšší mé sny, 
jež přítomny jsem viděl slávě Prostoru 

rozsvětleného 

vlastními plameny věcí
nevzpomínáte? 

Nebylo na světě lidí- jen Touha šla bledá 
a rostlinám, ptákům a blankytu 

plakala bílý svůj žal. 

A země, zajatec nemluvný, 
řetězy paprsků spoutaný, 

dráždící k výkřikům hněvu: 
oněměl, zapomněl, odešel 

bez výčitky! 

Ale ta zamlklá n'·,oc, 
cizinka tichá, 

záhadná, 
pod černým závojem -
jak vyhodila od pasu 
svazek klíčů a blesků! 

Jediným rozžatá plamenem 
všechna hned stavení hořela, 
ptactvo se do nocí ztrácelo, 

vracelo, 
dětí pláč, ze sna vyrvaných, 

/<..'11 '-'illL'c,ÍCL'. /ť~lkll :-.trk:n\ 1.. ll. 
dělníků tváře zlekané, 

statečné, tázavé: 
'\ 1 ·ebo ty hráze jít podepřít 

nebo se plamenům postavit. ... ? 

Kam letěly jste, nejvyšší mé sny, 
jež přítomny jsem viděl slávě Prostoru 
rozsvětleného 

vlastními plameny věcí- nevzpomínáte? 
Nebylo na světě lidí.-- jen Touha šla bledá 
a rostlinám, ptákům ai blankytu 
plakala bílý svůj žal. 

A země, zajatec nemluvný, 
řetězy paprsků spoutaný, 
dráždící k výkřikům hněvu: 
oněměl, zapomněl, odešel 
bez výčitky! 

Ale ta zamlklá noc, 
cizinka tichá, záhadná, 
pod černým závojem
jak vyhodila od pasu 
svazek klíčů a blesků! 

Jediným rozžatá plamenem 
všechna hned stavení hořela, 
:-.t(Ttai~L J'rd:-.Llin. IHič~..·b. 

i~lk<> h: llL'h:.;;t puécLt. 

ptactvo se do t-tH\'~tm; ztrácelo, 
vracelo, 
l'~~kí-ik )1:11 /C -,na\: n dll) ch. 
dětÍ pláč, :fť'-SHí:H·yF\·-HHjt:-J.Hkti '>lllll'h. 

/t>11-s-mt:~-~i-t:e, -1 ritktt-stf-1-1-ttn:\--d~ 

dělníků tváře zlekané, 
statečné, tázavé: 
ni'>.febo ty hráze jít podepřít
nebo se plamenům postavit..,-:-,? 

Výchozí text- Anton in Hajek: Život. Nový život 5, 1900, s. 62 

Původní titul Život. Vzhledem ke zcela odlišnému veršovému členění následuje první, časopisecká verze: 

Život 

Kam letěly jste, nejvyšší mé sny, jež přítomny jsem viděl slávě 
Prostoru, rozsvětleného vlastními plameny věcí- nevzpomínáte? 

Nebylo na světě lidí- jen Touha šla bledá a rostlinám, 
ptákům a blankytu plakala bílý svůj žal. 
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A země, zajatec nemluvný, řetězy paprsků spoutaný, dráždící 
k výkřikům hněvu -oněměl, zapomněl, odešel bez výčitky! 

Ale ta zamlklá Noc, cizinka tichá, záhadná, pod černým 
závojem- jak vyhodila od pasu svazek klíčů a blesků! 

Jediným rozžatá plamenem všechna hned stavení hořela, 
ptactvo se do nocí ztrácelo, vracelo, dětí pláč, ze sna vyrvaných, 
dělníků tváře zlekané, statečné, tázavé: nebo ty hráze jít podepřít, 
nebo se plamenům postavit.. .. ? 
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Až stínem smrti ... * 

Až stínem smrti zastřena nám odmlčí se zem, 
slov jejích, smutkem těhotných, my hledat 

nepůjdem:" 

však tajnou bolestí už navždy raněni, 
vstříc mystickému Ženichu pak vykročíme 

zmámeni. 

A na hranicích Věčnosti až dřímat budeme, 
sen jediný se spustí na víčka.: že stůněme. 

Pak. zvednouce se, ještě opilí, 
zem zulíbáme; jak se nachýlí" 

a vidmo slzavé si ohrnouce ~s řas, 
pak !ll: pozdravíme, ImH-14-dt / ú i'! c i. i vás. 

Až stínem smrti zastřena nám odmlčí se zem, 
slov jejích, smutkem těhotných, my hledat 

nepůjdem; 

však tajnou bolestí už navždy raněni, 
vstříc mystickému Ženichu pak vykročíme 

zmámeni. 

A na hranicích Věčnosti až dřímat budeme, 
sen jediný se spustí na víčka, že stůněme. 
Pak, zvednouce se, ještě opilí, 
zem zulíbáme jak se nachýlí 
a vidmo slzavé si ohrnouce s řas, 
my pozdravíme, zářící, i vás~ 

Výchozí text- Jakub Deml: Až stínem smrti. Museum 36, 1902, s. 119 

V titulu časopisecké verze nejsou tři tečky; v Prvních světlech je báseň bez nadpisu 
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Nová země 

Ústa otevřená k blahořečení se bleskem 
zavřela, 

slova radostná jak děti v hrách, zas do duše se 
vrátila, 

země zamyšlená jako černým suknem 
po střena. 

a z životů všech. silou nebojácnou dřív 
a barvou bezvědomě hýřících. 
dnes nový život, tajemnější vstal, 
a z místa jednoho, jež Vlastí nazvali, 
po zákonu větrné své růže prudce rostl dál. 
Zdál roditi se z lůna Smrti veselé, 
jež, Samojediná, své krásy obraz na vše 

házela:; 
zemc extatická poutnice, a v stanovišti svém 
štít slunce triumfující 
je vise jejích snů, chléb hladu jejího 
a nejmilejším podobenstvím jí. 

Ústa otevřená k blahořečení se bleskem 
zavřela, 

slova radostná jak děti v hrách, zas do duše se 
vrátila, 

země zamyšlená jako černým suknem 
po střena, 

a z životů všech, silou nebojácnou dřív 
a barvou bezvědomě hýřících, 
dnes nový život, tajemnější vstal, 
a z místa jednoho, jež Vlastí nazvali, 
po zákonu větrné své růže prudce rostl dál. 
Zdál roditi se z lůna Smrti veselé, 
jež, Samojediná, své krásy obraz na vše 

házela: 
zem extatická poutnice, a v stanovišti svém 
štít slunce triumfující 
je vise jejích snů, chléb hladu jejího 
a nejmilejším podobenstvím jL 

Původní text- Jakub Deml: Nová země. Museum 36, 1902, s. 196 
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Ruku tvou ... 

Spí, spí- ~ .. Bože, jak bez bolu dřímá! 
Oblaka táhnou nad námi, přeludy 

bezkrevných smrtí, 
do srdcí nám se chechtají měsíčn1~m světlem 

svým bledým, 
na kroky naše se chytají obrazy krájených 

stínů .. 

Na polích stojíme nehnuti, uprostřed zrajících 
polí, 

do ticha slavného čekání výstražné ohně 
planou. 

U tebe jsem se zastavil, uviděl tvář tvoji 
mladou, 

modlitbu díků šeptal jsem, pro-;hu l~:.•í 1a /t.>fl 

niladHUILtL·h: k11 Jl.td I\ tlJI !il:t\ tlli. 
Mluvil jsi slova jakási, ze sna jsi cosi mluviL 
ruku tvou do své jsem položil, divých snů 

bouři třímá, 

jež by nám vznítila moře a těžkdt tt 'i.l 
loďstv. 'il \ 'ýchodu 

do věčných zavřela hlubin! 

Dřímej mi, duše žádoucí, v horku mé ruky mi 
dřímej, 

ruku svou zděšeným pohybem z mé ruky, 
snem vězněna. nevyrvi: 

oblaků bledost měsíční padne ti na ni žárlivá, 
oblaků bledost mrtvolná, tajný vzkaz 

polárních krajin 
Ale až jednou procitneš, úsměv tvých očí 

\ ' Hemluvných, 
tíha tvých dechů zdloužených 
mně vypravovat budou 

o tíze jiného snu)' 
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Ruku svou ... 

\ k·/c d,lh(· dostalo SL' mi nC·kolika pf·útcl. 

l'n I ll I IIJClJ. tl iÍ'i kt-t '.UtršÍ lllllL'. j)I'U!11lll\ il 
SL' mnou ;a Ct.'l~ rok toliko jelhwu. mc;i 
L'l\ h11a ll('Jlll:t <t jen lll:tlo slo\: stiskl mi rtlku. 

/,trdJ\.tl'' "·· Jdk <~-.,i "L' ;:m.li\Ú ('IP\l'k phšedší 
1 !liLl/tl dt) tL·pla dllL'ho \~ núk;ce. !der) 
11-:·k· 1i 1 k 111• '~'~! '-l' n(·j:lkuu prací a naiL·dnou 
SL' mu poddi"ila. \L·h: !o tf·l·h:t. <1h \ ickrút h· 
11111(' mlu\ il. neboť \ takm \ch cll\ i! kll 
lÍt.'\ uí·.· "' ·<tlll:i dušL' ;~ Slll) sl jelhl h:či b: 1: 
~L'I'P/lllllllll lolllll!P uqemst\ 1. ak čekal j-,cm 
)l' p• l!IL'\ .Jdi h pn;tk /i\ tll lidsk) ncmčl 

\)/ll<lllHI a d.:·kuji \ch1 i ;cmi. /c mi dal: 
dtl(:k;tti '-L'. I \lilllltl mladého mu:/e \ úíli si 
\ šÍt.'illlÍ ~~·kdstd\ L'l11. cilkjJce jej P•lslati i na 
'\ ;:.-.,1 .-.,lLILiic d(l f\.1Jlld . .lak jsL'Ill se dm(·dl'L 
/l'lllÍ\_•1 /,l J'l!l 1'\lh.U proW . .Íl' lll'Cht(·J /l1eliClÍti 
.k/hl' Krisld 

I )niln 1 tll\ ch phlkL o chl' lctd ml<~d.~í 

Jlll1L'. lll''''i·t,~il "L' mnou č;tsto a llllll'ho. ale 
lllilt\ iÍ 1-.l' lllil(: J<.'ll d ÍCII lllÚ/Ltllli: ll'lliO 

(·Jn\.:·J.. jll'Í'-<.'Í / r~t)1.' ,\ dluuhtl Ltd~ llC/lhtdi. 

I i\·t1 l':tk hLi! sL' 1111 ll'hd: ncpoclw
J'Ill'im 111 b: I ',:Ji,x l~hLt\ kt.' kt:/dému. rúd 
,lhl'l'\:tl " ,J,hp(·I:Ini. ha h)lo 11111 /cela 
pÍ'ÍI\!/l'IHl. llliU\ iJ-iÍ :' Jidllli. ktl'i'Í li.Í d<J\ llll 
/~hLl\JIÍ i \\Wk\ lli·e~d ~~ mlmi!-li \C 111110LI. 

l11..:1,kk' \lhrd,·L·l hle~\ 11 i /r<tk napr:t\ ,, dll \: ~\.' 
í:1koh\ IH• 1~1111 strho\ :1! llL'\ iditcln) proud a ať 
jsi í·tk.d c:11 í:kaL Jl'llHI h\ IP \ š~.·chthl 

'<llllP/fL'Ílllll ,I Stl(\ :t OlL'\ kls l!S[él. \lil ji/ llL'SJ 

t \,'ll 111:. šk11k u pk,1 di' oJ..pu kacilllll. ilPtm (· 
k J'ílÍI\ :1111 J'f'iJ<I'<l\ 1:ll\lll. éiČ j-,i SPh(· pf'ís;JIJ:ti. 
/\:,.Jl ,\,!"lid :llll !lC/<1:-.li\'lil. Pon(·\:td:/ jsl'lll 
1111 mi J, l\ :tl n:q>'.ctl i:-.t.'l1l -..i o n(·m t: \ll' ~~ršL·: 

Spí, spí - -~- Bože, jak bez bolu dřímá! 
Oblaka táhnou nad námi, přeludy 

bezkrevných smrtí, 
do srdcí nám se chechtají měsíčním světlem 

svým bledým, 
na kroky naše se chytají obrazy krájených 

stínů ... 
Na polích stojíme nehnuti, ttprostřed zrajících 

polí, 
do ticha slavného čekání výstražné ohně 

planou. 



U tebe jsem se zastavil, uviděl tvář tvoji 
mladou, 

modlitbu díků šeptal jsem, nachýlen nad tvojí 
hlavou. 

Mluvil jsi slova jakási, ze sna jsi cosi mluvil: 
ruku tvou do své jsem položil, divých snů 

bouři třímá, 

jež by nám vznítila moře a těžké to loďstvo 
Východu 

do věčných zavřela hlubin!-
Dřímej mi, duše žádoucí, v horku-tttt4-Hky 

m~ ch Jl ani mi dřímej, 
ruku svou zděšeným pohybem z mé ruky, 

snem vězněna, nevyrvi: 
oblaků bledost měsíční padne ti na ni žárlivá, 
oblaků bledost mrtvolná, tajný vzkaz 

polárních krajin.-;-; 
Ale až jednou procitneš, úsměv tvých očí 

výmluvných, 
-------~--- -tíha tvých dechů zdloužených 

---- --mně vypravovat budou 
-----------------~o tíze jiného snu!-

Původní text- Ruku tvou ... Museum 34, 1900, s. 157; nepodepsáno, místo podpisu značka: o (Br.) 

' Předposlední dva verše básně ("tíha tvých dechů zdloužených I mně vypravovat budou") tvoří v časopiseckém 
textu verš jediný 
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Poslušnost 

.Ac profecto in mysticum te 
oboedientia paradisum reducit 

.. !'r<tú q>ud c•kmt:'llta 'l!<lc' Hh>Hd'i i,·,,~,·" 

Zpět vráceni až k stínu dětství 
neprozkoumanému, 

jdem bázliví:. sem každý v slzách šel-
ó přijmi nás! ~~ Pcmt I\ .. kll.·ra, tvoříš divy, 
viz těchto tváří žal a našich zkrvácenost čeL 1 

Noc pochmurná se rozložila v pláních, 
kde m\ 1atky zjev se ztrácí ubledlý, 
neb v záhyb toho roucha výmluvného 
se všecky naše hvězdy ukryly. 

Zrak přítele tu svítí, mocný tajemstvími, 
sráz naší cesty ozářením pln, 
již ruka žhoucí k rl{áje sáhla plodům: 
tvůj život, bratře, neměl skvrn? 

Jdou kroky pusté letním podvečerem, 
stesk osyk kalný vede píseň svou, 
jich více, zdá se, tepla táhne šerem, 
však jeden krok jen slyšet ozvěnou ... 

Pryč, choré stíny zraků horečnatých~, 
\ vás žehnám křížem, Moci v povětří~. 
I f.eh jiných sluncí blankyt rozeklíná, 
vše zasáhne: jsouť v Jednom Tři. 

Den slavnější a těžký úrodami 
v klín země rozjařený dopadá
kdo, řekněte, je z lidí ještě smělý 
tam křížit zbraň, kde tato záhada? 

Své palmy krvavé sem neste, Vítězové, 
kdo vinu má, pláč marnotratný nestavuj; 
ať v kolikátou hodinu teď zpráva přijde nová: 
ty polituj, ty na svém místě stůj. 

I'HIIHilllt'lláHL 1\•-.tiHh''•t jl' 1\i hri!lld jdk<l c•pak k 

H\'j'll,l\i~!HhlÍ. '·' kk•rt• ,,, pr<tvl pc•! tHohc·cllc!llldlll 

'iíllh~ lh>ll1Íili' pcc·d!Oic··.., c:(>ihiÍ!Uii 'iif!Hh kk\in 

lc•i•••h' ltk'cknel\\1 l\f'l,·llu ;ha>t'lll f'íll' h' '" kilu 
''-'ihh 1'.11 ([,1\·d, Hl'\ I< l<c· fH"iu:.,.n 1\olhi. dk· i,;n 

,Jchidlll( ,,, !li\! mii;hlf d pLHc•l,ivl !~oí!lhl 

hc'l i•illH j'Í'I('Ht(·i\1 I o fl''! t.khl\ I. v~·k 1)1'\hk v~<Xh!lt> 

pi·;pnh-t_th.-r v hhnt, nhttk:- a pr~•tn t;lhlH kl\_'Úf\-
\ .:_t.,Obt."Cfh: \·1.>d•'fHC lk'lťpit_·L Ht.'bt.' tciiH ~t!d 

!n ~e- ""h~'t-.t\-l thiH!hh._.t._'th.t pr •. • · .. ,~qt .... ;dht~--..t ··lk 

r~rd\~' j'í'dh~. /\; V"-t:'C!Hh~ j'H\ .. 'Hihl lld "'dfl('!.:,,dtP. ! '·,\'t. 
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"Ac profecto in mysticum te 
oboedientia paradisum 

il'r:Jl'l'ÍJ>il'i \ IL!c' 111(111d'tir<ll' ,·lc·!liCilLI I 

/j'<.'l HÚn:.•ni a \ž k stínu dětství 
neprozkoumanému, 

jdem- bázliví; sem každý v slzách šel -
ó přijmi nás! Ty, která tvoříš divy, 
viz těchto tváří žal a našich zkrvácenost čel! 

Noc pochmurná se rozložila v pláních, 
kde Matky zjev se ztrácí ubledlý, 
neb v záhyb toho roucha výmluvného 
se všecky naše hvězdy ukryly. 

Zrak přítele tu svítí, mocný tajemstvími, 
sráz naší cesty ozářením pln, 
již ruka žhoucí k Ráje sáhla plodům: 
tvůj život, bratře, neměl skvrn? 

Jdou kroky pusté letním podvečerem, 
stesk osyk kalný vede píseň svou, 
jich více, zdá se, tepla táhne šerem, 
však jeden krok jen slyšet ozvěnou ... 

Pryč, choré stíny zraků horečnatých! 
Vás žehnám křížem, Moci v povětří! 
Žeh jiných sluncí blankyt rozeklíná, 
vše zasáhne: jsouť v Jednom Tři. 

Den slavnější a těžký úrodami 
v klín země rozjařený dopadá
kdo, řekněte, je z lidí ještě smělý 
tam křížit zbraň, kde tato záhada? 

Své palmy krvavé sem neste, Vítězové, 
kdo vinu má, pláč marnotratný nestavuj; 
ať v kolikátou hodinu teď zpráva přijde nová: 
ty polituj, ty na svém místě stůj. 

J'oi!HHnt:>mink Poslušnosti ie tH hnHhtrn;um!lll tu jako 
opakll té neposlušnosti, o které se praví: J'lt'r 

ÍH~c>ht>tht>ii!frtlll HHtHS thHHiHJ-,- -j'lt'(fHOft'" t.:Hft'>l~!HÚ 

'-111-Hlh. '\c'J'"'IlhiiU't 1 Íc'dlhlh<> (: lm.:·k.l ,t;tl i ,Í\Illl' ": 

l1 f i'>! 111 ... \ Kletby tohoto zděděného hříchu ;1-ňtv-€W :i-';ťHt' 
H.' ·;~< h-rHuh;!\ !!1 .1'111'· .,, .. '\. kílc'm- tehdy byl člověk 
nejvíce poslušen Boha, ale jen l'>it"";vn0trp11<\ dostaloť 
se mu milosti a přátelství Božího. hťl jelt+1 
l'i;<:;n\·JH:Jrl ,, ,, !Je h\ I 1111!. To jest dětství, věk 



mv;;!t:m ;; /Vla~t<• ttejyvi;';t ;ahadv du.:.t'. fH·!ptvleHo je 
Ilit Vcttd, jh> ,.:,t·rh vt'ťú'il d ka/,k• ~,_· t>ld Hrl 

lt>dp<.hc'd~·Ht 1<2 ít•din"' !id'k~· otdlj,_~. ~d~· t<' kn . . k!wí 
mi!Hi<' dui;e ma':' Netale ""· d;i>a .,, tH odpo<tdati 

( ídHttl idw duvěrno"t 'phrodou it hdmi. k nimi dH>va 

l<t'-kll tak lHllh'f'Yalnt a pnťhopctH tak lh:'Pl\'lfjh>Í<Iit' 

nkt> l~<k na Ht>tv\·~i;!ln "1HptH dokHthtlH"<ti kí't•,ťan-,h•. 

t'oh>m jino'.,l>L VHtfÍ ""' imlividHalita. ťlov0k 
l>t'h' /Hdptl\·~·dthhti vll' ne u/na tinc. ak• na ""'lw: 
\ t'HHhlt>t•h i \- hhdHI. ~!t•tbu do<ěLt "' uv<·,!t>IHH_!t'. 

dlé lllth>ÍHI flťlll\·'IL 'h' '1h pi't'ťt'ťlHtť d,, nl.'l-_onťl:lh!. 

kde· t:l.Htťa V\ ~taH>t -,i j1itlat· i;tf''i'll v ht~IHHHa nthama. 
V~t•dttlv ~l,.u\l'{'tlť f<.!'ly i"•Ht ·n>;mdam·. llť'tH .itdt 

l"'ri·t>ha. · Kli,Jnv pohk·d dHt."lť i ., Jt>ho tajem"! vtm 
f.dpHirtl'llHe. .J~ěda ~iillH>~IHéHHt". •\ !e pnt>vě tady 
pothi+\-aJt ~e j>h'tt•de <1 tf·t•ha w ;dalo. ~~ isHu vi.t>d,v 

ťt''!l' Ol~'\·Í'l.'ll\ pro '.t!U j~•dtH>!ItH'hll. f'Fd\-0 !<thl 'Itd 
/it\cdt!t ho·J... ICI,Ít'lll'ihiHl, h.it'FÚ ">l' FOhh'Clljf jdh<> hk">hv 

;a tH><'i d ;a,,, mi11 dnv n.,·/ ruha thdtlt\a nh•hla 
utrlmt•HI /rllral:Hdhl '''-'Uú\ fť/ bv!o pol,.nnem ratt: d J·,· 
podtlt•m hl<út>ll\·dl. >",J,.Idill<in po!H<h<il:l!\v<·l,.. ;,_.rado'>! 

'ct'čna. ;c; hh:·to\1 '" hnal a jt•ití vidl'! i•Hpr,,·J,. .. je pro 
na ... *"lítala. 'tlrlt•Ht >\4Hťt llt.~fv~ ssí. ktera hyl a m;tíena. 

.IHhHt najde ~a molu. N't' ití hourlivou. \1. íe tlt'!H 

-,UH'h'tWill ''"'ho íivo!a. PotnaL íe thc'Jd<! ">dlll, Í<-' IHH'I 

IHÍtHH!l V~l'diit.\ lfdi. Hebot' mají 'pokéHOU .., Pllll 
J,.kthu. spokčnt' ;as!thení 1 ()tn•. \~'ni 1)\tHje 

\- iatt'llhiVH'h. !"dl tatt'fllSI\1 '>i doveh llHlt vsitHa Ví! 

vi;<;c·drv~.·~·eťh/tHCÍl i v mnvé pi'trodt>. fintí miHvt Htth: 
-\ tak. ti·ehéi hkth{c•u ;lsam;H.'<'tL pí·en: nem '-.alll. 

., Lu;.Jym jd1o kroht·m tahohy ~!tt ~~·k nmoislvl l,.n•ku 
hrd!h lf!lt~·írh i tt'd!. l,.klť' phna.:,<'ií úk•dtu d posilo: 
j·,mc pi'<'">vt•dť·l•ni llithle. /e v'.echna radu'! a -,tla t<'~t 

'B"lw fald H' ,<t'id!e. o-.ldltti pramt>nl,." ;,. w /i ví 
1 wlHI!t-) l'raHlL'tW a htt•ré ~~ "n~·+H• neíi>í. íe i~ou 

t+Hihll<:. tlt'+ll >e{sÍ ji.,hH\· nad llHH. 0.e Fí na ~·he 
~fKllt'haL \.l!>v<.'h Ht'Hta tak<+><' ,!ly. ah~, lh1 Hl fhh!a>il 

"> 1nrt ÍtHll d ~~~·-,H d fc,11i pkť ~t' !t>h<l cfom>v~lt, I\ 

v ~.lín v ,i<·hn Í"'HI Ít'H •,f~m ;ral,.u 11t'll!Ofll\·Ch ! t:<l' _tl' o 
lOtH pí·e~vt'dt'cn. fH'tlh\ ph,•dt'Hl ~e li'iká túd1 vidin tdt,.H 

l'HHtÍ{'t'h· a 1ctl1liKI -,e S dttv\:'HHt k jí+tetHH '>Vt'lftL ke 
ShHKÍ Pravdy >t•i:·th' a vět: ne Spra>vt:'dlnthl!. !,. Pra;drt1ii 
mik•,li. ft'ltl vi.t>.:kt> íiv1. ;adw>va>a a .ÍťtHHí HÍ\: 
llt'llllÍhd. HÍ<.' IW!HJolit Pll v';l' li\sahtK'. IH•.Ítt:•din\ l~uh. 

li/ HnL /t• v:..t•fkt> q>vol'il 10 ft·~; Ott>L" v Synu 
>-'>-doh,.J ·j1\lhlad ;á.,Juh. v '"'. Dud1u nam - .t<' 

pi ivla~!I:H+Jt'. (HttH+sl tědlln th O"ioh Ít' h+Ít'm~l >I. 

;ahada. a~e nHla prn vt'1'tl'ího: VH~'!t:' i Kajicneho. 
( J,,.,ť.J,.u wt,. "ddallL'IliH dn vuk 1\.ejvy~;~tlto j,,Ht 

bed\ phhod:- "\ěla jdtn "" tvhajíci. kth i twhod~ a 
v.:,t•rk\ holt·~ti /ivota jen Jako IHI>\·Ill pn~el.,tvim. 

thhlf!f ;pnl>oH od trHtHI Holíhn. hkra ho upamatttie. 

/c ma kdt·~• í ~tce a V Ja.,t. dt• l,.tL't;.• phide 1 kajin~~ i 
"pravúl1tv\. 
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prostě všechno přijímající v klíně matky a proto pod 
tíhou kletby všeobecné vědomě netrpící, nebe jeho 
vždycky má hvězdy. Je,l dětství osamoceno pro svou 
slabost, ale právě proto, že všechno přenáší na 
silnějšího, i své myšlení a zvláště nejvyšší záhady 
duše, r<>tp!>v~eno jet'<'IJ'l\ 1\q~· '" na venek po všech 
věcech a každé se ptá tta /tlt~ttt'>-ěee+tt-toue jedinoué 
lidskuué otázkouy: Kde je-.,t Ten, JdtH"' .lcjí miluje 
duše má? Netáže se, dává si to odpovídati ... Odtud 
jeho důvěrnost s přírodou a lidmi, k nimž chová lásku 
tak universalní a pochopení tak nepředpojaté jako lidé 
na nejvyšším stupni dokonalosti křesťanské. 

Potom jinošství. Vyvíjí se individualita. Člověk 
ht>rt> hdl' zodpovědnosti víc ne už na jiné, ale na sebe: 
v ctnostech i v hříchu. Kletbu člověka si uvědomuje, 
ale mnoho nemyslí, své síly přeceňuje do nekonečna, 
kde doufá vystavět si palác štěstí vlastníma rukama. 
Všechny skutečné cesty jsou rozmetány, není jich 
potřeba. Klidný pohled dítěte i s jeho tajemstvím 
zapomenut "Běda samostnému". Ale právě tady 
potkávají se přátelé - a třeba se zdálo, že jsou všecky 
cesty otevřeny pro sílu jednotlivého, právě tato síla 
zavádí ho k tajemstvím, která se rozsvěcují jako blesky 
za noci. a zase mizí dřív než ruka dychtivá mohla 
utrhnout zázračného ovoce, jež bylo pokrmem ráje a je 
podílem blažených. Sklamán poznává člověk, že radost 
věčná, za kterou se hnal a jejíž viděl paprsek, je-.,t pro 
nás odňata, v držení Moci nejvyšší, která byla uražena. 

Jinou najde samotu. Ne již bouřlivou. Ví, že není 
suverenem svého života. Poznal, že nejde sám, že HH.t!;t 

Jc''.t llltl milovati všechny lidi, neboť mají společnou 
s ním kletbu, společné zaslíbení i Otce, jenž bytuje 
v Tajemstvích. Těch tajemství si člověk nyní všímá ve 
všech věcech živých i v mrtvé přírodě, jimi mluví Bůh. 
A tak, třeba kletbou osamocen, přece není sám, 
s každým jeho krokem jakoby šlo celé množství kroků 
bratří trpících i těch, které přinášejí útěchu a posilu; 
jsme přesvědčeni náhle, že všechna radost a síla jest 
v Bohu jako ve zřídle, ostatní praménky že se živí 
z tohoto Pramene. a které se z něho neživí, že jsou 
otravn~é: ··· není větší jistoty nad tuto. Ne již na sebe 
spoléhat, člověk nemá takové síly, aby na ní postavil 
svůj život a štěstí - a jestli přec se toho domýšlí, ty 
vidiny jeho jsou jen stíny zraků nemocných. Teď je o 
tom přesvědčen, proto předem se zříká těch vidin jako 
bludiček a obrací se s důvěrou k jinému světlu, ke 
Slunci Pravdy věčné a věčné Spravedlnosti, k Prazdroji 
milosti, jenž všecko živí, zachovává a jemuž nic 
neuniká, nic neodolá - on vše zasáhne, trojjediný Bůh. 
Už tím, že všecko stvořil - to jest Otec; v Synu 
vydobyl poklad zásluh, v sv. Duchu nám je 
přivlastňuje. Činnost ~ět'lH(\ +i'ftkch Osob je tajemství, 
záhada, ale milá pro věřícího: Vítěze i Kajícného. 
Člověku tak oddanému do vůle Nejvyššího jsou 
všecky příhody světa jeho se týkající, tedy i nehody a 
všecky bolesti života jen jako novým poselstvím, 
novou zprávou od trůnu Božího, která ho 
upamatP~<l\~ÍHÍť', že má kdesi Otce a Vlast, do které 
přijde i kajícný i spravedlivý. 11'-.,;mu \ r ll!0:2) 



Výchozí text- Jakub Deml (Br.): Poslušnost. Museum 36, 1902, s. 189-190 

Tato strofa nejvýrazněji signalizuje, že jde o zvukovou parafrázi Březinovy básně Sen jeden svítí... (Rozhledy 
1896, s. 369), kterou Deml celou cituje ve stejnojmenné próze z Notantur Lumina (viz prózu "Sen jeden svítí...") 

Prozaické Poznamenání se nejdřív objevilo v časopiseckém textu (Museum 1902), ale v Notantur Lumina se 
nevyskytuje; autor se k němu vrátil až v Prvních světlech. Změny vyznačené ve verších a v mottu v pravém sloupci 
se týkají textu Notantur Lumina, změny v textu prozaickém se výjimečně vztahují k verzi časopisecké. 
Vzhledem k složitým transformacím prozaické části textu uvádím v následujícím levém sloupci celou prozaickou 
pasáž v původní časopisecké verzi. 

Próza otištěná v Museu v roce 1902 prošla ještě jednou proměnou: jeho část o dětství autor zakomponoval do Slova 
k Otčenáši Františka Bílka ( 1904 ), v úvodu kapitoly Člověk a modlitba. Pojednání o dětství je téměř na samém 
začátku a bezprostředně po něm následuje vypravování vlastních prožitků. Celý první odstavec této kapitoly uvádím 
v následujícím pravém sloupci jako ukázku "putování" Demlova textu v odlišných souvislostech. V tomto případě 
nevyznačuji jednotlivé textové zásahy, modře je vyznačen pouze nový kontext. 

Poslušnost - prozaická část 

(Museum, 1902) 

Poznamenání. Poslušnost je tu brána jako 
opak té neposl ušnosti, o které se praví: per 
inobedientiam unius hominis pecatores 
constituti sumus. Kletby tohoto zděděného 
hříchu zbaveni jsme ve sv. křtu - tehdy byl 
člověk neJVIce poslušen Boha, ale jen 
passivně, dostaloť se mu milosti a přátelství 
Božího bez jeho přičinění. To jest dětství, věk 
prostě všechno přijímající v klíně matky a 
proto pod tíhou kletby všeobecné vědomě 
netrpící, nebe jeho vždycky má hvězdy. Je 
dětství osamoceno pro svou slabost, ale právě 
proto, že všechno přenáší na silnějšího, i své 
myšlení a zvláště nejvyšší záhady duše, 
rozptýleno je na venek po všech věcech a 
každé se ptá na zodpovědění té jediné lidské 
otázky: Kde je Ten, Jehož miluje duše má? 
Netáže se, dává si to odpovídati ... Odtud jeho 
důvěrnost s přírodou a lidmi, k nimž chová 
lásku tak universalní a pochopení tak 
nepředpojaté jako lidé na nejvyšším stupni 
dokonalosti křesťanské. -

Potom jinošství. Vyvíjí se individualita. 
Člověk bere zodpovědnosti víc ne už na jiné, 
ale na sebe: v ctnostech i v hříchu. Kletbu 
člověka si uvědomuje, ale mnoho nemyslí, 
své síly přeceňuje do nekonečna, kde doufá 
vystavět si palác štěstí vlastníma rukama. 
Všechny skutečné cesty jsou rozmetány, není 
jich potřeba. Klidný pohled dítěte i s jeho 
tajemstvím zapomenut. "Běda samostnému". 

33 

Člověk a modlitba- 1. odstavec 

(Slovo k Otčenáši Františka Bílka, 1904) 

Ji \l I\( J Íltl ;t/ 11a :<llll~ pol:·úkk \Čku 

čll\\ ,·k~J Je.' 111Pdlitha prP-;hou 11 milo\/. 
ktc'J'\lll /lLllÍi! 1 ;i,Jllli. kch i dítč ... '\ikdo llL'IlÍ 

Pd hhl'lill ~·i~t Jlf'L'd I L'hPLL dllÍ lll'lllill\ lll'. 

j,·h·~; ./Í1 \ll j~_"-.:t Jl<t 11..:mi kdin~ den ... (V) 111. s. 
\u~'li"lÍlld 1 .. 7 1 \"~cclmo st\oknl lkú pod 

kk·thPu ldJéll11h.:hu p<tdu lllč·dnnwjL: -,i to 
( /u1·d :1 lL'jll'\ '-' \ chd)~· jl\lldl:j\í. Dětství- věk 

prostě všechno přijímající v klíně matky a 
proto pod tíhou kletby všeobecné vědomě 
netrpící, nebe jako vždycky má hvězdy. Je 
dětství osamoceno pro svou slabost, ale právě 
proto, že všechno přenáší na silnějšího, i své 
myšlení, a zvláště nejvyšší záhady duše, je 
rozptýleno na venek po všech věcech a každé 
se ptá na zodpovědění té jediné lidské otázky: 
Kdo je Ten, jehož miluje duše má? Netáže se, 
dává si to odpovídati ... Odtud jeho důvěrnost 
s přírodou a lidmi, k nimž chová lásku tak 
universalní a pochopení tak nepředpojaté, 

jako lidé na nejvyšším stupni křesťanské 

dokonalosti. J'-· 11 ·.:lllll'hu Jll':tlllélll' podstat) 
1 ~,·,:ll ',:~,_:: :1k jen "'-:lJ<..'. iL'll '-l' -;; lí. ~ulÍ) se 

!'Ll I'{' n,:ihluh·~JL'il pÍ'l('Íil]ch .• \k phjck c:~s. 

kd~ i •ll ll' "L' ;cplét. kd: ..,j ll\ ~·domí. fL' n~_·h; IP 

', ... ·~.:·llt\\1 :.1k I'-' ll.:d·. nt~ltk,,u ll' se· \ ~cclmu 

n'-"'''!i~·~ diiÍ \u ke (:lm ~·k~_·m ct ;,. j~utl 

jlt~l J..,,l~ ''llu,,::t mule nd,du Jl'll .il·štc 

\'.,,i \1.'J\: š\i. ( li\ 1k. kd; ditč po;nú. il' 
Jlltt liJ, ·~· jllllll\lt:i Jh.'lll\dt()ll .ÍL'-;1 pn nílll 

llkdni./ik,·m lll1ldlitl1\ P:tllwtuji "'-' lL' "'ého 



Ale právě tady potkávají se přátelé - a třeba 
se zdálo, že jsou všecky cesty otevřeny pro 
sílu jednotlivého, právě tato síla zavádí ho 
k tajemstvím, která se rozsvěcují jako blesky 
za noci a zase mizí dřív než ruka dychtivá 
mohla utrhnout zázračného ovoce, jež bylo 
pokrmem ráje a je podílem blažených. 
Sklamán poznává člověk, že radost věčná, za 
kterou se hnal a jejíž viděl paprsek, je pro nás 
odňata, v držení Moci nejvyšší, která byla 
uražena. 

Jinou najde samotu. Ne již bouřlivou. Ví, 
že není suverenem svého života. Poznal, že 
nejde sám, že musí milovat všechny lidi, 
neboť mají společnou s ním kletbu, společné 
zaslíbení i Otce, jenž bytuje v Tajemstvích. 
Těch tajemství si člověk nyní všímá ve všech 
věcech živých i v mrtvé přírodě, jimi mluví 
Bůh. A tak, třeba kletbou osamocen, přece 
není sám, s každým jeho krokem jakoby šlo 
celé množství kroků bratří trpících i těch, 

které přinášejí útěchu a posilu; jsme 
přesvědčeni náhle, že všechna radost a síla 
jest v Bohu jako ve zřídle, ostatní praménky 
že se živí z tohoto Pramene - a které se 
z něho neživí, že jsou otravné ... není větší 

jistoty nad tuto. Ne již na sebe spoléhat, 
člověk nemá takové síly, aby na ní postavil 
svůj život a štěstí - a jestli přec se toho 
domýšlí, ty vidiny jeho jsou jen stíny zraků 
nemocných. Teď je o tom přesvědčen, proto 
předem se zříká těch vidin jako bludiček a 
obrací se s důvěrou k jinému světlu, ke Slunci 
Pravdy vecne a věčné Spravedlnosti, 
k Prazdroji milosti, jenž všecko ZIVI, 

zachovává a jemuž nic neuniká, nic neodolá
on vše zasáhne, trojjediný Bůh. Už tím, že 
všecko stvořil - to jest Otec; v Synu vydobyl 
poklad zásluh, v sv. Duchu nám je 
přivlastňuje. Činnost těchto tří Osob je 
tajemství, záhada, ale milá pro věřícího: 

Vítěze i Kajícného. Člověku tak oddanému 
do vůle Nejvyššího jsou všecky příhody světa 
jeho se týkající, tedy i nehody a všecky 
bolesti života jen jako novým poselstvím, 
novou zprávou od trůnu Božího, která ho 
upamatuje, že má kdesi Otce a Vlast, do které 
přijde i kajícný i spravedlivý. 
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d~·tst\ í. j~tk jsme SL' d!\ ~Ji i. 1-;dy/ ohccní 
str:t/ník /;t\ 1ral ktlho"i dll ::;atlet\). B:- li j:-.tnc 
11:1 hll/kll. ( >ht('/tl\ :tli jsllll'. \ tom se -.;trú/níl-; 
ť(l/Cim:li :t /..:: nús \ ;:,cchll\ hnl·d /a\ k. Bč/cl 
j:-.c111 dtllntl sol\ a dechu ptlpadajc. b; I jsem 
pks\ l:·dcL'IL /L· jistč pru mč phjdnu ... 
.:;;t\ k·.h(\d:tk. ktí/k;. .. \'čd(·l .iscm. /l• rodiče 

tu lh..'ptllllulwu. l djnl:· jsL'I11 \o lal na pomoc 
Boh:t. ltl k upokPjl'llÍ llL'stačilo. \ltlSl·l jsem 
to pmi('\'11. ah: ti. ktei'i phJdou. a ktci-i 11l'\ idí 
do l1ll' du\e. jal-; je pokorné!. jak kající. jak 
s k I íč~..·n:L :!ln 1·idc;li. /l' hudu hndll\.: Prosil . . 
jsem d(·,kC·k:L ah; se dnes llhldlil s númi 
ru/~.,'ill..'l·: ,t k:-.t(· .Íl'ckn 1 pmtu/e tu je::.tč 

lh.'JStlil .. ). \:t 'l~aJil :mi pd111) ::.kni Jak h) 
strú/ník mnhl /apo11ll'llOllt 1 ()n \::;ccko \Í. 

\ '.l·~_·ku /il:·L i Illl' srdCl'. on musí konat 
ljlf'Ui't'dinn,t .. PuiWjJ11'\ j:-.cm :.Ol' tak modlil. 
\u li r11diču. 'uhl'C duhro ~~ cnost \ ickl j~em 
\ l' \ Ll~t111111 .iL'i il'h :-o\ ('tk pm innust .ic s\ aLi. 
llÍL Ill?lli k/ke .. I dk mi mlu\ i Ia i Jlhmdu. 
.ktknki~íl \ ;ÍmC· dr:dn :-ol' u nús pl'f'í. dlouho 
d,l 1wci. \ t<llll kdtlSJ pi'ijdL· udčšcn: P(lj,rtc 
\ n1. pdd~tj í ln L'/d). \' '.,?chnP \ ~ hčhlo na d\ ur 

1u /l'tni tin:t. na krtlk lll'\ idím. jen Ltk 

lllll111lL'i1lllklll di\ :tlll :-.c \ ;huru. Dr/ím se 
lltdtk~ ,t , . .-ll\ (j\1 "c. Soudn: ,kn. '\ad númi 
ll\ h:t ..,c lll.'l'<..'. (tl ch\ ík 1:1\ ikla Sl' nd,ll'rú / 
]1\('/d a -;jJ/d! pP h:ini ill'bL·skC· dulu. '\c 
j1..'d 11~1. \ llh nd, 1 I i k !ElJl·dnou. ( 'e k nd1c .i e 

pops~llln dI Pll h \mi :-.\ (·tc ln\ mi (:aram i. 
.. Sllliluj :<' .. 111\>dlím Sl'\ hnil\..' >trnul\ Cl'l\m 
!t-lt'l/1. 



' i Také k těmto vzpomínkám z dětství se Deml později vrátí, například v Homiliích (1907) a v knize Hlas mluví 
k slovu ( 1926). Tam však není hlavním tématem modlitba, ale matka: 

Potom jsem rostl a něco se se mnou stalo: byl jsem docela zdráv a dělal jsem všecko, co musí dělati 
venkovský chlapec, žádná práce, hra a skotačina nebyly mně cizí. A přece, nevím kdy, se se mnou něco 
stalo. Mezi mnou a mezi mou matkou. Nikdo jiný v tom nebyl a nechci říci, zdali o tom věděla. Zamiloval 
jsem si Smrt. Bylo to oné noci, kdy jsme drali peří, kdosi vrazil do dveří a křikl: "Lidi, pojďte ven, je 
Soudný den!"? Vyběhli jsme ven, já se držel maminky, padaly hvězdy. Celé nebe bylo popsáno svítícími 
čarami. Třásli jsme se hrůzou a já si netroufal hleděti vzhůru. 

Anebo- bylo to onoho dne, kdy zavírali jakéhosi nebezpečného člověka do šatlavy, já ze všech dětí stál 
nejblíž, odháněli nás, ale žádný se nehnul, jak ty mouchy na zacukrovaném stole, dokud se do nich 
neplácne- najednou se strážník rozběhl, zacupal a křikl: počkejte, já vás všecky zavřu!" Letěl jsem z 
městečka dolů na Stránku, hrůzou se třesa (bylo mně myslím pět let) a nikomu ničeho neříkaje. Tajně jsem 
se modlil, jako pěna jsem byl, večer před spaním sám jsem dědouška prosil, aby se s námi modlil růženec a 
ještě jeden- neuvažoval jsem o své vině, byla zajisté tu, jenom Spravedlnost jsem viděl, celou duší a celým 
tělem ji cítil a mačkala mne do věčné nicoty a hanby jako celý svět. Na vždy odloučen být od matky a od 
slunce! Tak jsem tomu rozuměl. 

(Hlas mluví k slovu. I. vyd. Tasov, 1926, s. 47-48) 
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Vpád Samoty 

Ze všech trpících jen Vy jste nepromluvili. 
Svůj pozdrav neviděný s Vámi sdělujem: 
je obraz Vaší vlasti napsán v mramoru.
Vy mlčíte! Zem tato dosti zčernalá 
je vraždou příbuzných a přátel všech, 
pluh bolesti ji právě dožvýkal: 
Vzrůst bylin všech je tajůplně zastaven
či nové potomstvo má matka Zem? 
Jak fialová dlaň se týčí lopucha, 
co řapík, céva lupenů, to bílý vztek, 
jenž zmiji zatajil; je magnetisován 
trs veškerý v úst zakřivený tvar. 
Van větry svůj sem neposílají, 
a obloha, tvář paní zsinalé, 
jak po tragickém skončení 
den čtvrtý dána v katafalk -
ticho na nebi i na zemi ... 

A Vy tu stále ještě stojíte, 
jak ústa Vaše neměla by slov, 
však slyšíme: to srdce Vaše úpí 
od obzoru k obzoru. 
Ó bolest tuto směti zachytit,-
ji k prsům křišťálovým přitisknout 
a do blankytu zataženého 
jí hodit rukou gigantskou! 
Již neplačte! Zde na tom místě stan 
svůj rozepnu jak pro jednoho člověka 
a víno přinesu a něco chleba též, 
pak tvář Vám zahalím 
než odpočnete maličko -
již mějte strpení, hned půjdu do Města 
a všechny projdu ulice, 
na všechny dvéře zabuším, 
do všech oken se nakloním, 
na náměstí se postavím 
a z množství rozvlněného 
všechny nepřekvapené a němé přivedu ... 
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Vpád samoty 

Je:-, I totllll i 1/ mnolw let. co jsem psal dokjši 

htdk:. lll'lll' m1 led~ ji/ posouditi. tl.·šil-li 
j~l'lll I SC\Ill :-.Chl'. ČÍ hoiP\ ii-li j:-.Cill Sl' pPtl.·šiti 

l'-'ll JÍ !ll'. \k hopoch~ h; u/ IL'nkrat na m; sl i 
mi tanulo. /c hl,n ní ncštčstí /aklúd~J s~.· na 
tom. /1.· 'štclmi lide bo ro/dílu jsou hodni 

pnlttO\ :mí. /l' \ šak jl'll m:dllkk'r; m 111..:ní tf·cha 
t\lho i'ikati nebo dokonce doka/o\ali. '\a 

k'nlu /PUS\lh ( kdu C·tc;. rozumčj) mo/no 
kPn:~ti :-.pr'" l'dinost a te/Cl' s1.· tím 
prO\ if1m at1. :!!lehu tl:·/cl' se pnl\ iflm ati a 
k\>tl:tt i t1111 spr:l\ 1.·dlnost. Puslušnost na ph klad 
kst nl/hodnč ctJlostí. ak nl'kteh lidé .isou 

tolik ctn\>:-.tni. /c Jl !11.'\: lllúhají ani na 
/\ íiatcch. a n~.· prlllu. /e jt nah;.\aii lépe s\ ojí 

dPhrotott. tl) hr/ /e nejsou :-.tll. ah; \ ka/d(·m 
t\uru ll\.'\idl:·li bratra a mimo to \\Šším 
\'"' tcetlllll p\l/tl:tli. /e jedinou prslJ. /l' kter(· 

klič! ct roste lúska. _j~.:st s\ oboda. Casto j:-.~.·m si 
l'h.:dslu\ tl\ :1l. kd\ h\ ch b\ I hod~.·Il stúti se 

kné/\.'111. /,· lil.'lll.:-iililll ničch(l. CP h\ 
n~.·, 1dp( •\ 1d:t!t' pr~l\ lk. i kd;. b: cll tl k /tratil 
n~·lw phhu/tl~ cll :1 ,,dd~lJ1(\Sl pJ-úlL'I. neboť 

kk'r:1k !1\ p\ltn :tl<~ lll:l l:'tskcL _ií/ .Í"'-'111 ..,e 
"'-ri..,!u /<I\ :1/cil. kd\ [1\ ch ncm01 :-.\u hoch·.) Jest 
lli\l/llu phnc-.ti hl:ll.!(\\ L'l11U :1 /ízni\ ému 
chk·h:t :1 't11:1 :1 modliti :-.l' za n(·j ( )tci s\ én1u 
skn k. j~..·-11 l:tk duh!·~.· \ n:tšt moci pi'im0ti 
.:·1\l\l.·k:l k~.: /I!! pn11\•. :thchom j~.·j pruhlúsili 
~p:llll:'- 111 :1 /:ll\ I'A'I\ 111 

Ze všech trpících jen Vy jste nepromluvili. 
Svůj pozdrav neviděný s Vámi sdělujem: 
je obraz Vaší vlasti napsán v mramoru.
Vy mlčíte! Zem tato dosti zčernalá 
je vraždou příbuzných a přátel všech, 
pluh bolesti ji právě dožvýkal: 
Vzrůst bylin všech je tajůplně zastaven -
či nové potomstvo má matka Zem? 
Jak fialová dlaň se týčí lopucha, 
co řapík, céva lupenů, to bílý vztek, 
jenž zmiji zatajil; je magnetisován 
trs veškerý v úst zakřivený tvar. 
Van větry svůj sem neposílají, 
a obloha, tvář paní zsinalé, 
jak po tragickém skončení 
den čtvrtý dána v katafalk -
ticho na nebi i na zemi ... 
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A Vy tu stále ještě stojíte, 
jak ústa Vaše neměla by slov, 
však slyšíme: to srdce Vaše úpí 
od obzoru k obzoru. 
Ó bolest tuto směti zachytiL -
ji k prsům křišťálovým přitisknout 
a do blankytu zataženého 
jí hodit rukou gigantskou! 
Již neplačte! Zde na tom místě stan 
svůj rozepnu jak pro jednoho člověka 
a víno přinesu a něco chleba též, 
pak tvář Vám zahalím 
než odpočnete maličko -
již mějte strpení, hned půjdu do Města 
a všechny projdu ulice, 
na všechny dvéře zabuším, 
do všech oken se nakloním, 
na náměstí se postavím 
a z množství rozvlněného 
všechny nepřekvapené a němé přivedu ... 



Venkovu 

My vracíme se k tobě, exulanti tví, 
nám v rouchu, tvářích rozjezděných cest 
prach cizácký, jenž pálí, ještě tkví, 

však z prsů vyrvat nemohli nám zvěsť1 
tvých lesů, strání, potoků a trav, 
jež v svatých půlnocích jsme zřeli kvésť, 

tvůj výstražný a přísný zlatohlav. 
Vzňal v srdcích nám se polibek tvých skaL 
když ~;;'i+enH·ituprázdný. jako vždycky. dav 

nás ve tvář udeřil. Tvůj nářek vstaL 
jak Bílé Paní truchlé zjevení 
tu z potahu, jenž pod jařmem svým nereptal, 

tu ze samot, jež ve vzlykavém šeření 
zde v mýtinách, tam nad životy rybníků 
v- svém tajůplném zakletí do hodiny své sní. 

Pak~ jakoby se vznášely, ne beze slov, však 
bez ryku. 

jsme potkali tvých zástup ,i~·HiL·n, 
krev rozencům svým plýtvaly jak ze zvyku 

a tajně Kristu Ježíši a Marii si steskly jen,,-: 
Tvých HHJ-/tlilllliu úpornost nám vstává 

z paměti, 
co rok má všedních dnů, to velký práce den: 

hned půdu převrátit, ji uchlácholit k zasetí, 
hned kosy naklepat než rosa uletí, 
tam země promoká, htwti !Hli. štoly stavěti, 

dnes cesty vyléčit přívalem zjizvené 
Už vozy jdou, pod tíhou vzdychají, 
to archy jsou nového plemene, 

na vlnách potopy zříš jejich majestát. 
\ _",ýskají děti, chleby zavoněly! Za noci, 
ooprst kynul Božf· -. stodoly vidíš v ohni 

plát.-

+\.ly I )n'-'" vracíme se k tobě, exulanti tví, 
nám v rouchu, tvářích rozjezděných cest 
prach cizácký, jenž pálí, ještě tkví, 

však z prsů vyrvat nemohli nám zvěstf 
tvých lesů, strání, potoků a trav, 
jež v svatých půlnocích jsme zřeli kvést', 

tvůj výstražný a přísný zlatohlav. 
Vzňal v srdcích nám se polibek tvých skal, 
když cituprázdný, jako vždycky, dav 

nás ve tvář udeřil. Tvůj nářek vstal, 
jak Bílé Paní truchlé zjevení 
tu z potahu, jenž pod jařmem svým nereptal, 

tu ze samot, jež ve vzlykavém šeření 
zde v mýtinách, tam nad životy rybníků 
v svém tajůplném zakletí do hodiny své sní. 

Pak jakoby se vznášely, ne beze slov, však 
bez ryku, 

jsme potkali tvých zástup žen, 
krev rozencům svým plýtvaly jak ze zvyku 

a tajně Kristu Ježíši a Marii si steskly jen. ---: 
Tvých mužů úpornost nám vstává 

z paměti, 
co rok má všedních dnů, to velký práce den: 

hned půdu převrátit, ji uchlácholit k zasetí, 
hned kosy naklepat než rosa uletí, 
1-aml~..k země promoká, m+.f-;-tam štoly 

stavěti, 

dnes cesty vyléčit přívalem zjizvené-
Už vozy jdou, pod tíhou vzdychají, 
to archy jsou nového plemene, 

na vlnách potopy zříš jejich majestát..., 
Výskají děti, chleby zavoněly! Za noci, 
.. prst kynul Boží;· stodoly vidíš v ohni 

plát~-! 

Původní text- Jakub Deml: Venkovu. Nový život 9, 1904, s. 7 
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Znamení ve snu 

~rak tt:'th pl'řišla a usedla naproti mně. Byla 
maličká jako dítě čtyrFleté, ale když se na 
mne dívala, zamrazilo mtll'ě moudrostí věků, 
fL' <rl-jsem se tajeně chvěl. Noc byla. Tam 
venku čirá tma, závratně daleká a jako 
zosobněná- ~1y-l-i--jsme sami dva. \Juj pokoj 
\ Ik~jlwkjší. \ldkl1k l"l'lii '>Llr(ld;t\lll'ihl 
kl:~šlL'r;t: hudu-li \\ll:~ti (l pu1noc. J;t '>l' 
lll'dm \lLlm ... ( )n;t llllllr<~. C·i Ulnkl<~-.' lll'. 
0\ ma ph~ Ia. z daleka, dítě. -sestra. Míle 
jsou mezi námi. a ona je tu ( ú. kd~ h~ cil ll1l'hl 
puch~ ho\ <~l o l\llll. /L· _k tu u o 111111. co\(' 1 ni 

1/u/, '· .. ' ), sama je tu: ale kterak bych se mohl 
ptát, jak se ke mně dostala, když sedí naproti 
mně, bledá a moudrá jako Smrt - a já tolik 
vím, a tolik ji chci rozesmát ... '? "Sestřičko, 
'>L's!i·ic·k~'- přece se podívej, jak to tu mám 
zařízeno, f*h,tí-w:~ hk tyto obrazy jsou mé, a 
tent1 1 stůl a židle a lože a knihy - není ti třeba 
říkati, jak-+sem---k !Hffitt- t*fšd Sl' mi toho 
,J\"t;ti\1, ale nikdo neví jako ty, že je to moje, 
všecko moje. nioi(' 1110/c ... \'íš. jsl'lll u/ 

d<l'>pC·h. 'íš. 'id1š') '\l'. to jl'll uk ;lle k!l·rak 
1~ ·.• '\l·. ncpt;lm Sl'. \ ím. jil\ ím. k !"i\ di!. hi·L·šil 
h\ l·h. kd~ h~ cil Sl' .j~..·šll' ptal tak mi 111 jl'll 
lldl'ddlo. tl' (\. ll1diičkú. kkrú j"i nikd:-
11l'\: kroC·i l;t / rodlll' d\>din:. proto fl' h: l;t'" 
t:1k m;lliC·kú. <~ ktl'l'\lll nikdo lll'l1lltil ;lili 
clHlditi do škol:- ak. '>l''>tf'id,n. a na ty 
stěny se přece podívej: necítíš jejich bratrský 
pohled? Aeh, prohlédni si to tady všecko a 
něčeho se do1kni t:i-Bi-k ftt ... " 

l;il, mlll\il \l' mn(· nwj strach. (lll'hu. l'l' 
/h\ \ ;1 tl Sjnsit .. :li. u l~o/l'. o \lari;1 či kdu 
1\l/lllllÍk l~<lk'>ti <1 Sn1rti ;t Soudu''.'). ;1 otw \ í. 
·..:<; mJu, 1 llll' "rdc,·. 
-Otrr~tntt€-rnt+HHL ale neposlouchá k<~m '>l.' 

((l clu llllll' d1\ ;t'.' o nehHf ví- jt>Šiě vic 
lk'-htHtt.~'+te--\-Ít,.. " 1;1k upkn(._ d uk. 
j;dqli>\L'h ln h_\ I j;1 (11d•ot" lú· Jlllli; J•fi.';b). ;1 

/:IJ'(í\ ~..·(1 LIL l;tknln tll h: I 11C·kd\l jin:. :11whu. 

j;i\,,•h: 1u kromC· 11í 11ikdP _Jill\ nch: 1 ... ( "-ri"tc 
.k/1ši. kri'>k k/hi ). ( l11d lllilL' ro/Uini. <!k 
iKJ''l'>illlll'il:l. ()Jl;! \I Íl'Š((• \ il'. lll..'kOlll'l'llČ 

'll'. A oka se mne nespouští. Nemohu se 
jinam dívat. .kj 1 hLt'> 111, "11111. krom(· 
H,•lu .1 k rum(· 111111..' nikdo ji11~ lw 111..''>1: ~~ 
-lll-a~H f.t::ti-1-t-o -Ht-'-sl~·š-t.'-1 h~ ka-;-·dy - j~..· tak je 
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V i lll. nC·komu se /~l/Liú. /c toto ncnúlc/í 
k \ l'ci. \l·ní ti'l'ha a h' IP h' i neu/itd'no 
pod~t\ati dill'ti \)mC·r \cnkma a ml'sta. neboť 
kd: h: snad ~mi ncb.' lo ru/dilu ma i pojmy. 
ditl' \l'lmi citli\0 chúpc nvdíl me/i vl'cmi. 
.\k ať mill\ 1 /a m11c obl' udúlosti. !hlo mi 
1\.:hd' n(·u; pl'l's tř'inúct kt. h:; dli! jsem 
\ mC·stl.· a i i st) čim l'k. jemuž i pro jdw 
\::suk: \(·k h~ I jsl'lll j)O\ incn jaksi úctou. 
!ll'\ l'dcl. ll.· i sem \cd k \ pokoj i. urazi I mého 
otec !l<l/\ ~~' jej lakomcem. Dnes o\ šem. po 
šcstad\accti ktcch. "hšl' takmou urúžku 
pmpukl hyl·h \ nelwrúzn) smích. neboť ne11í 
o m(·nl otci donmcn k'. k terú h\ lw Ia . . 
ncsm~ '>l11čjší této. ak tcnkrútc. shodÍ\ se sebe 
r:t/\..'111 'šechnu \ enkm skou nesml'lost a 
udÍ\ ost. \ réuil jsem k starci jako houřl' a 

ill'b) I o ani tkha. ah: ch promlu\ i!. protože. 
ub\1/úk. 'šccek lwkl hanbou. oči maje 
sklopL:n: a !1l.'Íl'l1 se cítil. n) br/ i h:; I pf·edc 
11111ou sprúskan)m dčckcm. Asi o scdm11úct 
kt poldčji. jcdnuu 11a\cčer. chodil jsem "l' 
S\\111 pf"ítl'klll /Ll \CSI1ÍCI (ano. LIŽ 

\)sJ...ak,l\al:; pnní h\čzd:) \)prmujc mu 
n(·kter(· /ithad:; s\ l;ho ;j, ot<L Pojednou kkl 
(11e111) lim-li '>l'. mill\ ilo se pi'cd tím o mé 
s .. ·stk) ti šL'. 11lll'l10 a jakoh: se túzal loho. 
ktn\ h\ I tam nad ll\ 0/dami: .. \I\ slítl'. /c . . . 
musí h) ti pr-i tum lll'\ incn·>·· ( >túzka nd> kala 
s~.· lllll1..'. 1 mlčel jsem. neclúpajc jí <tni tcnkrút. 
ani dnes. \ pr{l\(' k této \l'ci ncd:l\nojsem si 
pozmmK·nal: NcnÚ\ idčti kohokoli\. ncní-li/ 
l\lll'/ Jaku hacú-li dít(· prúh. o nčj/ klop>tlo a 
Sl' udl'f·ilu > l i·;k jin) ch ph~šlo a ncklop)tlo. 
kohu uh\ iťHl\ ati'.> Kl'ič k nchcsum. 
ncšťastnÍČL' šťastn). Buh jedi11) ma na Tebe 
pohl: a \ 1. f1..' Sl' l1l'roulwš. n> hr/ tÚfl'Š a 
ta/cš l~lk jako tisk~.· _jin~ch odpu\ ídají. 

Přišla a usedla naproti mně. Byla maličká 
jako dítě čtyi·Fleté, ale když se na mne dívala, 
n-tmrazilo mčt-1-e moudrostí věků, že jsem se 
tajeně chvěl. Noc byla. Tam venku čirá tma, 
závratně daleká a jako zosobněná- jsme sami 
dva. M) lllttt pokojem v-nejhořejší, odlehlúé 
celaHi starodávného kláštera: budu-li volati o 



,)i'; i·, slabounká - ale ona 
velice pronikavě mluví,,, :·,k '•.il•k•l' • ,,,I\ 

I ' I ~ 1..'' ·~ j '; l t ·<. ~ 1 l ._ \ \ '!,i''· \ \ , ·. l ~ , d-, t 1 \ ~ ~ U 

I~;\,(,,'\ ll \]i._• i,'t~)<i \l'!t l~~~ ~~ ,~\1.· 11(!\t\ ~" 

neboť se stále chvěji, a kdybych bděl, zdálo 
by se, že pláči. 

Sestřičko, sestřičko, řekl bych, ale jako bych 
neříkal ničeho, neboť jen pro ni tak pronikavě 
mluvím. 

A ona ničeho nevidí.. Mých obrazů si 
nevšimla! \ ~1 \ni na stěny se nepodívala! Ó. 
ani dveří mých si nevšimla, a přece někudy 
přišla!--

Ak pojednou smekla košilku se svých 
vyhublých ramen, a vypravovala t' ,_ l m d I '1 

, , ' 1 ,. 'o, jak horní část těla náhle jí zkvetla ... 
Stále se na ni dívám: ... tělíčko zřejmě hnisalo 

- od ramenou a na loktech bylo podlité, 
načervenalé jako zoraná země zapadajícím 
sluncem do temna ozářená, a na něm bílé, 
čisté skvrnky, nemoci květy, jakoby onyx 
v karne' 1lových ramínkách sestřičky mé. A 
opakovala slova lékaře jako svá vlastní, 
dlouholetá pozorování: (m<Jiic I• 1\ .dv. 

,•.:• 1 ,!lt~·Jt!), ne smutně, ne vesele, ale 
tak \<tlllc', jak starší !t \c'l!i"'\.!lll' 

hovoří\ :1 1 o poslední sklizni ... 
V tom jsem procitl. 
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pomoc, Ji; ''"' nedovolám ·<... Ona umírá, či 
umřela? n '\ e, ona přišla. z daleka, dítě, 
sestra. Míle jsou mezi námi. a ona je tu (ó , 
kdybych mohl pochybovati o tom, že je tu a o 
tom, co se s ní stalo."!), sama je tu: ale kterak 
bych se mohl ptát, jak se ke mně dostala, 
když sedí naproti mně, bledá. t'Jtl~: a moudrá 
jako Smrt. a já tolik vím. a tolik ji chci 
rozesmát' . .Sestřičko, sestřičko, přece se 
podívej, jak to Hl /\.k mám zařízeno:. hle. tyto 
obrazy jsou mé. d i tento stůl a židle a tHA' 
I u/Li• a knihy není ti třeba říkati, jak se mi 
toho dostalo, ale nikdo neví jako ty, že jest to 
moje, všecko moje, moje, moje,. 1 Víš, jsem 
už dospělý, víš, vidíš? Ne, to jen tak - ale 
kterak ty .. ? Ne, neptám se, vím, fH· '>tHt, 

křivdil, hřešil bychA,tt:vhych ''"'ještě s~.: ptaid 
-tak mi to jen napadlo, že ty, maličká, která 
jsi nikdy nevykročila z rodné dědiny, protože 
byla s tak - maličká, a kterou nikdo nenutil 
ani choditi do školy - ale, sestřičko, na ty 
stěny se přece podívej: necítíš jejich 
bratrsk,_·h, ·~ pohledu? Ah, prohlédni si to tady 
všechlli..o a něčeho se dotkni , .. 

Tak mluvil ve mně můj strach. (nebo. co 
zbývá. ó Spasiteli, ,, Hn/t'. ó Maria. či kdo 
rozumíte bHolestid 'nu·u a -,Soudu!')). a ona 
ví, co mluví mé srdce, ale neposlouchá: 
kam se to do mne dívá? a tak upřeně. a tak, 
jako bych to byl já (neboť 1Hflt1 přišla k~..· 

l'i!l~'). a zároveň tak, jako by to byl někdo 
jiný, anebo, jako by tu kromě ní nikPiJ, 1do 

jin~.·!''" nebyl,'... (Kriste Ježíši~. f-.:ri ... +e 
.'h' .). Ona milh' rozumí, ale neposlouchá. 

Ona ví ještě víc, nekonečně víc .... A oka se 
mne nespouští. Nemohu se jinam dívat. ·Její 
hlas - myslím, kromě Boha a kromě mne 
nikdo jiný ho neslyší. jest tak neobyčejně 
slabounká. ale Pna velice pronikavě mluvL 
a jistě naříkají vody tam dole, jistě ustupuje 
tma noční tomuto hlasu jako ustupuje tenkým 
bleskům, tk'!lUil 1111 ''/\l·n: a jistě je-,t 
ohroženo nějakým tajemstvím Město, které 
příliš neopatrně propustilo takovou 
návštěV! JÍ>. i u Ale ona velice pronikavě 
mluví, neboť ..,,. stále sl' chvěji, a kdybych 
bděl, zdálo by se, že pláči. 

Sestřičko. '. řekl bych, ale jakoh'-c~l 
neříka1l'i ničeho, neboť jen pro ni tak 
pronikavě mluvím. 

.. .. .. .. 



A ona ničeho nevidí. Mých obrazů si 
nevšimla! A-aAni na stěny se nepodívala! Ó, 
ani dveří mých si nevšimla, a přece někudy 
přišla! ---

Ale pojednou smekla košilku se svých 
vyhublých ramen~ a vypravovala pomalu, jak 
horní část těla náhle jí zkvetla.~-:- Stále se na 
ni dívám: tělíčko zřejmě hnisalo.-- od 
ramenou a na loktech bylo podlité, 
načervenalé jake zoraná země zapadajícím 
sluncem do temna ozářená, a na něm bílé, 
čisté skvrnky, nemoci květy, jakoby onyx 
v kameolových ramínkách sestřičky mé. A 
opakovala slova lékařem a jako svá vlastní, 
dlouholetá pozorování (člověk aby se zasmál 
dítěti!), ne smutně, ne vesele, ale tak, jak 
starší venkované hovořívají o s\ é poslední 
sklizni ... 

V tom jsem procitl. 
A toho dne byl prý jsem velice zamlklý. 

Původní text- Jakub Deml (Br.): Znamení ve snu. Museum 36, 1902, s. 79-80 

' Tato věta s odkazem na Notantur Lumina přešla do Hradu Smrti (1912) 
-viz Můj očistec, 2. vyd. Olomouc 1996, s. 26 
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Řeči bázlivých 

Ve chvíli jedné jsme vás potkali, a všechno 
bylo známé kolem nás a všechno bylo jasné 
v našich duších. Tak ticho bylo. a všechno 
zvučelo, tdk h" J,lki 1 1 se nebe rozhovořilo 

k zemi, jež ztratila úzkost obzorů, poslední 
zamlklost resonancí. Hlas váš byl jemnější 

pohledu a každý váš krok jako pohled. Mluvili 
jste stlumením hlasu jako před svědky 

nesčíslnými, kteří milují vaši bázeň. Stojíce, 
jako byste chodili, chodíce, jako byste létali, 
klečíce, jako byste plakali. Dotýkajíce se věcí 
nemohli jste najíti slov pro velikost díků. \:ml 

,k;i .1" rl·. ,kl'!'', odpovídali' jste k tajem
stvím mužův a žen, a nebylo, kdo by vám 
rozkazoval, nebylo. koho byste neposlouchali. 
Uprostřed nejhustší vřavy, jediné neznaly jste 

lL upr,•.-..lh:d Hl'f'·,\ln~· . iHilP;1"\\ i. 

11 ' ,.,k samotu. \ \ 'jedné chvíli 
vaše zřídla nebyla nikomu tajna: 1 I nich 
pramení vaše láska výčitkou, vzdorem, 
nepřátelstvím. Odvážliví matou vás karbanem, 
křikem a tanci, i vlastní váš život. Prosili jste 
silných, aby zapřeli svou sílu, prosili jste 
mluvících, aby nemluvili dlouho, prosili jste 
běžících, aby běh svůj obrátili zpět - a když 
jste je potkali po měsících, po letech, měli plné 
ruce novm. 

Žádná bázeň nebyla větší, jako před vlastním 
slovem, neboť i ono bylo odsouzeno k samotě. 
Všechno kolem vás mělo jistotu pravdy, jent>Hl 
vy jste za ni pykali, tajně, soudcové zároveň i 
odsouzení. I když jste nejdůrazněji mluvili, 
prosili jste, aby nikdo neposlouchal, a když jste 
ze svých příbytků vyšli, aby se nikdo nedíval. 

Milovali jste řeč mrtvých věcí a ptáků\ 

a živlů\ a blesků. Milovali jste širokou oblohu, 
neboť jste si nemohli pomysliti nic závrat
nějšího. Milovali jste všechny lidi, neboť vaše 
láska viděla je jako olbřímy, trhající nebe a 
" ::,~: ,·tak lllitiH:h.t·, protože sami chtěli. 

Místa jen sobě známá jste měli a když jste 
odcházeli, ničeho jste nelitovali: zůstala ve vaší 
duši jak poklady zakleté \ !J!,;I>,JL:,J: 'k.li, 
které < jen : ,·d: Í' ·: 1 za rok ""' otevírají, při 
pašijích ... 
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Ve chvíli jedné jsme vás potkali, a všechno 
bylo známé kolem nás a všechno bylo jasné 
v našich duších. Tak ticho bylo, a všechno 
zvučelo. f,tk se nebe rozhovořilo 

k zemi, jež ztratila úzkost obzorů, ;t poslední 
zamlklost n.•sondlh:'tn/\ L·n. Hlas vas byl 
jemnější pohledu a každý váš krok jako pohled. 
Mluvili jste stlumenčHn-hlHsu jako před svědky 
nesčíslnými, kteří milují vaši si !u <t bázeň. 

Stojíce, jako byste chodili, chodíce, jako byste 
létali, klečíce, Hi~·ob\-,h.'jak,l b,:.stc plakali. 
Dotýkajíce se věcí nemohli jste najíti slov pro 
velikost díků. Jsouce dětmi, odpovídali jste 
k tajemstvím mužův a žen. a nebylo, kdo by 
vám rozkazoval, nebylo, koho byste neposlou
chali . 

.( t'l'rostřed nejhustší vřavy. je;HJJndtné V: 
H~·znah jste samotu :r ,,hklllj>L'ni pu:-.ttnPu. 
\1..'dP;~ \ ;,_ \·: !'"h: ·-.,~' \ "~l111L'll1 ~ll·L·du -..Ll\) 

Íi\<'i.l. A vjedné chvíli vaše zřídla nebyla 
nikomu tajna: I 1 nich pramení vaše láska 
výčitkou, vzdorem. \ im ;1 Lhlll('' \. 

ť ~\h.<i/ l':t H+d-hH3 \-d~~ Pt~H-1. hi·f·ht!tli -rl t--ancf: 

t , '' ''"' \,\f Prosili jste silných, aby 
zapřeli svou sílu, prosili jste mluvících, aby 
nemluvili dlouho, prosili jste běžících, aby běh 
svůj obrátili zpět a když jste je potkali po 
měsících, po letech, j~.::-.k' měli plné ruce 

dtÍ Pel i d , .. :·J:, L pf· I.', l dasmttH 
..,;,,\l'll' Hci•·>í· Hihi l \ d.:.c· -,Jo\ 11 bylo 
odsouzeno k samotě. VšiechniH kolem vás 
mělin jistotu pravdy, jen vy jste za ni pykali, 
tajně, soudcové zároveň i odsouzení. I když 
jste nejdůrazněji mluvili, pro-.i~t p!·;~li jste si, 
aby nikdo neposlouchaL a když jste ze svých 
příbytků vyšli, aby se nikdo nedíval. 

Milovali jste řeč mrtvých věcí a ptáků\ 

a živlů\ a blesků\. Milovali jste širokou 
oblohu ..,; nemohlitlL'tlloh,lliCL' -,i 
pomysliti nic~·h 1c závratnějšího. Milovali jste 
1 •,t., hm \ · nn lidi, neboť vaše láska viděla 
Je · olbřímy. trhající1ni nebe a malink; 111iť 
l:tk. , k(h kP!J sami chtěli. 

Místa jen sobě známá jste měli a když jste .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
~ 



* 

Slunečný den. Ticho jako půlnoc. Na kterou 
stranu půjdete?---S.t'ft~t-'ČHHH mÚIHt'- t't>~lu. 

Zástupy jdou po návrších. Slyšíte píseň? Ach, 
moci se vyplakati! - Zpívají Beránkovi. -
Slyšíte p1sen údolím? Zpív<ůí Matce 
Milosrdenství.- A co květů všude ro'n<Ihořelo! 
Všichni, všichni, všichni jdou-- Otče! 

odcházeli, ničeho jste nelitovali: zttsht~a->rt> 

vH;iutk \ ~·ld 'jm \ duši jak poklady zakleté 
v hlubinách skal, které sejen jednou za rok se 
otevírají, při pašijích.:-.--, 

* 

Slunečný den. Ticho jako půlnoc. j"'J.tt 
k Kterou stranou s'-' <.Lttc fH-ljtk~tt>? Zástupy jdou 
po návrších. Slyšíte píseň? At'h, moci se 
vyplakati! --Zpívají Beránkovi. ---Slyšíte píseň 
údolím? Zpívají Matce Mmilosrdenství. -A co 
květů všude zahořelo! Všichni, všichni, všichni 
jdou- Otče! 

Původní verze: Jakub Deml: Řeči bázlivých. Museum 36, 1902, s. 118 
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Z mých Kraj in 

Mých tváří svěžest zapálená tebe zlákala a oko 
průhledné jak nebe jarní, když se ponejprve 
otevře (azurové zrcadlo, v němž pláčí věci 

ztracené!) a lehkost rukou mých tě oklamala, 
bláhová? Jak jiných tisíce i ty se vrátíš zas -
tak je mi volněji - slyš radu mou: jdi, vrať se 
ještě dnes! Prošel jsem zemi, nepropustil jsem 
člověka, abych mu nepoložil na čelo svou 
otázku když dřímal, prosil jsem zvířat, aby se 
rozpomenula na starou vlídnost, 
k zapomenutým koutům rodinných archivů 

blížila se má Bázeň, ale čeho hledala, na zemi 
nenašla: V jejích neupravených otázkách tušili 
vyzvědače, v mlčení vzpouru, v samotě smrt a 
vinu v rozechvění hlasu jejího. Kam stoupala, 
dopadal stín a jen málokteří oči neodvrátili. 
Smutno jí bylo, když šla ulicemi; ač všechny 
řeči uměla, ani svou rodnou s vlastními 
sestrami promluviti se neodvážila. Až 
jedenkrát, dosud sklopená víčka její se zdvihla 
jak mosty u hradu křišťálového, kam Slunce
Rek vjíždí, zlato a stříbro a nach, a paže, 
malátně skloněné k zemi, v náruč se rozevřely. 
A tenkrát všechno, co rostlo a bylo zelené, 
obrátilo se v uhel. A světlo, které přicházelo 
s vrchu jako snopy a jako políbení neviděných 
úst, rozlilo se celou athmosferou a zaplavilo 
zemi, - jež se prostírala do nekonečna, -
zahrada, kde vymřely všechny hlasy a kde 
jenom oG~i ještě žijí a myšlénky jsou jasnější 
než světlo a touhy přicházejí na svět bez 
bolesti, pro svou svatost, a kde neviděti ani 
zvířat ani člověka a ani klenbu na nebi: jen 
dole, hluboko pod námi, ta vegetace zčernalá, 
rozměrův obrovských, však hrůzu nebudí: je 
odstíněna zlatem a snad jen proto zde, by zraky 
naše, milostnosti nemluvňat, měly se kam 
podepřít a někde odpočinouti ... A uprostřed, 
mezi podnebesím, z něhož se lilo Světlo, a nad 
pevnou zemí, která se zdála zuhelněným 

mořem života, tam plakala naše Láska, 
všechno vidoucí, a naděje naše jásaly, že to 
slyšeti bylo od končin do končin ... 
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Z mých krajin 

Mých tváří svěžest zapálená tebe zlákala a oko 
průhledné jak nebe jarní, když se ponejprve 
otevře (azurové zrcadlo, v němž pláčí věci 

ztracené!) a lehkost rukou mých tě oklamala, 
hBláhová? Jak jiných tisíce i ty se vrátíš zas -
tak je mi volněji - slyš radu mou: jdi, vrať se 
ještě dnes! Prošel jsem zemi, nepropustil jsem 
člověka, abych mu nepoložil na čelo svou 
otázku když dřímal, prosil jsem zvířat, aby se 
rozpomenula na starou vlídnost, 
k zapomenutým koutům rodinných archivů 

blížila se má Bázeň, ale čeho hledala, na zemi 
nenašla: V jejích neupravených otázkách tušili 
vyzvědače, v mlčení vzpouru, v samotě smrt a 
vinu v rozechvění hlasu jejího. Kam stoupala, 
dopadal stín a jen málokteří oči neodvrátili. 
Smutno jí bylo, když šla ulicemi; ač všechny 
řeči uměla, ani svou rodnou s vlastními 
sestrami promluviti se neodvážila. Až 
jedenkrát, dosud sklopená víčka její se zdvihla 
jak mosty u hradu křišťálového, kam Slunce
Rek vjíždí, zlato a stříbro a nach, a paže, 
malátně spu;t(:néslhměH-é k zemi, v náruč se 
rozevřely. A tenkráte všechno, co rostlo a bylo 
zelené, obrátilo se v uhel. A světlo, které 
přicházelo s-vrchu jako snopy a jako políbení 
neviděných úst, rozlilo se m/duším€~ 

a-HtnH•..,-J-ť+'tHt a zaplavilo zemi,----- jež se 
prostírala do nekonečna,--- zahrada, ltt-k\ ní/_ 
vymřely všechny posunk: a hlasy a \ ní/ lttlť 
jenom oči ještě žijí a myškénky jsou jasnější 
než světlo a touhy přicházejí na svět bez 
bolesti~ pro svou svatost, a kde neviděti ani 
zvířat ani člověka-a ani klenbu na-nebcsi: jen 
dole, hluboko pod námi, rostlinst\ o zčcrnalét-a 
Yt>tt'--l:at-e- ;_*'e-rttaht, rozměrův obrovských, však 
hrůz: u neh~:~dfnc\ nukú: jest odstíněnoa zlatem 
a snad jen proto zde, aby Haky-naše /rak:, 
milostnosti nemluvňat, měly se oč --kam 
podepřít a někde odpočinouti.:-;-: A ttprostřed, 
mezi podnebesím, z- něhož se lilo Světlo, a nad 
pevnou zemí, která se zdála b~ti zuhelněným 
mořem života, --htm plakala naše Láska~ 

všechno vidoucí~ a :\naděje naše jásaly, že to 
slyšeti bylo od končin do končin .. ,, 



Setkání 

Buď zdrávo, Dítě, ten kraj zdravější než ty- už 
nepamatuješ? Ba, dávno tomu tak, co paměť 
tvá jak slunce v zatmění se rdousila, ne vinou 
tvou - tvou ale už se nerozjasnila ... Nad tvou 
kolébkou jsem stál, do tváře tvé se díval očima 
jak jednoho. Nebyl jsem živ, nebo by se báli, 
že promluvím a jméno jejich prozradím. Tak 
tedy mezi mrtvé počten jsem byl, ale já se díval 
očima jak jednoho ... Nebyl jsem živ, neb bych 
promluvil, ale zrak můj byl smutný a nehybný 
a mohlo se zdát, že prsa má se nezvedají ani 
neklesají. Dechu mého dokonce nebylo viděti. 
A zima byla. 

Utrpení? Ale ne samotného. Byla tu kořisti 

zášť? Klikatý jen pohyb dravce do dálky. To 
netrvalo věčně. Slyšíš?! Cizina měla porodit! ... 
Tak nad tvou kolébkou jsem stál, a mohlo se 
zdáti, že jich více nestojí. Bolest je sepjala 
všechny jednoho jak soumara. Vzduch tehdy 
těžký byl jak kov a také tak neprůhledný. 

Potom se vyjasňovalo, ale to nějak trvalo a 
bylo slyšeti šeptání: přichází Stáří. Ti, kteří 

nepřečkali zimy, se radovali, že pokvetou lípy 
a skřivani že se vrátí a nebe že se udobří a lidé 
že zapomenou. Však Stáří se smálo a jen 
málokteří viděli mlhu na jeho oku, a jen 
málokteří pozorovali tíhu na jeho kroku. A 
kteří viděli, mluvili v podobenstvích. 
V podobenství rozvodněného proudu, který se 
unavil cestou a proto celé poklady zlatého 
písku nechal klesnouti ke dnu. V podobenství 
jakéhosi památného dne, který se roztesklil 
mlhami, ale z bázně před shasnutím slunce 
zase je zavolal zpět a ono ta nejkouzelnější 
spředení stříbrných vláken přetrhalo. 

Mé Dítě, potkáme vás po zimě, budete 
jednoroční. Vidíme to na vašich smělých očích, 
které jakoby ničeho neviděly, a podle pohybu 
vašich rukou, které jakoby ničeho nerozbíjely. 
A vaše nožka jakoby ani nedupala! Ale 
vyvinuté vaše smysly a svalstvo mluví o 
cviku ... Čím blíže k noci, tím méně rozeznati 
nástroj a zpívajícího - sbohem dáváte? Nuž, 
třeba ... Pravda, věkem přibývá roztržitosti? Na 
ten den se tedy nemůžete upamatovat ... ! 
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Buď zdrávo, Dítě, ten kraj zdravější než ty- už 
nepamatuješ? Ba, dávno tomu tak, co paměť 
tvá jak slunce v zatmění se rdousila, ne vinou 
tvou. tvou \ '-<tkak• už se nerozjasnila .. :. Nad 
tvoj 1u kolébkou jsem stál, do tváře tvé se díval 
J.lk očima [Hk jednoho. Nebyl jsem živ, nebo 
by se báli, že promluvím a jméno jejich 
prozradím. Tak tedy mezi mrtvé počten jsem 
byl, ale já se díval jdk očima [ah-jednoho . .- .. 
Nebyl jsem živ, neb bych promluvil, ale zrak 
můj byl smutný a nehybný a mohlo se zdát, že 
prsa má se nezvedají ani neklesají. Dechu 
mého dokonce nebylo viděti. A zima byloa. 

Utrpení? Ale ne samotného. H~la +u k~t'Ísi1 

: h lik<H\ Jt"i1 f't+ilyh d-m·V-tt' tltt thi+ky.- To 
netrvúr!ltl věčně. Slyšíš?! Cizina měla 

porodit!. Tak nad tvou kolébkou jsem stál, a 
mohlo se zdáti, že jich více nestojí. Bolest je 
sepjala všechny \ ÍL'dl!1(·hu tt'f:lm:Hto- -jak 
soumara. Vzduch tehdy těžký byl jak kov a 
také tak neprůhledný. Potom se vyjasňovalo, 
ale to nějak trvalo a bylo slyšeti šeptání: 
přichází Stáří. Ti, kteří nepřečkali zimy, se 
radovali, že pokvetou lípy a skřivani že se vrátí 
a nebe že se udobří a lidé že zapomenou. Však 
Stáří se smálo a jen málokteří viděli mlhu na 
jeho oku. a jen málokteří pozorovali tíhu na 
jeho kroku. A kteří viděli, mluvili 
v podobenstvích. V podobenství rozvodněného 
proudu, který se unavil cestou a proto celé 
poklady zlatého písku nechal klesnouti ke dnu. 
V podobenství jakéhosi památného dne, který 
se roztesklil mlhami, ale z bázně před 

shasnutím slunce zase je zavolal zpět a ono ta 
nejkouzelnější spředení stříbrných vláken 
/přetrhalo. 

Mé Dítě, potkáme vás po zimě, .i o.; k a o., i htn.-lt>tt> 
jednoroční. Vidíme to na vašich smělých očích, 
které jakoby ničeho neviděly, a podle pohybu 
vašich rukou, které jakoby ničeho nerozbíjely. 
A vaše nožka jakoby ani nedupala! Ale 
vyvinuté vaše smysly a sHtbl:H+ ··mluví o 
cviku. 
Čím blíže k noci, tím méně I /c rozeznati 

nástroj a zpívajícího. 
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Ssbohem dáváte? Nuž, třeba... Pravda, 
věkem přibývá roztržitosti? Na ten den se tedy 
nemůžete upamatovab-c? 



Nálada''' 

Klekání. Chladno poněkud, odpoledne pršelo. 
Cesty nejsou blativé, však v poli prázdno 
docela, je večer pomalu, vítr dříve přísný 

zavanul než lichotný, rozčesal oblaka, a jestli 
jste si lehli unaveně, na znak do trávy; zdá se 
vám, že s té výše takto přiblížené každou chvíli 
musí někdo sestoupit, snad Zhouba nějaká: ale 
vy se nebojíte; zdá se vám, ať přijde kdokoli, 
vás že nezhubL Jak ten smutek uvidí, v očích, 
tváři, na srdci, že vás obejme a svými slovy 
před celým světem ospravedlní.. 
Proč vás rozradostnilo tak zajásání skřivana? 

Pravda, tak pozdě, v soumraku už jste ho 
nečekali, ani tak příliš na blízku... Nebylo 
dokola stvoření, a proto jakoby zpíval a 
povznesl se jenom k vaši útěše... Proč hlas 
zvonů a ten výskot, smích a křik děti v daleku
proč takovou vás touhou dojalo po věčnosti, po 
světle, objetí a svatých polibcích? Jako byste 
Zdrávas nemohli se pomodlit ani za hodinu ... 
Proč nikdy jindy tak vědomě jste nemilovali 
zemi, proč nikdy jindy nezatoužili tak po 
věcech, které jsou a přece nejsou z tohoto 
světa? Proč nitro vaše až do dna rozvlnilo se 
takovým štěstím, klidem, vírou, touto nadějí? 
Ano, jsou ještě věci ve světle tohoto světa, 

které nemluví jinak než světlem, jsou ještě 
hlasy v ovzduší této země, které jako zvon 
mluví jen nárazem srdce a v kruhových vlnách 
objímají v,~ecko ... Láska mrtvých věcí, láska 
zvířat a láska dětí- toť naděje země! 

Odejděte ode mne vy, i vy, a vy též! 
Potřebujete nejprve desatero svědectví nežli se 
odhodláte přijati jedno slovo: dětí, zvonu, 
skřivana a slovo mé! 

Klekání. P( HH: hlad i I o sc('-hl-ndtttt--ptH-1ěltttti, 

odpoledne pršelo. Cesty nejsou blativé, \ poli 
však v f*+tt prázdno docela, jest večer pomalu, 
vítr sj•í';ct:l.ft-ve přísný zavanul než lichotný, 
rozčesal oblaka~ a jestli jste si lehli unaveně, na 
znak do trávy; zdá se vám, že s té výše takto 
přiblížené každou chvíli musí někdo sestoupit, 
snad Zhouba nějaká: ale vy se nebojíte; zdá se 
vám, ať přijde kdokoli, vás že nezhubL Jak ten 
smutek uvidí, v očích, tváři, na srdci, že vás 
obejme a svými slovy před 'cšhT) lll~-tt 
světem ospravedlní.. 
Proč vás rozradostnilo tak zajásání skřivana? 

Pravda, tak pozdě, v soumraku už jste ho 
nečekali, ani tak příliš na blízku.-;--;--;- Nebylo 
dokola stvoření, a proto }a!ttth;--jako hy zpíval a 
povznesl se jenom k vaší útěše... Proč hlas 
zvonů a ten výskot, smích a křik dětí v daleku. 
- proč takovou vás touhou dojalo po věčnosti, 
po světle, objetí a svatých polibcích? Jako 
byste Zdrávas nemohli se pomodlit ani za 
hodinu.:--cc--Proč nikdy jindy tak vědomě jste 
nemilovali zemi, proč nikdy jindy nezatoužili 
tak po věcech, které jsou a přece nejsou 
z tohoto světa? Proč nitro vaše až do dna 
rozvlnilo se takovým štěstím, klidem, vírou, 
touto nadějí? Ano, jsou ještě věci ve světle 

tohoto světa, které nemluví jinak než světlem, 
jsou ještě hlasy v ovzduší této země, které jako 
zvon mluví jen nárazem srdce a v kruhových 
vlnách objímají všecko.;-;-; Láska mrtvých věcí, 
láska zvířat a láska dětí- toť naděje země! 

Odejděte ode mne vy, i vy, a vy též! 
Potřebujete nejprve desatero svědectví nežli se 
odhodláte přijati jedno slovo: dětí, zvonu, 
skřivana a slovo mé! 

V Prvních světlech je tato próza zařazena už za Řeči bázlivých, zde je dodrženo řazení z Notantur Lumina, kde Nálada 
následuje až po próze Setkání 
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Hledá se dítě 

Dávno jsem se zabýval myšlenkou, proč by se 
nedalo s dítětem mluviti rozumně. A 
přiznávám se, tato myšlenka mne poněkud 

trápila. Ba znepokojovala mne více, než by se 
na první pohled zdálo a více nežli mohu 
přiznati. Konečně jsem se nedal zdržovati 
žádnými námitkami a mám-li říci pravdu, ani 
výsměchem svých přátel a dobrodinců: vyšel 
jsem z města, abych hledal dítě, o kterém 
dávno nikdo nevěděl a s jehož ztrátou vlastní 
rodiče se málem smířili. A přece, podivno, 
když jsem se vydal na cestu, abych hledal ono 
dítě, o kterém dávno nikdo nevěděl a s jehož 
ztrátou vlastní rodiče se málem smířili, ti kteří 
mne tenkrát potkávali, bez ustání mne 
přesvědčovali o přemrštěnosti mého počínání. 
Nevěda si jiné rady, chvílemi jsem se 
zastavoval a ti, kteří nepřestávali mluviti 
v chůzi, neměli co nct, když jsme se 
zastavovali. Na takových místech jedni usnuli a 
jedni začali křičeti. 

A jakkoli mne tyto výjevy dojímaly, chvátal 
jsem dále, neboť podoba onoho dítěte, o 
kterém dávno nikdo nevěděl a s jehož ztrátou 
vlastní rodiče se málem smířili, opravdu 
přemrštěně vyplnila mysl mou- takže jsem o 
jiné nemluvil, a jak jsem již na počátku 

podotknut, podnikl jsem onu nesmyslnou cestu 
a zasloužil výsměchu svých přátel a 
dobrodinců ... 

Hory a doly jsem přešel, mnohokrát pod 
šírým nebem přenocoval, časem zakusil i 
prudké vichřice; vítr plakal, vzdychaly stromy, 
rukama lomily sosny, chvěly se vody, mračna 
zděšeně lítala po obloze, ba jakoby nebe a noc 
tak blízko se sesuly k zemi, že sotva co ještě 
dýchalo- byl to kraj Stínů. I tam jsem hledal. .. 
Trýzeň má nebyla malá. Sevřelo se mi srdce. 

Proč jen tak úpíš? volám. Nikoho tu není. Zde 
moře, zde ostrov, zde ty, tam mraky a noc. 
Ticho. A tak jsme usnuli. Já a mé srdce. Jakoby 
někdo ruku na čelo mi položil. Byla teplá a 
laskavá. 

Plakal jsem. Něco se mi před očima zalesklo, 
nevím zda mračno či slza. Spal jsem dlouho. Bude 
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Dávno jsem se zabýval myšlenkou, proč by se 
nedalo s dítětem mluviti rozumně. A 
přiznávám se, tato myšlenka mne poněkud 

trápila. Ba znepokojovala mne více, než by se 
na první pohled zdálo a více nežli mohu 
přiznati. Konečně jsem se nedal zdržovati 
žádnými námitkami a mám-li říci pravdu, ani 
výsměchem svých přátel a dobrodinců: vyšel 
jsem z města, abych hledal dítě, o kterém 
dávno nikdo nevěděl a s jehož ztrátou vlastní 
rodiče se málem smířili. A přece, podivno, 
když jsem se vydal na cestu, abych hledal ono 
dítě, o kterém dávno nikdo nevěděl a s jehož 
ztrátou vlastní rodiče se málem smířili, ti kteří 
mne tenkrát potkávali, bez ustání mne 
přesvědčovali o přemrštěnosti mého počínání. 
Nevěda si jiné rady, chvílemi jsem se 
zastavoval a ti, kteří nepřestávali mluviti 
v chůzi, neměli co nc1, když jsme se 
zastavovali. Na takových místech jedni usnuli a 
jednii~tli "'-'htč-a-l-t křičeti. 

A jakkoli mne tyto výjevy dojímaly, chvátal 
jsem dále, neboť podoba onoho dítěte, o 
kterém dávno nikdo nevěděl a s jehož ztrátou 
vlastní rodiče se málem smířili, opravdu 
přemrštěně vyplnila mysl mou.-- takže jsem o 
jiné nemluvil, a jak jsem již na počátku 

pO/Ildll1L'Ildkhttk-tHtl, podnikl jsem onu 
nesmyslnou cestu a zasloužil výsměchu svých 
přátel a dobrodinců.;:; 

Hory a doly jsem přešel, mnohokrát pod 
šírým nebem přenocoval, časem zakusil i 
prudké vichřice; vítr plakal, vzdychaly stromy, 
rukama lomily sosny, chvěly se vody, mračna 
zděšeně lítala po obloze, ba jakoby nebe a noc 
tak blízko se sesuly k zemi, že sotva co ještě 
dýchalo - byl to kraj Stínů. I tam jsem 
hledal. ... 
Trýzeň má nebyla malá. Sevřelo se mi srdce. 

Proč jen tak úpíš? volám. Nikoho tu není. Zde 
moře, zde ostrov, zde ty, tam mraky a noc. 
Ticho. A tak jsme usnuli. Já a mé srdce. Jakoby 
někdo ruku na čelo mi položil. Byla teplá a 
laskavá. 

Plakal jsem. Něco se mi před očima zalesklo, 



asi velice jasný den. Není dobře otevřít oc1 
najednou. A já vyšel hledat dítě. Najdu je možná 
tento den. A teď už nevím, co řeknu. Tady je jiný 
kraj. Tady bude nějaká řeč od naší velice rozdílná-
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nevím zda mračno či slza. Spal jsem dlouho. 
.Jc-;tBmie asi velice jasný den. Není dobře otevřít 
oči najednou. A já vyšel hledat dítě. Najdu je 
možná tento den. A teď už nevím, co řeknu. Tady 
je"t jiný kraj. Tady j..:stht!tk nějaká řeč od naší 
velice (l,l!i~tl<tn+Hh11Ht~~-~. 



Vzkříšení 

Allelujah! allelujah! Radostje 
rozlitá vesmírem celým a po celé 
zemi, a jenom silní ji uchvacují! 

Viděl jsem člověka, který se vztýčil až ke trůnu 
Nejvyššího, tvář svou potopil do jeho světla a 
přece vzpomínku bázně ve zracích, upřel své 
oči na Otce světel a nemluvě jazykem, jakoby 
mluvil: Zde stojím vzpřímený, dobře vím, že 
Tebou jen stojím, ale já se nevrátím, já 
?eklesnu, a zavrhneš-li mne od Své tváře přece, 
Já tě nepustím, chci s Tebou zápasit pro dlouhé 
čekání své, pro mnoholetý smutek můj a pro 
nesčetný smutek tolika duší... Hle, Otče, já 
stojím, nestojím sám, nebo jsem dlouhým 
strádáním seslábl přece, ale stojím v zástupu 
Tvých věčně narozených, můj hlas nesen 
jest jejich hlasem, mé srdce je rozhoupáno 
tlukotem jejich srdce, můj oheň pláče a voní 
jejich plamenem, hrá barvami jejich, mé nohy 
spočívají na jejich ramenech, mé oči jsou ostré 
silou jejich zraku, můj sluch je přemožen 

mocností písně jejich jako hromem, blesk 
jejich očí zapálil můj začazený krov: a ve 
v vůních jara, v slávě a krásách Tvého nebe a 
Tvé země bouří duše má, hltá Tvou zeleň, a 
modř a světlo, zpola umdlená, zpola 
nesmrtelná, novozrozená, letící vzpomínkou od 
tohoto posledního dne ke dni svého Narození 
jakoby proběhla okamžikem svého života a 
věčností Tvého Bytí. .. 
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\ mktdí h:- \:1 (:IP\ .::k Il\.':-,J\1/lllllikln\m. touži--li 

\:-slo\!lÍ \t.:lik) cit. lll'hoť i kch) 1mšknku 
s\ Pti Í<..-'11 lldLkc!JI. ;da se ll\ U to -;ncs\-ěecním 
111..:-IJ ;r~h.hnt. ~111 kpL' ne/ kdo _iin> tuši. /c Í'-'11 
sp;t:-,a du:,c hodm Í'-'sl ulco\ :-,kéhu j~v,-ka. 
J1Pill.'\ :td/ '\L'CI11w ostatn1 múmc jaksi s1~ol~čno 
s nl.·nwu t\ Cti"!. :1 kd) h: chom si dali na tom 
;:lie/L·ti. kdu/ 'í. ILLiii h) se ncuk(ualo. lc 

/\ íhtt:t hojí SL' (:Jo\ čk<I a často nwj1 ho i 
'uclÍ\llsti r1r:t\l.' prPjeho f"L'(·_)L· kd\ -,;wd. \Čl 
lll'\ č1. cltteJ rh:chtč_í. čim ck nctolil'o ka/dou 
s\ P.Í í 111) \Ienkou. 11) hr/ i kahl\ m s lm cm s\ \m 
/\ čstuil' :-,pr;t\ l·dlnust. n:t\ r<tl 1~1ti/ 'ččného j~tra 
a ncpt.lru\itL·Inch(l pukojc a miru. a kd' kol i 
1Ltb\ 1fl'lhl\ 1111 :1 tilllC:ním spoji Sl' f"cč mnoh:t lidí 
' il·dnu lll<ldlithu lll . .'ht.l p1scl1. takh· tito 

sl1l\lllLlídl.·ill n:t sl'hl· ;apomttwjí_ podoh:tjícc Sl' 

lllll\lÍ!:t p<•luékunL klLT(· :-,pl) nui:- \ kku. snad 

J1 1'u\ l.· tlllll•' ;:lj1\lllk'lllltim sd1L'. je/ \ ld-..tnč jc-.;t 

kpn l' i:t:-.nC·J<ÍJll ll\ C'd\li11Čilllll schl'. Ill'll1én(' 
\ <tk tiillt\ 1 siOlll'\.'ll!lll <I k'Lh Sl'SikllÍI11 hlasu 
(\,lb\\ :ljl kr:ilo\ q\ I n,l/Íhu. !;Choť ktk .Íl'S1 toto 
IUJlllllll'illitl SL'b~._• cl[()[() -;JilllCL't1Í. jc-.;t 11l'/h\ (lll' i 
L1:-kt a Jl'' uk,>\ l'I11 1110\ u klu u-;lc ét-..tllu .:-,lastí 

i<~k<l :-.lnlln J't.l Ftrltl b\luÍ'Í Pkd d\ anúcti k·t'. 
kd: Í'-L'lll SL' k'J•n l' pok\lu<~._·l mill\ i ti. pr-išl·d 1;a 

l~,,íí llo,l \ L·lik,,no..:·!ll 1 chrún1u. po;n:llllL'IlUI 

j·,~_'l11 si l:il<' :-.lm :t: 

Allelujah! allelujah! RadostjN 
rozlitt<Í vesmírem celým a po celé 
zemi, a jenom silní ji uchvacují! 

Viděl jsem člověka, který se vztýčil w-k't'--tFÚHB 

pkd tnl!k'lll Nejvyššího, tvář svou potopil do 
jeho světla a přece vzpomínku bázně ve 
zracích, upřel své oči na Otce světel a nemluvě 
jazykem, jakoby mluvil: Zde stojím vzpřímený, 
dobře vím, že Tebou jen stojím, ale já se 
nevrátím, já neklesnu, a zavrhneš-li mne od 
Své tváře přece, já tě nepustím, chci s Tebou 
zápasit pro dlouhé čekání své, pro mnoholetý 
smutek s\ 1nůj a pro nesčetný smutek tolika 
duší.. Hle, Otče, já stojím, neslt~t-ím ';a k 
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sám, nebot" jsem dlouhým strádáním seslábl 
přece, ale stojím v zástupu Tvých věčně 

narozených, můj hlas nesen jest jejich hlasem, 
mé srdce je rozhoupáno tlukotem jejich srdce, 
můj oheň pláče a voní jejich plamenem, hrá 
barvami jejich, mé nohy spočívají na jejich 
ramenech, mé oči jsou ostré silou jejich zraku, 
můj sluch je přemožen mocností písně jejich 
jako hromem, blesk jejich očí zapálil můj 

začazený krov: a ve v vůních jara, v slávě a 
krásách Tvého nebe a Tvé země bouří duše má, 
hltá Tvou zeleň, a modř a světlo, zpola 
umdlená, zpola nesmrtelná, novoí':rozená, letící 
vzpomínkou od tohoto posledního dne ke dni 
svého Narození jakoby proběhla okamžikem 
svého života a věčností Tvého Bytí-o-.-:-. 



Láska (Z mých Krajin) 

Houpá se Zvon vesmíru 
dopadá jeho Srdce, 
a my k hroudě přikloněni, 
v náručí svá pohrouženi, 
vyčkáváme úderu. 

Chci, aby ten den jako svátek zaznamenala. 
Světlo prýští ze všech věcí kol. Srdce je 
uchlácholené. A lhostejno, zdali tento kraj byl, či 
jest či bude ... Nepotřebujem stromů, ani ptáků, 
ani vody, ani oblaků - ani slunce nepotřebujem. 
O Dítě - má náruč jak se chvěje necítíš? V mé 
spočíváš, však moje jinou obklopena je, jak 
plamennou vlnou ohromnou ... Ty nepřijdeš, ty 
neslyšíš - a přijdeš-li, ty zapomeneš zas .... 
O nech mne jíti samotna tou stezkou ztracenou 
mezi květinami, zelení a obilím, ó nech mne 
sama zaplakat v tom daleku, kde všechny stopy 
zarostly přívalem léta, mlčenlivostí Dne -
v tomto daleku, kde se pláče silou odloučenosti, 
jež nepromluví na věky, jež nepromluví na 
věky ... ! 

Víc nechci zvát se bratrem tvým, dám srdce své 
ti, sestro, sestry tvé, jak zahrad stmělých vůněmi 
je jeho dech, jak blankyt nebes jeho hlubokost a 
jeho šíř- to zlatý lán, jemuž hranic nevidíš ... 

Jsi chudobná a mavena? Tak dávno jsme tě 
čekali! Své cáry zulíbati dej a šlépěje rudé, jež 
zanechala tvá noha bosá! - Líbám tvé čelo 

zčernalé sluncem a tvář nastavenou všem ranám 
a paprskům (o Chudobná!) a oči padající jako 
hvězdy a jako rosa a jak hořící kadidlo. Líbám 
ruce, ruce vyschlé, zkostnatělé, pracující, skryté, 
němé, žehnající ... Nikdy odtud nepůjdem a 
nikomu to nepovíme. Květiny jsou křížem 

poznamenány, vítr přestal navždy, naprosto nic 
se nehýbá: ale všechno žije, svítí a trne 
v slavnosti; nebe se dvakrát prohloubilo a je jasné 
a dvakráte blíže, dýchá jako všechna jara - a za 
ním, a kolem celé země, a jsou-li ještě jiné světy, 
a je-li ještě jiná země: kolem ní a kolem všeho 
ohromná náruč, jediná, trojnásobná, ramena 
Kříže, živá, rostoucí, bijící tepnami, lomcující 
světlem ... 

Z mých krajin 

Houpá se Zvon vesmíru 
dopadá jeho Srdce, 
a my k hroudě přikloněni, 
v náručí svá pohrouženi, 
vyčkáváme úderu. 

Chci, aby ten den jako svátek zaznamenala. 
Světlo prýští ze všech věcí kol. Srdce jest 
uchlácholené. A lhostejno, zdali tento kraj byl, 
nchnú jest či bude ... Nepotřebujem stromů, ani 
ptáků, ani vody, ani oblaků. -----ani slunce 
nepotřebujem. O Dítě. --má náruč jak se chvěje 
necítíš? V mé spočíváš, však moje jinou 
obklopena jest, jak plamennou vlnou 
ohromnou ... -:. Ty nepřijdeš, ty neslyšíš - a 
přijdeš-li, ty zapomeneš zas .. :-::-: O nech mne jíti 
samotnéh( li:\ tou stezkou ztracenou mezi květina
mi, zelení a obilím, ó nech mne !jaJ:mt-samotn(·ho 
zaplakat v tom daleku, kde všechny stopy zarost
ly přívalem léta, mlčenlivostí Dne - v tomto 
daleku, kde se pláče silou odloučenosti, jež 
nepromluví na věky, jež nepromluví na věky ... ! 
-Víc nechci zvát se bratrem tvým, dám srdce své 

ti, sestro, sestry tvé, jak zahrad stmělých vůněmi 
jest jeho dech, jak blankyt nebes jeho hlubokost 
a jeho šíř- to zlatý lán, jemuž hranic nevidíš.-;-;-; 
-Jsi chudobná a mavena? Tak dávno jsme tě 
čekali! Své cáry zulíbati dej a šlépěje rudé, jež 
zanechala tvá noha bosá! - Líbám tvé čelo 

zčernalé sluncem a tvář nastavenou všem ranám 
a paprskům (o Chudobná?+) a oči padající jako 
hvězdy a jako rosa a jak hořící kadidlo. Líbám 
ruce, ruce vyschlé, zkostnatělé, pracující, skryté, 
němé, žehnající.-:-:~ Nikdy odtud nepůjdem 

a nikomu to hl 1 nepovíme. Květiny jsou křížem 
pomamenány, vítr přestal navždy, naprosto nic 
se nehýbá: ale všechno žije, svítí a trne 
v slavnosti; nebe se dvakrát prohloubilo a jest 
jasné a dvakráte blíže, dýchá jako všechna jara
a za ním, a kolem celé země, a jsou-li ještě jiné 
světy, a je-li ještě jiná země: kolem ní a kolem 
všeho ohromná náruč, jediná, trojnásobná, 
ramena Kříže, živá, rostoucí, bijící tepnami, 
lomcující světlem._,. 

Původní verze- V. Vznata: Láska. Nový život 8, 1903, č. I, s. 4 
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Práce 

Snad oněch několik lidí klidných a šťastných 
jest na světě proto, aby země nevyšinula se ze 
své dráhy a aby nám životem svým ustavičně 
připomínali svatou pravdu, že není osudu, a zlo 
i bída že povýšeny jsou nad pravidlo a 
nezbytnost. I mezi velkými dravci jsou zvířata, 
která útočí a vraždí, jen byla-li vydrážděna. 
Člověk neponížený sám si ukládá více, než by 
zmohl člověk ponížený, neboť otroctví samo 
jest klopotnějším každé jiné práce. Nikdo 
zajisté neodváží se tvrditi, že by nebylo 
záhodno práci ukládati. Ale i když jest nám 
připustiti, že ne vždycky najímá dělníka svého 
spravedlnost a láska, bylo by věru zoufalstvím, 
nevěřiti, že práce sama nám často dává, čeho 
svět dáti nechce nebo nemůže; některých 

z těchto odměn a ziskův a právě největších 

vskutku dáti nemůže, i kdyby chtěl. Moje 
Matka znala toto tajemství a ani netušíc, že by 
některý člověk věděl o smutné rozkoši, být 
učitelem neřesti, svoji moudrost z práce 
rozdávala nám bezděky, ba zdávalo se, že její 
útlé líce zardívají se jen z práce a že její láska 
neumí či nechce mluviti k nám jinak, než tímto 
ruměncem. Její zbožnost byla hrdinská; byla 
vyvrcholením práce, tak jako lupení, květy a 
ovoce jsou vrcholnou prací stromů. 

Vzpomínám-li si na to, jest mi radostno. 
Jestliže s námi klekala, ruce spínala a se 
modlila, jako by prosila Boha, aby nás naučil 
Své vlastní řeči, daje nám poznati tajemství 
práce. Když mi bylo něco přes deset let a Ona 
dobře vytušila, že by se mi chtělo mluviti, 
pohlédla na mne jako květina v slunci, 
usmívajíc se a z tohoto pohledu a úsměvu a 
z pohybu jejího těla silnou řečí uslyšel jsem ve 
svém srdci: "Oh synu, křídla!" 



Dialog bezpochyby smutný 

Hlas náš se odráží ode stěn tvrdě, ale třeba na 
to zvyknouti. Však je slyšeti otevřeným oknem 
sem klekání ze sousedních vesnic nějak 

neobyčejně. - Ale nezdá se vám, že to slunce 
při zapadání má více štědrosti a nádhery? 
Všimněte si tam v dáli stavení a stromů, zvířat, 
člověka ... Nikdy jsme neviděli řeku slavněji se 
rozlévat, spíše se zdá., že se zastavila a 
naslouchá tomu tichu, které se rozepjalo od 
základů země až daleko za blankyt... Dětem 
ani nenapadne plašit vlaštovice, neboť výše, 
kam se vznesly, je závratná, plovou zlatem ... 
A děti si odpouštějí všechno když se diví: 
Ó NEBE .... ! -Co se lekáte? 
"Přeletěl kolem okna netopýr." 
To je právo noci. Dávno jsem to na vás 

pozoroval, že jste bázlivý. Může se to nazvat 
nemocí, čím stůně většina? 

"Nikoli, neb musíme předpokládati, že lidská 
společnost je organismem zdravých." 

Tedy bolest má plné právo na život a nic není 
zdravějšího nežli Smrt. - Lekáte sebe sám a 
vlastních slov svých nepoznáváte ... 

"Jsme tedy všichni churaví?" 
Což vím já? Kdo bude soudcem nad námi? 

Churaví už, kdo chce všechno věděti... Vaše 
otázka je mnohem starší nežli svět. "Zhřešili 

rodičové jeho, že se slepým 
narodil?" Vezměte, co odpovídá Kristus: Ani 
tento nezhřešil, ani rodičové jeho: ale aby 
zjeveni byli skutkové Boží na něm ... 

"Vy nevěříte v radost!" 
V blízká slova nevěřím! a vám se ticho 

smutné zdá. Miluji práci, víc se nedá milovat
hledejte a- Lásku najdete. 

"To vaše míra pro lásku a neřest?" 
Na všechny strany. Zlé znamení, když hlas 

váš není rozkazem a když zní jako povel 
sluchový jen klam. 

"Odsuzujete přece." 
Ztratil jsem víru ve své odsuzování. Jen 

nepatrný soudcem ostatních. 
"Tedy věříte jen v samotu?" 
Slovo příliš veliké. Všechny hroby tolik 

smyslů nemají. 
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"Pak jste individualistou." 
Každý křesťan. Neb máte-li tonoucího 

zachránit, musíte sám dobrým plavcem být. 
Všichni velcí nejprve šli na poušť za Kristem. 

"Mohou všichni odejít?" 
Všichni mohou nemluvit: Poručte, aby se tak 

rychle nechodilo, a kdo vás poslechne, nebude 
naříkat na nohy ... 

"Kdy odejít?" 
Tu moudrost mám já od krávy; já držel ji, a 

ona pásla se, si nevšímajíc mého provazu, ni 
světa kol, ni nebe nad námi - však květy trav, 
let ptáků slavnostní, skal zrna krystalná i nebes 
azur závratný: se zrcadlilo v JeJim oku 
nehybném ... Já držel ji, a ona pásla se (my byli 
přátelé, z nás žádný nemluvil) -já za ní šel a 
tonul v rozkoši, když v kožich trávy nořila 

svou tlamu širokou, vždy dál, vždy dál -já za 
ní šel, tak tiše, pomalu, bych nevyrušil ji - a 
k večeru, když stíny víc se dloužily a jako ruce 
duchové se kladly v zlatá lože západů: to byly 
stíny mé a její velikosti tajemné ... 

(Oba setrvají v mlčení, zírajíce s výše do 
dálky tří mil, přes rovinu zelenou, potoky 
protkanou - tam daleko, kde v alejích dohasl 
poslední reflex západu - ). 

Tato věta se v Prvních světlech objevuje v pásmu Světla 
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Slova (Z mých Krajin) 

Ze všech věcí se zachvíváme. Přes města, kde 
jsme se komíny vyzpívala, nese nás vítr do 
zmatých niv, tam v rozpustilosti mícháme vůně 
a rozvlňujeme barvy, šeptáme v osinách klasů 
do snění charp, jež vzburcovati usiluje červeň 
koukolů a máků prchlivé výkřiky čičorečky. 

Lesknem se na krovkách sluníček, jež 
tichounce letí do blankytu jako průsvitavé, 

z vnitřku ozářené, liliputánské vzduchostroje 
v klidu kolosů řízené pevnou, neviditelnou 
rukou kormidL·élníka. 

Modro nebes, kři ~dovou bělost oblaků, zeleň 
lučin žhHoucí drahokamy všech barev, křišťál 
potoků i rybnatý jich puch slíváme v polyfonii 
do sebe zaklesnutých tonů, v níž i lidské srdce 
se třese a omdlívá. 

Se svahů borovnatých stékáme umdleným 
oddechem pryskyřice. 

Naše zvěsti strom stromu podává, tráva i 
květy na hrobech je šumí, skřípavým sténáním 
hřbitovů i hlaholem svátečních zvonů nesou se 
přes vesnice, však vězní je pevně stisknuté rty 
skal: jen svými boky ošoupanými tisíci nohou 
na veřejných cestách všedně o všedních 
návštěvách povídají. 

Tajemství naše nesmí nikdo vyslovit: ve 
výších skřivan se rozhlaholil, ale zvěst' jeho 
nerozletěla se ani na hodinu. Tisíce jiných 
zpívá, jakoby jeden pod celým blankytem 
zpíval. Tisíc jich vzlétá, tisíc jich do stébelných 
prutů padá, v rodinná hnízda. Vzlétá, oči 

zavírá,-i')<ttk~ \ / kt~1, se zrakem úzkostlivým 
padá. 

Nejsme vysvobozena. Zakleta jsme do větru 
a do světla. Psanci, bloudíme vesmírem, 
miláčci výšin i hlubin. dokud své jméno 
neprozradíme. Ale i odkopnutá. nepřestaneme 
zvonit a hřát od věků do věků. 

A zemřeme s výčitkou na rtech svým 
sestrám. A naše smrt bude jako světlo, které 
odchází s- vrcholků hor při západu slunce; a 
toto bude poslední jeho gesto: sestřičky, vy jste 
nepromluvily, vy jste nepromluvily, vy jste 
nepromluvily ... 
Původní text- Jakub Deml: Slova. Museum 36, 1902, s. 53 
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Zakletí slov 

Ze všech věcí se zachvíváme. Přes města, kde 
jsme se komíny vyzpívala, nese nás vítr do 
zmatých niv, tam v rozpustilosti mícháme vůně 
a rozvlňujeme barvy, šeptáme v osinách klasů 
do snění charp, jež vzburcovati usiluje červeň 
koukolů a máků prchlivé výkřiky čičorečky. 

Lesknem se na krovkách sluníček, jež 
tichounce letí do blankytu jako průsvitavé, 

z vnitřku ozářené, liliputánské vzduchostroje 
v klidu kolosů řízené pevnou, neviditelnou 
rukou kormidelníka. 

Modro nebes, křídovou bělost oblaků, zeleň 
lučin. žhoucí drahokamy všech barev, křišťál 
potoků rybnatý jich puch slíváme 
v llllh1h<l/\ u(nou hudhu~f\:mt-i do sebe 

zaklesnutých tonů, v níž i lidské srdce se třese 
a omdlívá. 

Se svahů borovnatých stékáme umdleným 
oddechem pryskyřice. 

Naše zvěsti strom stromu podává, tráva i 
květy na hrobech je šumí, skřípavým sténáním 
hřbitovů i hlaholem svátečních zvonů nesou se 
přes vesnice, však vězní je pevně stisknuté rty 
skal: jen svými boky ošoupanými tisíci nohou 
na veřejných cestách všedně o všedních 
návštěvách povídají. 

Tajemství naše nesmí nikdo vyslovit: ve 
výších skřivan se rozhlaholil, ale zvěstf jeho 
nerozletěla se ani na hodinu. Tisíce jiných 
zpívá, jakoby jeden pod celým blankytem 
zpíval. Tisíc jich vzlétá, tisíc jich do stébelných 
prutů padá, v rodinná hnízda. Vzlétá, oči zavírá 
- :-;-vrlétá, se zrakem úzkostlivým padá. 

Nejsme vysvobozena. Zakleta jsme do větru 
a do světla. Psanci, bloudíme vesmírem, 
miláčci výšin i hlubin. dokud svého jménae 
neprozradíme. Ale i ed-lrtJf»ttttáodmitnutú, 
nepřestaneme zvonit a hřát od věků do věků. 

A zemřeme s výčitkou na rtech svým 
sestrám. A naše smrt bude jako světlo, které 
odchází s vrcholků hor při západu slunce; a 
toto bude poslední jeho t \ úhwstt~lB: 
sestřičky, vy jste nepromluvily, vy jste 
nepromluvily, vy jste nepromluvily.~-, 



Poselství 

Ty, který přicházíš, Cizinče, nic se nedívej, 
milujeme nepřekvapené. Jdeš z minula? My se 
netážem, co bylo lhostejno jednou, tisíckrát 
lhostejno dnes. Nebezpečenství nevlastního 
hlasu jsme poznali. Ó zdají se ty naše ruce 
příliš bázlivé, a tváře dobrácké a na potkání 
smířlivé, ale jdi a řekni, co jsi viděl, nemá to 
být déle tajemstvím. Co vidíš na našem těle, na 
očích a na jazyku, nazvali to ránou moru, 
šlehem krvavým a smrtí jistou. Naše 
pozdravení vzkaž a naši lásku: že jsme 
nezapomněli. Že se nepotřebujem vraceti, 
protože se nevracíme. Cizí nám bázeň, neboť 
ani svému slovu ani svému kroku se 
nesvěřujem, přece však nemlčíme ani se 
nezastavujem. Jdi, a zvěstuj co jsi viděl. Tělo 
ubičované do modra a smavé jako blankyt. 
Rány otevřené hrozivě a vonící jak růže. Srdce 
v plamenech, a údy studí jako mrtvola. Naše 
pozdravení vzkaž: aby zavřeli drůbež a do stájů 
zahnali skot, bude zatmění slunce. Ať posbírají 
plátna a opatrují okenice, dostaneme bouři. 

Děti aby se modlily za dlouhé trvání strachu, 
poznají to později ... Které je na pastvě, ať tam 
zůstane, však se Bůh o ně postará i o stádo, neb 
cesty jsou zlé a ztráta nepatrná ... Dobře býti 
opodál. Škodu ať nepočítají, bylo by to směšné, 
neboť v.~ichni utrpěli stejně. Vzkaž to 
dospělým. Potom aby dali dětem volnost sbírati 
květy a ovoce s přerážených větví, neboť se to 
nepřejí. Také bez obavy ať prohlídnou místo, 
kam uhodil blesk, kde se protrhla hráz, kde čpí 
spáleniště, kde trosky a kde lidská mrtvola: ony 
si to dlouho pamatují. .. 

Po kraji říkej, aby se nikdo nezadlužoval. 
Není potřeba čeho vypůjčovati: ani roucho, ani 
knihu, ani otroka. Z toho se rodí známost, ale 
ty budeš říkati: učte se tajemství Neznámosti. 
Rychlost si zamiluje mládež odrůstající, ale 
rychlost Jetí v požárech a padá na hroby. Ať si 
neberou podobenství křídel rozvlněných za 
večerních soumraků. Zvěstuj to živým! 

A toto plačícím: Vím proč jste plakali: to byl 
váš první pláč a bolest kosmem rozpjatá -ji 
neproklínejte! Však jako trávu léčivou si 
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Ty, který přicházíš, Cizinče, nic se nedívej, 
milujeme nepřekvapené. Jdeš z minula? My se 
netážem, co bylo lhostejno jednou, tisíckrát 
lhostejno dnes. Nebezpečenství nevlastního 
hlasu jsme poznali. - Ó zdají se ty naše ruce 
příliš bázlivé; a tváře dobrácké a na potkání 
smířlivé, ale jdi a řekni, co jsi 'rt<lě~ sp,llf'il, 
nemá to být1 déle tajemstvím. Co vidíš na 
našem těle, na očích a na jazyku, nazvali t-H 
rd1h 111 llk+n.t ran' +u lll\lrm ''ll, šlehem krvavým a 
smrtí jistou. Naše pozdravení vzkaž a naši 
lásku: že JSme nezapomněli. Že --se 
lll't'\ tl r'<'~HtWtH Hittc'ťt-Í ncn í t h:ht. u h: c lwm se 
\ r~t~·~·l í, protože se nevracíme. Cizí nám bázeň, 
neboť ani svému slovu ani svému kroku se 
nesvěřujem, přece však nemlčíme ani se 
nezastavujem. Jdi, a zvěstuj co jsi viděl. Tělo 
ubičované do modra a smavé jako blankyt. 
Rány otevřené hrozivě a vonící jak růže. Srdce 
v plamenech, a údy studí jako mrtvola. Naše 
pozdravení vzkaž: aby zavřeli drůbež a do stájů 
zahnali skot, bude zatmění slunce. Ať posbírají 
plátna a opatrují okenice, dostaneme bouři. 

Děti aby se modlily za dlouhé trvání strachu, 
poznají to později .. ,,,· Které jest na pastvě, ať 
tam zůstane, však se Bůh o ně postará i o stádo, 
neb cesty jsou zlé a ztráta nepatrná .. :. Dobře 
býti opodál. Škod~ u ať nepočítají, bylo by to 
směšné, neboť všichni utrpěli stejně. Vzkaž to 
dospělým. Potom aby dali dětem volnost sbírati 
květy a ovoce s přerážených větví, neboť se to 
nepřejí. Také bez obavy ať prohlídnou místo, 
kam uhodil blesk, kde se protrhla hráz, kde čpí 
spáleniště, kde trosky i:--uu a kde lidská 
mrtvola: ony si to dlouho pamatují..;, 

Po kraji říkej, aby se nikdo nezadlužoval. 
Není potřeba čeho vypůjčovati: ani roucho, ani 
knihu, ani otroka. Z toho se rodí známost, ale 
ty budeš říkati: učte se tajemství Neznámosti. 
Rychlost si zamiluje mládež odrůstající, ale 
rychlost letí v požárech a padá na hroby. Ať si 
neberou podobenství křídel rozvlněných za 
večerních soumraků. Zvěstuj to živým! 

A toto plačícím: Vím proč jste plakali: to byl 
váš první pláč a bolest ~o-.,;n,,•m· s\ ~'k'!ll 



nechte přikládati na hlavu a v její páře dusivé 
svou bytost vykoupejte citlivou jak 
v heřmánku, a nebuďte jak jiných dětí tisíce, 
jež Matku proklely, až pozdě poznaly svůj 

omyl osudný: vy nepromluvíte! 
Vím proč jste plakali: to byl váš první pláč, 

jej oslavte, neb větší nepřijde ... : jak bleskem 
z černé tmy jsou vykrojeny předměty, hle, 
moře ustouplo, již suchou nohou přejděte, dno 
jeho zlíbejte, tak nebude již nebe hluboké ... Až 
na druhý břeh přejdete, zem ohledávejte, a 
vyzvědače vyšlete, a k smrti buďte hotovi, a 
s cizím národem se nesměšujte mi! - Ať rozum 
spí a oko marně hledá hraček rozbitých - ven 
vyjděte a žal svůj stromům žalujte a slunci 
rozlitému po květech, ne člověku! Jste 
vypovězeni. Ni slovem nechtějte se vrátiti, 
k své potupě, až do času. Všechny písně mládí 
zazpíváte ještě jedenkrát! Toto umírajícím, 

A všem dohromady vzkaž: Ještě jsou lidé. 
kteří ani nepláčí, ani se nesmeJI, ani 
neproklínají. Viděli jsme jednoho, dva, tři, a 
mohlo jich být více, kdyby chodili společně. 
Řekni, že je některý na blízku a má tajnou moc, 
vzíti na sebe podobu kteréhokoli ze sousedů, 
třeba nejposlednějšího. Že má na všechno léky. 
Že se prozradí milosrdenstvím. Že ho budou 
milovati, až odejde. 

Máš dosti tvrdou řeč? Jdi a řekni, aby 
nevěřili zemi: lže mlhami, lže barvou, lže 
vroucností i chladem. Aby nevěřili obloze: 
blankytnou jen se zdá, a šálí obojím, bouří jako 
světlem. Hvězdy ať pochytají, poskvrnily se 
všecky. Jdi a řekni co jsi viděl: srdce pohozené 
a zpívající: Ó Milosti, ó Milosti ... ! 
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rozpjatá - jií neproklínejte! Však jako trávu 
léčivou si nechte přikládati na hlavu a v její 
páře dusivé svou bytost vykoupejte citlivou jak 
v heřmánku, a nebuďte jak jiných dětí tisíce, 
jež Matku proklely, až pozdě poznaly svůj 

omyl osudný: vy nepromluvíte! 
Vím proč jste plakali: to byl váš první pláč, 

jej oslavte, neb větší nepřijdec-:-;: jak bleskem 
z černé tmy jsou vykrojeny předměty, hle, 
moře ustouplo, již suchou nohou přejděte, dno 
jeho zlíbejte, tak nebude již nebe hluboké ... Až 
na druhý břeh přejdete, zem ohledávejte, a 
vyzvědače vyšlete, a k smrti buďte hotovi; a 
s cizím národem se nesměšujte mi!- Ať rozum 
spí a oko marně hledá hraček rozbitých - ven 
vyjděte a žal svůj stromům žalujte a slunci 
rozlitému po květech, ne člověku! Jste 
vypovězeni. Ni slovem nechtějte se vrátiti, 
k své potupě, až do času. Všechny písně mládí 
zazpíváte ještě jedenkrát! Toto umírajícím. 

A všem dohromady vzkaž: Ještě jsou lidé, 
kteří ani nepláčí, ani se nesmeJI, ani 
neproklínají. Viděli jsme jednoho, dva, tři, a 
mohlo jich být více, kdyby chodili společně. 
Řekni, že je některý na blízku a má tajnou moc, 
vzíti na sebe podobu kteréhokoli ze sousedů, 
třeba nejposlednějšího. Že má na všechno léky. 
Že se prozradí milosrdenstvím. Že ho budou 
milovati, až odejde. 

Máš dosti tvrdou řeč? Jdi a řekni, aby 
nevěřili zemi: lže mlhami, lže barvou, lže 
vroucností i chladem. Aby nevěřili obloze: 
blankytnou jen se zdá~ a šálí obojím, bouří jako 
světlem. Hvězdy ať pochytají, poskvrnily se 
všecky. Jdi a řekni co jsi viděl: srdce pohozené 
a zpívající: Ó Milosti, ó Milosti-;-;-,! 



Sen 

,!/ d-n 'dHÍfd ·'t.'-!fl1_-.. ,\.;1 

··"HiHI litl! d '·"'il lil Í·,l•''lk'Hl' d 
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Překročil jsem hranice země. Viděl jsem kraj, 
který sám v sobě. a ve svém světle. a ve své 
hlíně a ve svých květech, ;~ v celé své tváři: 
měl hořkost mého kraje rodného. Milován 
všemi, neznám nikomu. Neb stlumení světla. a 
stlumení všech barev, a stlumení hlasů na 
ústech člověka a zvířat a pramenů, a hořkost, 
jakou chutnaly všecky věci: nebyla dána 
člověkem, jeho rukou. ani myšlenkou, ač popel 
předků a jeho síla stoupala do kořenů, jakoby 
slova, jež zvěčnělí nemohli říci a modlitby, 
které kdy říkali v zapomnění, se přeměnily, 
zakleté ve slova země; šuměly v korunách lesů 
-velebné:. plakaly barvou ornice- výstražné a 
kajicné:. poučovaly silou a vzdorem balvanů: 
věčné, moudré, prorocké. - '\nebylo věci pod 
nebem, která by sebe litovala, nebylo bytosti na 
zemi, která by se přetvařovala: i lišejníkový 
povlak skal svou barvu, nevinný, ssál 
z mateřských prso u krystalných. Z jednoho 
rodu všecko tu bylo. sbratřené:. Z jednoho 
zdroje síla se lila do všech cév. A byla-li touha 
ve zracích: ne jako svíce hořela, se ztravujíc, 
ale jak oči květů, které se otevrou a zavírají dle 
potřeby slunce a země. A všecko, mající dar 
slova, prozpěvovalo: Jak sladko býti cizincem! 
Viděl jsem rovinu bez konce, vegetac;i 

zduchovnělou, zjemnělou, odstínů teplé luny: 
jakoby sstoupilo slunce, výheň svého dechu 
zatajilo a. chodíc od jednoho k druhému, zvlášt' 
celovalo každý stvol a květ, tak útlý, žádající 
opatrnosti ... 
Viděl jsem rovinu, bez konce, tak jemně 
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Překročil jsem hranice země. Viděl jsem kraj, 
který sám v sobě. a ve svém světle; a ve své 
hlíně, a ve svých květech, a v celé své tváři: 
měl hořkost mého kraje rodného. Milován 
všemi, neznám nikomu. Neb stlumení světla, a 
stlumení všech barev, a stlumení hlasů na 
ústech člověka a zvířat a pramenů, a hořkost, 
jakou chutnaly všecky věci: nebyla dána 
člověkem, jeho rukou ani myšlenkou, ač popel 
předků a jeho síla stoupala do kořenů, jakoby 
slova, jež zvěčnělí nemohli říci a modlitby, 
které kdy říkali v zapomnění, se přeměnily, 
zakleté ve slova země; šuměly v korunách lesů 
- velebné; plakaly barvou ornice - výstražné a 
kajicné; poučovaly silou a vzdorem balvanů: 
věčné, moudré, prorocké. - Nebylo věci pod 
nebem. která by sebe litovala, nebylo bytosti na 
zemi, která by se přetvařovala: i lišejníkový 
povlak skal svou barvu, nevinný, ssál 
z mateřských prso u krystalných. Z jednoho 
rodu všecko tu bylo, sbratřené! Z jednoho 
zdroje síla se lila do všech cév. A byla-li touha 
ve zracích: ne jako svíce hořela, se ztravujíc, 
ale jak oči květů, které se ul\ íraiíoi~\-n•u a 

1 dle potřeby slunce a země. A všecko, 
mající dar slova, prozpěvovalo: Jak sladko býti 
cizincem! 

Viděl jsem rovmu bez konce, h.>gdltt..'Í 

r,l:-,tiit;c,i\ll zduchovněkuu, zjemněkntt, odstínů 
teplé luny: jakoby s~.·stoupilo slunce, výheň 
svého dechu zatajilo a chodíc od jednoho 



porostlou, tak bojácně, jak všechna staletí by 
přes ni táhla, s prsy nalitými katastrofami. 
Neviděti člověka. A ticho je; slyším i nejskry
tější oddechnutí Země, a pod zeleným 
rouchem, přiléhajícím, poznávám (diskretní) 
živé a teplé Její tělo .... A všechno co vidím, od 
nebe až dolů, polito světlem laskavého 
podzimu, před východem slunce, světlem 

intensivnějším než světlo měsíce, i oblaka- ale 
je už den, a slunce je skryté, a ticho je, nehnou 
se ani vlasy trav: jsme na jiném světě ..... c .

Světlo proniká všechny věci. jako tělo krev. 
-\nttmrkn-; nllt JLtntvtte...:itím:Ani zvířato ani lidí 
nevidím. U jakési tůně jsem: pro dítě šestileté
příliš široké ... A hlubokost a otevřené dno: kde 
bytost na zemi, by nezmizela na věky---? Ne 
jako ztracená: kolmým tunelem země do světla 
propadlá ... Břeh neznatelný, břehem celý svět. 
Tůň jako kalným stříbrem naplněna do 
vrchovata. Země a voda jedna hladina. 

Mám vědomí, že putuji, já a mnoho lidí, na 
jakési místo zázračné, uprostřed zázraků. 

Někdo ví, kdy přijdeme a kam. Mám jistotu, že 
přijdem· všichni za světla, slunce že nikdy 
nezmizí, nikoho nikdy nepotkáme, putovat 
budem· po celou věčnost až na věčnost, a celá 
země. a oblaka. a všechno co/ jest, /~.: se modlí. 
Snad je vidím, snad nevidím těch poutníků, ale 
mám jistotu toho, kterému pranic nemůže se 
stát: jde se všemi ... ··- Snad jsem ji viděl, snad 
ale neviděl, svou \ lntatku, protože já a protože 
ona, oba zajednou a každý přec zvlášť jsme 
pohřbeni v Bohu; a tak jsme šli. Nebylo očí. 

Nebylo zvědavých: nebylo možno věděti více. 
A nebylo třeba. jeden o druhého se starati: 
o všechny bylo postaráno ... Proto nic nevím ... 
Jen nejasně vidím roucha žen (mužů vůbec 
nevidím). a jsou to světice a panny, ale tváří 
nevidím... Slyšeti píseň: jak sladkých vůní 

proud z nástrojů spěžových, když vítr 
taktovkou jej zdvihá k oblakům, a lokty 
andělské zpět nesou v údolí - ale tváří 

nevidím: . . -- ·· ·· -------------------------------------
------------ "Ó Královno ... 

jak jsi Ty Panna spanilá, 
. Matičko naše Maria ... ·· 
( l !,!,il\1\IJ\l 
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k druhému, zvlášť celovalo každý stvol a květ, 
tak útlý, žádající opatmosti ... ---Viděl jsem 
rovinu, bez konce, tak jemně porostlou, tak 
bojácně, jak všechna staletí by přes ni táhla, 
s prsy nalitými hnl/ami a 111..''-'IL'stim 

katas!n+lt1rni. Neviděti člověka. A ticho je; 
slyším i nejskrytější oddechnutí Země, a pod 
zeleným rouchem, přiléhajícím, poznávám 
ttlis-hfettH4živé a teplé Její tělo .... A všechno co 
vidím, od nebe až dolů, polito světlem 

laskavého podzimu, před východem slunce, 
světlem ~,iln0jším itttetrs+v~j-š.ím než světlo 

měsíce, i oblaka - ale je už den, a slunce je 
skryté, a ticho je, nehnou se ani vlasy trav: 
jsme na jiném světě .. :-:·:: Světlo proniká 
všechny věci jako tělo krev. Ani zvířat ani lidí 
nevidím. U jakési tůně jsem: pro dítě šestileté
příliš široké .. "' A hlubokost a otevřené dno: 
kde bytost na zemi, by nezmizela na věky - -
- ? Ne jako ztracená. n~ hrl:.; kolmým ttt+tek+H 
ll l\ l) r~·nt země do světla propadlá .. ~"' Břeh 

neznatelný, břehem celý svět. Tůň jako kalným 
stříbrem naplněna do vrchovata. Země a voda 
jedna hladina. 

Mám vědomí, že putuji, já a mnoho lidí, na 
jakési místo zázračné, uprostřed zázraků. 

Někdo ví, kdy přijdeme a kam. Mám jistotu, že 
přijdeme všichni za světla, slunce že nikdy 
nezmizí, nikoho nikdy nepotkáme, putovat 
budem po celou věčnost až na věčnost, a celá 
země~ a oblaka, a všechno co jest, že se modlí. 
Snad je vidím, snad nevidím těch poutníků, ale 
mám jistotu toho, kterému pranic nemůže se 
stát: jde se všemi .. :::Snad jsem ji viděl, snad 
ale neviděl, svou Matku, protože já a protože 
ona, oba zajednou a každý přec zvlášť jsme 
pohřbeni v Bohu; a tak jsme šli. Nebylo očí. 

Nebylo zvědavých: nebylo možno věděti více. 
A nebylo třeba, jeden o druhého se starati: 
o všechny bylo postaráno .. "·:·.--Proto nic 
nevím ..... Jen nejasně vidím roucha žen (mužů 
vůbec nevidím), a jsou to světice a panny, ale 
tváří nevidím .... : Slyšeti píseň: jak sladkých 
vůní proud z nástrojů spěžových, když vítr 
taktovkou jej zdvihá k oblakům, a lokty 
andělské zpět nesou v údolí - ale tváří 



Co s-t'stalo sL·? Jsem barvou trav, či barvou 
nebe magnetisován? Ó němé prýštění věky 
umírajícího slunce zbledlého, ó hvězdy 

bezmocné, jichž láska nesmí víc než život 
ztratiti- ó čela skal, jak dlouho, heroicky, tajíte 
svou myšlt'L'nku! - ó hvozdů žalmy zádušní: 
lán zčernalého gigantského obilí, kde vichřice 
své pějí touhy šílené, že drva staletá :-.L' 
ltliA:túpěla bolestí - ó mýtin ústa vypráhlá, ó 
prahor žebra vysýchající, ó křemeny, ó květů 
tiché záchvěvy na suchopárů rtech: vám dáno 
dořeknout, en-+H::4r:eNetco ncl:e i·it i mně?-
----Co stalo se? jsem barvou trav, či barvou 
nebe magnetisován? V sen. orchestrem svým. 
úzkostný mne skolébala Zem, z něhož se 
probudím?' - Hle, \ lntatku zřím, tvář ubledlá 
jak luny transparent hořící v záhrobí: pohlédla 
na mne! Ne víc než vteřina: však i ta. jakby jí 
byla za celý život darována ... Jdouc cestou za 
ostatními, jdouc a zpívajíc, zahalená: pojednou 
stoupla na hladinu tůně - pohlédla na mne - ne 
víc než vteřina- a tak mi zmizela ........ c .. ; 

Voda se ani nepohnula. Poutníci jdou a 
zpívají. Klečím na břehu a nikdo mne 
nepostrádá. 

nevidím----------------------------------------------
"ó Královno ... 
.jak jsi Ty Panna spanilá, 
"Matičko naše Maria ... 
Ó, Královno ...... .. 

Co stalo se? Jsem barvou trav, či barvou nebe 
m~_neú~nvánočarm :m? Ó němé prýštění věky 
umÍrajícího slunce zbledlého, ó hvězdy 
bezmocné, jichž láska nesmí víc než život 
ztratiti ó čela skal, jak dlouho, 
lte~·-o+ckyhrdinsk:, tajíte svou myšlécnku! - ó 
hvozdů žalmy zádušní: lán zčernalého 
~';t1!:<:mt4éhoPlm,,sh;ho obilí, kde vichřice své 
pěJí touhy šílené, že drva staletá se rozúpěla 
bolestí- ó mýtin ústa vypráhlá, ó prahor žebra 
vysýchající, ó křemeny, ó květů tiché záchvěvy 
na suchopárů rtech: vám dáno dořeknout, H) 

čL·lhl nelze říci mně? ------Co stalo se? 
jsem barvou trav, či barvou nebe 
Hht!!HdÍ"'iHVí.tHOl'{ll\l\ ún? V sen, t-}fe-fh.'St-H'-IH 

sv~~nlwdh(lu :-.\ (ljí, úzkostný mne skolébala 
Z~m, z něhož se probudím?~-- Hle, Matku 
zřím, tvář ubledlá jak luny hnH-Sfntt'ťi---obr,v 

pnh\ it11~. hořící v záhrobí: pohlédla na mne! 
Ne víc než vteřina: však i ta, jakby jí byla za 
celý život darována... Jdouc cestou za 
ostatními, jdouc a zpívajíc, zahalená: pojednou 
stoupla na hladinu tůně - pohlédla na mne - ne 
víc než vteřina- a tak mi zmizelac-c--:-.. 

Voda se ani nepohnula. Poutníci jdou a 
zpívají. Klečím na břehu a nikdo mne 
nepostrádá. 

Původní verze- Jakub Deml: Sen. Nový život I O, 1905, č. 2, příloha s. XIV-XV 
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Hroby 

Potkati duši, která by byla půdou mým snům, 
která by byla ozvukem mých kroků, 
ztraceným tichem země, 
ztracenou laskavostí světa -
potkati tuto duši, zdálo se mi 
státi se všemohoucím. 
A dnes, kdy všechno již mlčí, 
a slovo je slavný sen mrtvých, 
ptám se lehkého slunce, letícího nade mnou: 
Byl to sen marný? 
Na hrobech plno sladkých květů 
krvavých. 
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Potkati duši, která by byla půdou mým snům, 
kk:'ffi-hy-hy+a-ozvukem mých kroků v, 
.ftťitt'-et~H'I--/mi/L'I)m tichem země, 
ztracenou laskavostí světa.-
t>t'lt-k-tH-i---1-l-Ho-tlttšt~-zdálo se mi 
státi se všemohoucím. 
A dnes, kdy všechno již mlčí~ 
a slovo jest slavný sen mrtvých, 
ptám se lehkého slunce, letícího nade mnou: 
Byl to sen marný? 
Na hrobech plno sladkých květů 
krvavých. 



Smrtelné ticho 
"K věty, které jsem nasila, ohnivým srpem jsem požala, 
ptáky, které jsem lákala, plameny zaháním zpět; 
však duše, jež čekají staletí, z tajemné noci své přiletí, 
v smrtelném tichu je uslyším šuměti, 
ethemých motýlů jiskřící let, 
a kroužit kolem mých pochodní, které jsem rozžala 
o země ohnivý střed." 

Otakar Březina.' 

Není jiné cesty k umění a jiné k životu. Nikdo 
z těch, kdož odcházejí ke svým dvorům a 
spřežením a ženám, a nikdo z těch, kdož po 
celý svůj život pro samou opatrnost 
nepřicházejí ke skutkům, a konečně nikdo 
z těch, kdož udeří (ať lhostejností, ať zlobou) 
napřaženou rukou Umělce, takže po zemi se 
válí Boží dar: nikdo z těchto nepochopí, že 
zradili sebe a zapřeli život! 

Literatura? Umění? Jak snadno jest nám na to 
odpověděti, jak nebezpečno! Mystikové všech i 
budoucích věků hovoří: Tato doba nás 
nepotřebuje, milujeť literaturu a umění! 

Jsou umělci, kteří ukazujíce osoby a věci, 

volají: Zde je zima a tma, zde nemiluj. (Jaká 
lenost jest, nemilovat! Jak podobna Slávě!) 

Jsou takoví, kteří volají: Viz a miluj, ale 
proč, to nevím. Jdi, ale kam, co se staráš? Jdi 
jen, jdi, i práce je užitečna, národ se opozdil 
v tom a v tom odvětví ... 

Tito mnoho povídají, ničeho neřeknou; 

mnoho chodí, nikam nejdou. 
A příliš mnoho je takových, kteří chodí po 

této zemi. 
Z tisíců po jednom vcházejí někteří otvorem 

svého hrobu a vodí posluchače tam, kde jen 
světlem se mluví: země přátelská. Radost tu 
ševelí ze stromů jak hudba vzdálených harf, 
v pramenech skáče na břehy jako smích 
dětských rtů, tryská z vodopádů, z tlam zvěře, 
sopek a západů, rozpíná svou náruč blankytem, 
zasedá i nejposlednější obzory a tam, kde už 
netoužíme ničeho viděti, směje se na nás 
nebem, jako zralý plod do červánků 

rozpuklým, a v dálkách kývá azurnými 
mlhami. 

Co jsme viděli jako děti, jest jediným naším 
majetkem po celý život. 
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"K věty, které jsem nasila, ohnivým srpem jsem požala, 
ptáky, které jsem lákala, plameny zaháním zpět; 
však duše, jež čekají staletí, z tajemné noci své přiletí, 
v smrtelném tichu je uslyším šuměti, 
ethemých motýlů jiskřící let, 
a kroužit kolem mých pochodní, které jsem rozžala 
o země ohnivý střed." 

Otokar Březina, 

Není jiné cesty k umění a jiné k životu. Nikdo 
z těch, kdož odcházejí ke svým dvorům a 
spřežením a ženám, a nikdo z těch, kdož po 
celý svůj život pro samou opatrnost 
nepřicházejí ke skutkům, a konečně nikdo 
z těch, kdož udeří.--tať lhostejností, ať zlobou.j 
napřaženou rukou Umělce, takže po zemi se 
válí Boží dar: nikdo z těchto nepochopí, že 
zradili sebe a zapřeli život! 

Literatura? Umění? Jak snadno jest nám na to 
odpověděti, jak nebezpečno! Mystikové všech t 
~ttt.lt+ttt'td-t-~věků hovoří: Tato doba nás 
nepotřebuje, milujeť literaturu a umění! 

Jsou umělci, kteří ukazujíce osoby a věci, 

volají: Zde jest zima a tma, zde nemiluj. (Jaká 
lenost jest, nemilovati! Jak podobna Slávě!) 

Jsou takoví, kteří volají: Viz a miluj, ale 
proč, toho nevím. Jdi, ale kam, co se staráš? Jdi 
jen, jdi, a+ práce jest užitečna, národ se opozdil 
v tom a v tom odvětví.~;-, 

Tito mnoho povídají, ničeho neřeknou; 

mnoho chodí, nikam nejdou. 
A příliš mnoho je takových, kteří chodí jen 

po této zemi. 
Z tisíců po jednom vcházejí někteří otvorem 

svého hrobu a vodí posluchače tam, kde jen 
světlem se mluví: země přátelská. Radost tu 
ševelí ze stromů jak hudba vzdálených harf, 
v pramenech skáče na břehy jako smích 
dětských rtů, tryská z vodopádů, z tlam zvěře, 
sopek a západů, rozpíná svou náruč blankytem, 
zasedá i nejposlednější obzory a tam, kde už 
netoužíme ničeho viděti, směje se na nás 
nebem, jako zralý plod do červánků 

rozpuklým, a v dálkách kývá azurnými 
mlhami. 

Co jsme viděli jako děti, jest jediným naším 
majetkem po celý život. 

.. .. .. .. .. .. ... ... 



Ach, všechny věci tak zřejmě mluví, že se 
člověk rád odmlčuje, a naslouchá už jen 
slovům Božím. 

Nyní se díváme. Podle hnutí, podle jeho 
kroku a úsměvu poznáme přítele. V smrtelném 
tichu pravím: Nyní ještě hledáme; ne z potřeby 
toho, či onoho, ale z potřeby nás všech, kteří 
k sobě od věků do věků patříme. Naposledy- : 
zavrou se i oči. Všechno naše pozorování, 
naslouchání i polibky soustředí se v srdci a 
vědomí, a my ještě jen své ruce budeme znát, 
až do příchodu našeho ke hrobu, a dál, a dál, 
kde na sebe vezmou podobu křídel - -. 

Ach, my milujeme tak tichou řeč, tak tichou 
řeč ... My víme, že něco kupovati, znamená 
ponižovati; něco zaplatiti, být slepým lakotou; 
dát něco za peníze, ztratit větší zisk; dát něco 
darem: vzíti celou duši - -. 

A ještě jen své ruce budeme znát, až do 
příchodu našeho ke hrobu, a dál, a dál, kde na 
sebe vezmou podobu křídel - -. 

Ach, my milujeme tak tichou řeč, tak tichou 
řeč--. 

A my víme, že nikdo nemluví, než komu dá 
Otec, a nikdo nevidí a neslyší, než komu dá 
otec-. Rány, které nám byly zasazeny, jako ze 
zázračných kořenů vypučely líbeznými květy, 
ale není jich viděti za noci -. 

Jdem lesní alejí. Hle, ptáče se rozezpívalo 
v haluzích, kde ještě slunce šplíchá svými 
vlnami, však dívej se svrchu po větvích: jezero 
zelené, a ptáče nevidíš. A vidíš-li, vidíš-li, běda 
ti: přestáváš poslouchati zpěv a nevidíš ruku, 
která se pohybuje, hrající, nad jezery, nad lesy, 
v jezerách a v každé milující duši. 

Ach, všechny věci tak zřejmě mluví, že se 
člověk rád odmlčuje~ a naslouchá už jen 
slovům Božím. 

Nyní Íl'~t(' se díváme. Podle hnutí, podle jeho 
kroku a úsměvu poznáme přítele. V smrtelném 
tichu pravím: Nyní ještě hledáme; ne z potřeby 
toho, či onoho, ale z potřeby nás všech, kteří 
k sobě od věků do věků pa-tf+tnenúlc/ímc. 
Naposledy : -zavrou se i oči. Všechno naše 
pozorování, naslouchání i polibky soustředí se 
v srdci a vědomL a my ještě jen své ruce 
budeme znát, až do příchodu našeho ke hrobu, 
a dáL a dál, kde na sebe vezmou podobu křídel 

Ach, my milujeme tak tichou řeč, tak tichou 
řeč... l\.1-7 \·Víme, že něco kupovati, znamená 
ponižovati; něco zaplatiti, být slepým lakotou; 
dát něco za peníze, ztratit větší zisk; dát něco 
darem: vzíti celou duši---~. 

A ještě jen své ruce budeme znát, až do 
příchodu našeho ke hrobu, a dál, a dál, kde na 
sebe vezmou podobu křídel--- -. 

Ach, my-milujeme tak tichou řeč, tak tichou 
řeč 

A my víme, že nikdo nemluví, než komu dá 
Otec, a nikdo nevidí a neslyší, než komu dá 
otec - . Rány, které nám byly zasazeny, jako ze 
zázračných kořenů vypučely líbeznými květy, 
ale není jich viděti za noci---. 

Jdem lesní alejí. Hle, ptáče se rozezpívalo 
v haluzích, kde ještě slunce šplíchá svými 
vlnami, však dívej se svrchu po větvích: jezero 
zelené, a ptáček nevidíš. A vidíš-li, vidíš-li, 
běda ti: přestáváš poslouchati zpěv a nevidíš 
ruku, která se pohybuje, hrající, nad jezery, nad 
lesy, v jezerách a v každé milující duši. 

·. Citát z básně Otokara Březiny Jsem jako strom v květu ze sbírky Stavitelé chrámu (1899) 
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Zaklínací formule na mých dveřích 

Za nocí tichých a slavných, 
při oknech do nebes otevřených, 
plíží se můry, dcery temnot 
do ložnic synů Božích, 
ssají krev jejich srdcí 
a dusí 
sebevědomí. 

Vigilate, Heroes! 
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Pohled z mého okna 

Jak miluji tento den! Bez bázně mohu se dívat 
do nebe: je zataženo tam ve výši a tah ne-ni 
j\ilHt4~a pr\llu lll'lh.·hd oči přimhuřovati. Však 
mrakový povlak dosti je průsvitavý, abych 
vytušil celé bohatství skrytého slunce, a země, 
na loži prosincovém prostřená, hned naproti 
mému oknu, jaká tajemství mi neprozřetelně 

mluví v polosnu! "Plody jsem vydala, nakrmila 
člověka i zvěř, teď odpočívám,vysílená a 
spokojená. Ničeho jsem si neponechala. 
Poslední svěžest a barvu vyleptal liják, vypil 
mráz. V sadech jsem listí spustila, žaluzie 
zelené, a člověk, ~~~L-I\lJlC·n~ dříve lh~t!'h.:'H7 

mými barvami: teď vidí do dálek" ... 
Země je blíž člověku (jaksi upřímnější!). 

nebe je blíž člověku (jaksi lidnatější!). Tam 
v dáli na obzoru klečí černý les, vroucněji nežli 
kdy k zemi přitisklý, vroucněji nežli kdy číš 

nebe uchvacující: ó hvozde záhadný, hvozde 
silný, kořeny jak drápy rozhrabávající 
staveniště hor, tam stojíš na poslední mezi 
mého pohledu: nad barevným tvým infernem je 
světlo dálek intensivnější. .. 1 

Jak miluji tento den! Bez bázně mohu se dívati 
do nebe: jest zataženo tam ve výši a proto 
netřeba oči přimhuřovati. Však HtHlli+tv-ý 

oh!Ji:·n) povlak dosti jest průsvitavý, abych 
vytušil t:ťlé \ ;L·cko bohatství skrytého slunce, a 
země, na loži prosincovém prostřená, hned 
naproti mému oknu, jaká tajemství mi 
n;;;prH/ft.'lt'-l+tt' mluví v polosnul: "Plody jsem 
vydala, nakrmila člověka i zver, teď 

odpočívám, vysílená a spokojená<!. Ničeho jsem 
si neponechala. Poslední svěžest a barvu 
vyleptal liják, V7t•i+--\: ssúl mráz. V sadech 
jsem listí spustila. 1-altt/~~.,t~l.etté, a člověk, 

zacloněný dříve mými barvami: teď vidí do 
dálek" ... -, 
Země jest blíž člověku (jaksi upřímnější!). 

nebe jest blíž člověku (jaksi lidnatější!). 
Tam v dáli na obzoru klečí černý les, 

vroucněji nežlt- ktl)- jimi: k zemi přitisklý, 

vnnH.:-nt>jt- /i;ni' (·ji nežli---l-it~ jim!~ číši nebe 
uchvacující:. Oú hvozde záhadný, hvozde 
silný, kořeny jak drápy rozhrabávající 
staveniště hor, tam stojíš na poslední mezi 
mého pohledu: nad barevným tvým infernem 
je-.t světlo dálek ~nh:ttst\-ntj;t,,~ pl\mika\lj;í! 

Původně stála tato próza na samém začátku druhé části Demlovy výtvarné studie o Františku Bílkovi, nazvané Nové 
oltáře (Nový život 10, 1905, č. 2, příloha, strana IX-XIII; první část studie v předchozím čísle v příloze na s. VI-VIII). 
Studie je velmi rozsáhlá (a obsahuje kromě Pohledu z mého okna- ovšem bez tohoto názvu- i další segmenty, které 
pak přešly do Notantur Lumina: prózu Jediné slovo a několik sentencí, které pak přešly do oddílu Světla), proto ji ne lze 
citovat celou. Podstatné je, že osamostatněním a zařazením do sbírky Notantur Lumina se Pohled z mého okna dostává 
do velmi odlišného kontextu-- žánrově stejnorodějšího. 
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Věci praví: 

I. 

My neřekly mu ,Jak", 
v nás četl vždy jen ,Jsme", 
že v celosti nás pochopil, 
my zcela mu se dáváme. 

II. 

Jak nahé, narozené v smrti úzkostech 
si matka tiskne dítě k hrudi své, 
tak přijmi nás, a hloubka rány tvé 
jak otvor rajské jeskyně se ukáže ti v snech. 
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I. 

My neřekly mu ,Jak", 
v nás četl vždy jen ,Jsme", 
že v celosti nás pochopil, 
!H\ /Ct'fH tHH St'dUCL'id ~C lllll dáváme. 

II. 

Jak nahé, narozené v smrti twk-t~f:tmrúkntúch 
si matka tiskne dítě k hrudi své, 
tak přijmi náso a hloubka rány tvé 
jak otvor rajské jeskyně se ukáže ti v snet~úch. 



Iniciála 

Jsouce přesvědčeni, že kolem každého 
velikého díla rozkládá se ticho, žehnající gesto 
věků, pohrdáme reklamou a lacinými 
prostředky času. Propast volá propast (Žalm 
41 ): ti, kdo nás potřebují, přijdou sami. Jako 
dno šachty, křišťálová, podzemní říše solných 
dolů (Mat. 5, 13), v magickém jásotu barev, 
leží před námi Vlast'. Známe všechny studené a 
horké zločiny světa tam nahoře. Dávno nám 
řekla naše duše, abychom nevyjednávali. 
Otvíráme-li ústa k slovu, hvízdají zámky 
mlčení, vlivem atmosféry zrezavělé, a 
propouštíme-li slovo: jako projektil na povel 
poslaný, v bledém rozechvění těla ze všech 
baterií. .. Na jedno místo nikdy se nedíváme 
dvakráte. Není času, abychom se vraceli. 
Hlídač našeho stanu, který se opozdil 
vyhazováním prsti nad krtčí děrou, ztrojnásobil 
rychlost, aby nás dohonil. Nejsme nepodobni 
těm, kdož, česajíce ovoce, nedozralé zanechali 
na větvích, a přišlo krupobití a vichřice, a 
zničily všecko; anebo těm, kdo z hořícího 
stavení kvapem vynaseJI vec1 nejdražší: 
ostatního rádi oželí, ostatního rádi oželí. 
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V základech 

J~.-•ttt't" p~·t.':>\L<tkent, -- h~ ~-h+tk+n- kHJ.tl'é-hH 
H'hk t>lttHhht r, wk}ada ~e tid1n, /-ehttattt'+ t:';t'~!H 
\·eku, puhrd-atHt.' tťf<.JmnHu~· a----~ktttH·ymi 

pro·s~i·et+h\ t'<NL Propast volá propast-(l:al+n 
+H: ti, kdo nás potřebují, přijdou sami. Jako 
dno šachty, křišťálová, podzemní říše solných 
dolů +'vlaL "' 1-)1, v lnttg-itk-émkou/L·II1l'll1 
jásotu barev, leží před námi Vlasú. Známe 
všechHky studené a1 horké zločiny světa tam 
nahoře. Dávno nám řekla naše duše, abychom 
nevyjednávali. Otvíráme-li ústa k slovu, 
hvízdají zámky mlčení, \--lt\-t'm-H-t-11w'+-lt'Fync 

\ inuu IH~i zrezavělé, a propouštíme-li slovo: 
jako proj-ekti~ stklu na povel poslan~ou, 

v bledém rozechvění těla ze všech baterií.o-:c
Na jedno místo nikdy se nedíváme dvakráte. 
Není ťdsuklh, abychom se vraceli.. +-!+1daě 

Hn~ht• SHtHtl-:- htt'ť_'r -Sť· Hf~t'b'·t:lfi Y:Yilli/:H\'tffiftH 

prs+ I Hi.-ttfkrlt.'Í-tf~ťotL -Afl)tHHSOhi~-ryt.:h-1-tb-l. Hh-y 
na~ ti,~IKH+Íl ~<'tsnw--+tepodohHiplhhlhajícc se 

těm, kdož, česajíce ovoce, nedozralé zanechali 
na větvích, a přišlo krupobití as vichřiceh a 
zničily všecko; anebo těm, kdo z hořícího 
stavení kvapem vynaseJI vec1 nejdražší: 
ostatního rádi oželí, ostatního rádi oželí. 



Jediné slovo 

Mluvil jsem s lidmi a poznal, že chtějí slyšeti 
něco veselého. Všichni byli bojácnii, a když se 
k nim přibližoval prorok, napřahovali ruce jako 
slepci. Byli opatrní. A nezazlíval jsem jim tuto 
opatrnost !~hyli často oklamáni. Tolikrát 
s rozepjatými perutěmi svých duší rozletěli se 
v temnotách k světlům: byli popáleni a 
ochromeni. \idn\i:lf _J:,t'IH 10 1 \- \t'ht mdlo\;,.· 
;,~.:·}'\i.H ,,(·1 i'Itc'tiHHlity\h llníc1~ d•.lh'HHL Miloval 
jsem tyto upřímné a řekl sám k sobě: '-~tojí za 
to, neproklínati a přestat mlčeti. Stojí za to, 
zapřít vlastní vklamánL a srdce ať mluví i na 
kříži bratrské nedůvěry_ I~ tt'l 1i t.'hit fl"ll ]\2 dHn 

:-.h•1-o- o.;1e du\~.:'1~- - a potom mlčeti. Mlčeti a 
pykati: snad toto naše jediné slovo jednomu 
z tisíce našich bratří dodá odvahy, a on také 
řekne slovo. Jeho slovo probudí zase jiné 
slovo, v nás i u jiných - a tato země naposledy 
rozhlaholí se slovy, která všechna budou jako 
teplé vánky pokoje a radosti, a všechna 
podobenstvím\ t~.:k,,,_.ih• Slova\ td'-·ile1tt+ .... 

A všichni budou přesvědčeni, že se nejedná o 
světské zlepšení nějakého cechu, ani o hru 
sportovnL: nýbrž o věci, které se týkají všech _ 
l"-.'/ Htr'tftiu ~H:-.tmtHch ... A naposledy nebude 
možno ml uviti řečí, která nic neznamená, 
protože je' t dětským žvatláním, a nebude nutno 
mluviti řečí, která zakrývá, protože nebylo 
důvěry. Naposledy řeč bude přesná a krátká, 
jako řeč matky. k ku 1nlt:\ í ndm 1 pohledem. 

Mluvil jsem s lidmi a poznal, že chtějí slyšeti 
něco veselého. Všichni byli bojácní. a když se 
k nim přibližoval pnrrok \ C·~kc, napřahovali 

ruce jako slepci. Byli opatrní. A nezazlíval 
jsem jim H: ' k' ll' opatrnosti, h~ li- často 

i,,,_· /kl;illli!li. Tolikrát s rozepjatými 
perutěmi svých duší rozletěli se v temnotách 
k světlům: byli popáleni a ochromeni. Miloval 
jsem tyto upřímné a řekl sám k sobě: stojí za 
to, neproklínati a přestat mlčeti. Stojí za to, 
zapřít vlastní zklamání, a srdce ať mluví i na 
kříži bratrské nedůvěry - a potom mlčeti. 

Mlčeti a pykati: snad toto naše jediné slovo 
jednomu z tisíce našich bratří dodá odvahy, a 
on také řekne slovo. Jeho slovo probudí zase 
jiné slovo, v nás i u jiných a tato země 
naposledy rozhlaholí se slovy, která všechna 
budou jako teplé vánky pokoje a radosti, a 
všechna podobenstvím Vtěleného Slova,.;. 

A všichni budou přesvědčeni, že ~+c' m:tednú 
l' /)ťp'·t'1H tl;'Jrt-h•áJH\ ť't-Chtic -aftt-H 

hru "pnťfn\-HL H>hrl o věci, které se týkají 
všech.. . . A naposledy nebude možno mluviti 
řečí, která nicc·c..:·ht l neznamená, protože jest 
dětským žvatláním, a nebude HttH'Híli-chu 

mluviti řečí, která zakrývá, protože nebylo 
důvěry. Naposledy řeč bude přesná a krátká, 
jako řeč matky, která mluví pohledem. 

Původně stála tato próza na samém začátku první části Demlovy výtvarné studie o Františku Bílkovi Nové oltáře (Nový 
život I O, 1905, č. I, příloha, strana VI-VIII). Podobně jako jedna z předchozích próz Pohled z mého okna se přesunem 
z kontextu bílkovské studie do Notantur Lumina osamostatňuje a získává určitější souvislosti žánrové a motivické. 
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Pravda 

Jsou pravdy, které mudřec všechněm lidem mluví; 
jsou takové, jež šepce svému národu; 
jsou takové, jež svěří přítelovi; 
jsou takové, jichž ne lze říci nikomu. 

A. Mickiewicz '· 

K mudrci Antisthenovi přišel mladý muž, 
jménem Diogenes a prosil, aby ho přijal za 
svého žáka. Antisthenes odřekl. Diogenes 
odešel, ale ne na dlouho. Záhy se vrátil, 
opakuje svou prosbu. Filosof odbyl ho zas a 
v nevoli pravil, že nepřijímá žákův. Diogenes 
dostavil se po třetí a po čtvrté, ale tu se již 
Antisthenes nezdržel, popadl hůl a rozehnal se, 
aby Diogena udeřil. Ale Diogenes nastavil 
klidně záda, řka: Ó udeř, libo-li, avšak věz, 
takové hole nenajdeš, aby odrazila moji touhu, 
státi se tvým učedníkem! - Vida tuto pokoru a 
žízeň moudrosti, rád přijal Antisthenes mladíka 
a od chvíle té zasvěcoval ho v taje svého 
ducha. 

Brána do nebes prý je těsná. Bohatec 
nesnadno vchází do království Slávy. Kdo je 
bohat? Kdo si to myslí! 

Od chvíle, kdy jsem se naučil mlčeti k lidem, 
viděl jsem několik maličkých. Jsem kněz: až 
vstaneme z mrtvých, musím je Ježíši 
jmenovati. Žádného nezapomenu z těch 
maličkých. Řeknu: Žíznil jsem, a dali jste mi 
píti. 

Dvanáctiletý Ježíš zůstal ve chrámě. 
"Nevěděli rodičové jeho." Dvanáctiletý Ježíš 
navždy zůstal ve chrámě. Josef nebyl otcem. 
Slovo "rodičové" je obecnější. "Nevíte, že já 
v těch věcech, které jsou Otce mého, musím 
býti?" Musí býti!-

Wolasz do Boga: Ojce! Ojciec wnet prychodzi: 
Až zamiast dziecka, chlapa duzego znachodzi. 

(Mickiewicz.) 

Děti jsou neodbytné. Chvěju se tajemstvím 
neodbytnosti. Školáci mne prosí, abychom 
ještě vykládali Písmo Svaté. A ještě. A ještě. 
Však prý dosud je čas. Dosud je čas. - Povídal 

70 

Jsou pravdy, které mudřec všechněm lidem mluví; 
jsou takové, jež šepce svému národu; 
jsou takové, jež svěří přítelovi; 
jsou takové, jichž ne lze říci nikomu. 

1A. Mickiewicz) 

K mudrci Antisthenovi přišel mladý muž, 
jménem Diogenes a prosil, aby ho přijal za 
svého žáka. Antisthenes odřekl. Diogenes 
odešel, ale ne na dlouho. Záhy se vrátil, 
opakuje svou prosbu. Filosof odbyl ho zas a 
v nevolí pravil, že nepřijímá žákův. Diogenes 
dostavil se po třetí a po čtvrté, ale tu se již 
Antisthenes nezdržel, popadl hůl a rozehnal se, 
aby Diogena udeřil. Ale Diogenes nastavil 
klidně záda, řka: Ó udeř, libo-li, avšak věz, 
takové hole nenajdeš, aby odrazila moji touhu, 
státi se tvým učedníkem! - Vida tuto pokoru a 
žízeň moudrosti, rád přijal Antisthenes mladíka 
a od chvíle té zasvěcoval ho v taje svého 
ducha. 

Brána do nebes prý je těsná. Bohatec 
nesnadno vchází do království Slávy. Kdo je 
bohat? Kdo si to myslí! Od chvíle, kdy jsem 
se naučil mlčeti k lidem, viděl jsem několik 
maličkých. Jsem kněz: až vstaneme z mrtvých, 
musím je Ježíši jmenovati. Žádného 
nezapomenu z těch maličkých. Řeknu: Žíznil 
jsem, a dali jste mi píti. 

Dvanáctiletý Ježíš zůstal ve chrámě. 
"Nevěděli rodičové jeho." Dvanáctiletý Ježíš 
navždy zůstal ve chrámě. Josef nebyl otcem. 
Slovo "rodičové" jest obecnější. "Nevíte, že já 
v těch věcech, které jsou Otce mého, musím 
býti?" Musí býti!-
Wolasz do Boga: Ojce! Ojciec wnet prychodzi: 
Až zamiast dziecka, chlapa duzego znachodzi. 

(Mickiewicz.) 

Děti jsou neodbytn: é. Chvěj u se tajemstvím 
neodbytnosti. Školáci mne prosí, abychom 
ještě vykládali Písmo Svaté. A ještě. A ještě. 
Však prý dosud je čas. Dosud je čas. - Povídal 
jsem jim, že každý člověk jest stejně veliký. 
Ukázal jsem jim to na těch, kterými pohrdali. 
Teď mne poslouchají všechny. Děti! 



jsem jim, že každý člověk je stejně veliký. 
Ukázal jsem jim to na těch, kterými pohrdali. 
Teď mne poslouchají všechny. Děti! 

Bezpochyby milují Otce. Modlívám se s nimi 
Desatero. Říkají správně: cti otce svého ... 
Jasně vyslovují: cti. Říkají, že jest to čtvrté 
přikázání. -

Ty děti jsou opravdu neodbytné. Chvěji se 
tajemstvím neodbytnosti. 
Ať kamkoli jsem se hnul, chtěla jít sestřička 

se mnou. Plakala, když jsem ji nevzal. Věděla, 
že jdu do polí, anebo do lesa, anebo do hájku, 
anebo k potoku. Pro Boha, kdy jsem byl tak 
neopatmým, že viděla, co já viděl? A dovedl-li 
jsem být jednou neopatmým, co mne lekalo, 
když chtěla po druhé a po třetí? - Ale když 
jsem šel bez ní, byl těžký můj krok, noha 
váhavá, jakoby se za ni chytaly ručky děcka- a 
nemluvili práci, nemluvily vody, nemluvila 
oblaka a blankyt: všecky věci mi vyčítaly, 

všecky věci jako dítě plakaly - a já nic 
neviděl! - - . Jsem jistě o dvanáct let starší. 
Ona se mnoho ptala (byla nevlastní se strany 
matky) - v tom věku děti se mnoho ptají. -
Běda, sestro, už nikdy se nebudeš tolik 
tázati ... ! Běda, sestro, - už nikdo ti nebude 
tolik odpovídati ... ! 

Diogenes byl neodbytný. Dějiny nám nikdy 
nepoví něco nového. Z jedné události historie 
možno sestrojiti historii celou. Každá skutečná 
událost je propast do tajemné oblasti Života, 
zjejíhož dna vedou cesty na všechny strany ... 
Diogenes nastavil tělo ráně. Zcela po lidsku: 
raději dáti se zranit, než umříti hladem. 
Budoucí mudřec pochopil moudrost první: že 
potřebí, dáti se zranit. Nutno býti zraněnu. 
Rozhodně: o tuto moudrost prosil Diogenes a 
nastavil záda. Do té chvíle nikdo neudeřil 

tohoto hladovce. Tohoto Nevědomého.-

Bezpochyby milují Otce. Modlívám se s nimi 
Desatero. Říkají správně: cti otce svého .. 7C •• 

Jasně vyslovují: cti. Říkají, že jest to čtvrté 
přikázání. -

Ty děti jsou opravdu neodbytnyé. Chvěji se 
tajemstvím neodbytnosti. 
Ať kamkoli jsem se hnul, chtěla jít sestřička 

se mnou. Plakala, když jsem jít nevzal. Věděla, 
že jdu do polí, anebo do lesa, anebo do hájku, 
anebo k potoku. Pro Boha, kdy jsem byl tak 
neopatmým, že viděla, co já viděl? A dovedl-li 
jsem býti jednou neopatmým, co mne lekalo, 
když chtěla po druhé a po třetí?-- Ale když 
jsem šel bez ní, byl těžký můj krok, noha 
váhavá, jakoby se za ni chytaly ručky děcka.--
a nemluvili práci, nemluvily vody, nemluvila 
oblaka a blankyt: všecky věci mi vyčítaly, 

všecky věci jako dítě plakaly - a já ničl'h(lt> 
neviděl! - . Jsem jistě o dvanáct let starší. 
Ona se mnoho ptala (byla nevlastní se strany 
matky). v tom věku děti se mnoho ptají. -
Běda, sestro, už nikdy se nebudeš tolik 
tázati, .. ! Běda, sestro, už nikdo ti nebude 
tolik odpovídati .. ! 

Diogenes byl neodbytný. Dějiny nám nikdy 
nepov\\lí něco nového. Z jedné události 
historie možno sestrojiti historii celou. Každá 
skutečná událost je:-;! propastí do tajemné 
oblasti Života, z jejíhož dna vedou cesty na 
všechny strany .. Diogenes nastavil tělo ráně. 

Zcela po lidsku: raději dáti se zranit, než umříti 
hladem. Budoucí mudřec pochopil moudrost 
první: že potřebí, dáti se zranit. Nutno býti 
zraněnu. Rozhodně: o tuto moudrost prosil 
Diogenes a nastavil záda. Do té chvíle nikdo 
neudeřil tohoto hladovce. Tohoto 
Nevědomého. -

Jako motto k této próze použil Deml vlastní překlad (Mickiewiczovy "Tuchy a úvahy" publikoval nadvakrát 
v časopise Obzor 28, 1905. č. 8, s. 118 ač. 9. s. 133) 
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Láska 

Ten, který ublížil, pozoruje náhle, že je sám. 
Oběť jeho v téže chvíli odchází, zachráněná, 
k ověnčenému zástupu jásajících. Zdálo se mu, 
že vítězí, porazil však sebe. Vražda a 
samovražda, - a oba vstávají z mrtvých: 
utiskovatel, poznávaje, že všechno - Bůh, 

andělé, lidstvo, zvěř, kámen, voda i vzduch, se 
od něho odloučilo. Sám sebe přežil. Každý 
výdech a vdech je tu milostí a mukou. Musí se 
něco stát. Vytrysknou zadržené prameny lásky. 
- Procitne i utlačený: příliš dlouho upotřeboval 
řeči, která nebyla jeho, až tu svou zapomněl. 
Kdož ví? snad ho nepotkalo horší neštěstí než 
jeho nepřítele: ale aby ani jeden, ani druhý 
nezůstali němými, Bůh dal, uhodil blesk - a 
oba vykřikli.--

* 

Duše poraženého a zahanbeného odchází 
k těm, které pro vás opustil.. .. Jaké štěstí, jaké 
shledání! Nesmrtelnost duše, 
všudypřítomnost Boha a mnoho jiných 
tajemství stává se podivuhodně jasnými. Jiný 
smysl mají slova, jinou podobu dostávají činy, 
neboť i hlasy vedle nás znějící, a osoby, zvířata 
a věci nesdílejí nám smrtelnou hrůzu svých 
vášní - ta je za námi; nervové spojení 
přerušeno, padací most vyzdvižen, a stojíme na 
druhém břehu světa, poslouchajíce, co 
v klasech, sosnách, v potocích a s hvězd šeptají 
nesmrtelní mrtví. - -

Nesnadno říci, která válka byla by 
neoprávněna a nevedla se ve jménu Božím. 
S těchto míst nesnadno rozeznati útočníka

světce a otrokáře-barbara. Ani jeden, ani druhý 
neporušují rovnováhu, a jsou jen jedny dvéře, 
jimiž odcházejí duše na onen svět. Naši 
vesničané tvrdí, ukazujíce na jistého žence, že 
příliš velcí a silní lidé jsou, nepochopitelně, 
dobří a citliví. Člověka, jehož jsem mnohdy 
miloval, viděl jsem často nad korespondencí 
z jeho mladých let. 

Naplnilo mne však úžasem, když jednou, jda 
za městem s několika známými (nikdy jsem 
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andělé, lidstvo, zvěř, kámen, voda i vzduch, se 
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výdech a vdech je tu milostí a mukou. Musí se 
něco státi. Vytrysknou zadržené prameny 
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t+nH-;Lkkr) mi odcházejí duše na onen svět. Naši 
vesničané tvrdí, ukazujíce na jistého žence, že 
příliš velcí a silní lidé jsou, nepochopitelně, 
dobří a citliví. Člověka, jehož jsem mnohdy 
miloval, viděl jsem ťtts-t-omnolllh nad 
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tomu městu nepřivykl), kteří po několikaletém 
styku směli mne nazývati přítelem, a vida, že 
slovo, jehož jsem měl plná prsa až k zoufalství, 
marně by zápasilo o svůj výraz, propustil jsem 
duši svou, a ona se rozletěla do mého dětství, 
ale jako skřivan sražený náhlým zadutím 
opačného větru, zapotácela se zpět: znova se 
rozletěla - marno! To bylo jiné slunce, jiné 
lesy, jiné kameny, jiné cesty, jiní ptáci, jiné 
květy, jiné ryby: to všechno byly vnoučata těch 
dávných - a nikdo jí nepoznal! Zaúpěla nad 
velikým hřbitovem, a jenom oči květů, jichž 
nožičky stály na kostech mé matky, jevily 
podobný žal. "Ach, jak jsem stará, jak jsem 
stará, když v mé vlasti už se mluví jiným 
jazykem!" Co takto, k smrti bledý, 
v horečném lapání dechu, s očima naznak 
padajícíma, úzkostlivě očekával jsem duši 
svou: potkáme (byl Štědrý den, dopoledne, a 
půda na kost tvrdá) na císařské silnici koně, 
táhnoucího, krok za krokem, těžký náklad, a 
nevím, střetly-li se naše pohledy, a co se stalo
já ho poznal. 

Proč hříva jeho a všechna srst' jako zlatem 
září? Proč jeho dech, jevící se parou u nozder, 
ještě z dálky mne hřeje neodolatelnou něhou? 
Oko jeho, s modravým odstínem žíně - tuším 
k svému ohromení a blahu: je rozpjatá, na 
všechno odhodlaná, vyčkávající, mlčící hladina 
lásky. Toto zvíře - jaké to slovo! - řízením 

Božím převzalo: i m4i náklad - . 
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za městem i'it h<llkt'll s několika známými 
(nikdy jsem tomu městu nepřivykl), kteří po 
několikaletém styku směli mne nazývati 
přítelem, a ~;id,tj--,;J ll •ho Jnínl'lll, že slovo, jehož 
jsem měl plná prsa až k zoufalství, marně by 
zápasilo o svůj výraz, f"HHf*tslil r"etn-thl:.i 'ivnu. 

hllfL'tt'L• t~H P·lt:'ilC+· 1.}•2-t-,1\L ·Hlt:'- _í;.-tki• 
',fd/l"il\ IHthÍ\nt li!dHHtH · *'i~*'Ht'·htt 

fHitricP·t j,\ hvi,, l~!tt' >fLHít't'c iíné k-"\ JHh! 

"c-+nlt~il'. Hrw ct:>>-;1\. tHH ptan, nnt' *'-t>-t'·· ittw 
Pl'!\< !t• \'-.1.Yt1th+ ;'\-f\ V>Mitt'Hhth:'·Ch·iJHHtvt'h -. . 

a ' t+ 1-h:'l't •Hnt-i-1 
- /rH!pdB !Kt-d - '""''~tk~m 

l:•·hilO\t:ltl d jt'H<HH HC-t k>rd<t:-Jidt/ HHI-ié-k7 
-!lh:' Hldlk\-. Íl:'\fl~flHtl(~hH~ fH·L 

t-rtk t""'Hl -;J:ur<i. litk ~~t-:m 'tara. kd·)c> v fHt.> 

\ fcbti Hl ""c' tnlm; ym llt·!-rt/yl._~:~+nJ"_ ( o tH+.I-o. 

k ,.mni \ Í~-<H'ct:-1\t:'HJ fdjlfHH ,hcchu. 

il;· .. ·kHhtl ~hHt: potkám\' (byl Štědrý 
den, dopoledne, a půda na kost tvrdá) na 
císařské silnici koně, táhnoucího, krok za 
krokem, :, hl. i\'": --,k:c·!WJW\1. těžký náklad, a 
nevím, střetly-li se naše pohledy, Jh.'\ ín1 'uheL·. 
1.:!. a co se stalo. i·'-'111 ho poznaL lk11im 

()JL.: ),;.J<:' lil!\ i. í'l .. !li! 'jl!l\. 

Proč kih' hříva ' a všechna srs(t jako 
zlatem září? Proč jeho dech, jevící se parou u 
nozder, ještě z dálky mne hřeje neodolatelnou 
něhou. 1 ť 1 l<1ko jeho. s modravým odstínem 
zme (tuším k svému ohromení a blahu: )je 
rozpjatá, na všecklino odhodlaná, vyčkávající, 
mlčící hladina lásky. \k,, 1,, th·hL'/i. \ JllL ll· o 

!.i,·::; : /! Jl!lijl.' '•I\ i :1 pt\.T<.' 

~ !'111, 1 Lt;~.' </\Li >Ll). J'~ll·h~tJ~..~k 11~1.:.; 

'-j\l\,1;. · •·, !1 Hll\!lli i'l'-: 1\\Jl!-:1\U\:tiJJd!ll./<: 

( I '' i c1
\ I '' lic 1

\ I j'l'zlht:diJ. ll(itÍI lld ',\ ~'111 

L'l í.<J1!, \ ., ' /ii,l d\ Ul' kck· .1"11ll' ·,i pf'i 
llJL;,.J:' '"·' -l:ttli\ 'ddlllÍ ll:t,k'lllllkll 

;,_·:.1.:1,~:: 
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l-'~ ',i.,\ ,\,, !LJ .. i: !··.lťL.' --.,· -... j,iktiU:"'i l _JCihl 
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rohúčm č ne nepodohn) m leskem a zbarvením. 
/nú naše rok a \ í. kde nám děvečka přinesla 
mladých koroptviček. kde. zase jindy. sekáč 
ukázal zajíčka (mčl hubičku zakrvácenou. ale 
my jsme mysleli. že mu na ní rozmazali zralé 
jahody). Ví. odkud mi bratr phnášel lupeny 
slídy a hranaté. hladké. jakoby začouzené 

(marně jsme je olizovali) kameny. jimž ~ 
protože už chodil do tl-ctí tt-ídy -říkal krystaly. 
Zná. dohi'"e znú každou hroudu. mez. kámen. 
strom mého dětství. každé místo. událost a věc. 
zná mé bratry. sestry. otce. matku mou~~ : ó 
bytosti. kterou potkávám ponejprv ve svém 
životě. a dávající mi najednou víc. nc:lmi daly 
a mohou dáti všechn; školy. kterými jsem hyl 
nucen jít z Ia\ ice do Ia\ ice ~ hle. nazývají tě 
koněm. ssavcem. jednokopytníkcm --- a já 
nevím. jaké jest jméno tvé ... 

Po;námh.a: Ph.:d des i ti let). snad pro stručnost. Lakončil 
j'>em toto v:pravmáni včtou: . .Toto zvíře - jaké--te 
slovo!- řízením Božím převzal<ř. náklad i můj·· f!-ák.la4 



Píseň 

Mlha přepadla zem, 
a jiným způsobem 
všechno je blíž a dál, 
prázdní se sál, 
skončen kvas; 
bez výčitky vzdaluje se hradní Paní, 
ještě v čas, 
a na zavolání 
svobodná se probouzejí vojska 
v kraji svobodném. 
Ruce sem! A v tichu smrtelném 
ještě této noci odejdem. 

Po skalnatém pohoří a cestou neznámou 
a kryti tmou 
hrdinové, bratři moji, 
zasvěcení témuž boji 
na smrt jdou. 
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Mlha přepadla zem; 
a jiným způsobem 
všechno jest blíž Hi dál, 
prázdní se sál, 
skončen kvas; 
bez výčitky vzdaluje se hradní Paní, 
ještě v čas, 
a na zavolání 
svobodná se probouzejí vojska 
v kraji svobodném. 
Ruce sem! A v tichu smrtelném 
ještě této noci odejdem. 
Po skalnatém pohoří a cestou neznámou 
a kryti tmou 
hrdinové, bratři moji, 
zasvěcení témuž boji 
na smrt jdou, 



Věřím 

Vězme, že jisté věci zdají se nám proto 
studené, že jsme mrtvoly - a tmavé, že jsme 
temnota. Když jednou při východu slunce šel 
jsem krajinou, napadlo mi toto: jsem ve světle, 
protože jdu po výšině. Kdybych se najednou 
objevil tamhle pod horou a řekl hajnému: 
věříte, že jsem dnes viděl již slunce? řekl by: 
může být, šel-li jste tamhle po vrchu. 

Nic jiného nepraví víra a Církev a Kristus: 
"Věříte, že jsem viděl slunce?" A já věřím. 

Kolikrát chodil jsem kolem svatých Textů 
s takovým zájmem, jako písař kolem motyky. 
Ale najednou - věc opomíjená stala se 
středobodem světů ... Zdá-li se nám, že v slově 
a tudíž v Díle Božím jest něco nepotřebného a 
nízkého, či zdá-li se nám zbytečným Slovo 
celé: věřme raději své únavě, než bychom 
nevěřili Slovu - jděme se vyspat. K 
"světovému názoru" - tak si usmyslili to 
pojmenovati, upracovaně se tváříce - přijdeme 

vírou, či lépe: ve víře - tak prostě, jako dítě 
k pláči nebo ke smíchu. 

A nečiňme rozdílu mezi slovem psaným a 
konaným, dosáhneme stylu a posoudíme styl. 

Ani jediná věc, která přichází pod naši ruku, 
ať nezůstane bez odpovědi. Uvidíme, že jisté 
věci už nepřijdou. A všechny budou mít 
značku na svém čele, kterou přečteme v čase 
příhodném. 

Jen to, co duchovní smysly naše ve zmatku 
barev a hlasův a dějů chytnou pevnýma 
rukama, zůstane naším dědictvím - a útěchou a 
pokrmem a nástrojem a příbytkem v zimě, to 
jest v katastrofě, která nás ustavičně ohrožuje 
a také přijde. Žádná, v potu konaná, věrou 
upevňovaná práce není nazmar: tvoří genia 
jako Světce. V Církvi, jako v přírodě, nic 
nepospíchá ... 
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\ .: r ni\:. h' :Ji sté věci zdají se nám proto 
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ve světle, protože jdu po 11Ú1 r"Í\\é,ÍHt'. 
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na zmaL tvoří , Světce i !lt;L 

, , , , . V Církvi, jako 
v přírodě, nic nepospíchá 

~ 

~ 

~ .. .. .. ... ... ... ... ... 



Druhý 

"Poslal je po dvou před tváří 
svou do každého města i místa 
kamž chtěl sám přijíti." 

Luk. 10, I. 

"Budiž mi vůdcem!'' Vězte, že dílo naše, 
minulé i budoucí, celý náš život od toho 
okamžiku, kdy to řekla vaše duše, náleží vám. 
Nepracujeme leč pro přátely, sice bychom 
pracovali s daleko menší láskou, s daleko 
menším hněvem, s daleko menší bolestí. Celý 
náš život náleží vám, to znamená: béřete na 
sebe především naše mlčení - a proto jste 
veselí, dokud jste sami; sesmutníte, najdete-li 
přítele. Jakoby padl na vás stín. V plném 
světle byli jste, jsouce sami. A říkali jste: 
nevidíme světla. Oblak táhne nad vaší hlavou 
a pravíte: otevřely se nám oči. "Celý náš život 
náleží vám", to žádáte slyšeti, milujíce nás 
a stín. Neseme ve své duši krásu měsíčních 
nocí letních, něhu jejich stínů, oživení jejich 
prostorů, splynutí nebe a země a všech 
zářících světů, stlumení kroků na cestách 
načechraných rosou - bolest Noci, osamělé ve 
své kráse, bolest stupňovanou Nocí, neboť 

když se odmlčely prostory, tím hlasitěji ozývá 
se pláč vyděděných, bdících a těch, kterým 
sami jsme ukřivdili a těch, kterým nemůžeme 
pomoci. "Setkání naše odloučením jest 
a odloučení naše setkáním, a v setkání i 
odloučení bolest jediná, jíž nejvyšším jest 
výkřikem mlčení!" Nuže, vězte: nedoce
nitelnou jesti cena přátelství, neboť tam, kde 
přiblížení naše bylo by oddálením, krok 
prostředníka vždy jest přiblížením; a slovo 
naše teprve tehdy, je-li balsamováno krví 
přítele a pohřbeno v jeho srdci, jest uchráněno 
před zkázou a před znesvěcením, a teprve 
tehdy, je-li rozdáváno rukou třetího, nezahan
buje, a duše je přijímají. 

Jakoby kletbou nesmíme se přiblížiti k těm, 
které milujem, jakoby kletbou, musíme býti 
štědrými k těm, kteří nás nenávidějí. A jenom 
k těm. Jinak bychom neměli co dělati. Jinak 
byl by na zemi ráj. Ale símě, které neumřelo 
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"Poslal je po dvou před tváří svou do 
každého města i místa, kamž chtěl 
sám přijíti." (Luk. 10, Ll 

"Budiž mi vůdcem!" Vězte, že dílo naše, 
minulé i budoucí, ed~- náš cel) život od t+tl:to 
tl-k-mHiil--ttcl;\ !!c, kdy to řekla vaše duše, náleží 
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s thth.'-lvo lllllO!'tl'lll menší bolestí. Celý náš 
život náleží vám, to znamená: bl'réfete na sebe 
především naše mlčení - a proto jste veselí, 
dokud jste sami; sesmutníte, najdete-li přítele. 
Jako by padl na vás stín. V plném světle byli 
jste, jsouce sami. A říkali jste: nevidíme 
světla. Oblak táhne \ :n11 nad va-š+ hlavou 
a pravíte: otevřely se nám oči. "Celý náš život 
náleží vám", to žádáte slyšeti: milujíce nás a 
stín. Neseme ve -;.vé duši s\ é krásu měsíčních 
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prostorů, splynutí nebe a země a všech září
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nemůžeme pomoci. "Setkání naše odloučením 
jest a odloučení naše setkáním~ a v setkání 
i odloučení bolest jediná, jíž nejvyšším jest 
výkřikem mlčení!" N-twt':--hvtt>:--nNedoce
nitelnou jestí t't'!Ht přátelství, neboť tam, kde 
přiblížení naše bylo by oddálením, krok 
prostředník ll\ a vždy jest přiblížením; a slovo 
naše teprve tehdy, je-li balzsamováno krví 
přítel(\\ Plle a pohřbeno v jeho srdci, t~sl: 

uchráněno j~.:st J+lt't+~xl zkáz: tHt a pi:e-Jod 
znesvěcenítn, a teprve tehdy, je-li rozdáváno 
rukou třetího, nezahanbuje. a duše je přijímají. 

Jakoby kletbou. nesmíme se přiblížiti k těm, 
které milujem, :t jakoby kletbou, mu"'t-n~-jést 
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v zemi, plodu nevydá, aniž vzejde. Větší výz
nam nežli kniha má- slovo. 

79 

~ničeho na prúci. Jinak byl by na zemi 
ráj.o Aale i kd: h: se núm otc\ řel. ncpoznali 
hyclwm ho. dokud si ho nezasloužíme 
a nc\kročili bychom do něho. dokud by tu 
z.ustal jeden trpící.-Ssímě, které neumřelo 

v zemi, plodu nevydá, aniž vzejde. Větší 
význam nežli kniha má-slovo a všech slov 
cennější jest lúska. 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
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Smutek? 

Znám krásu: louky v plném slunci květy hořící, 
vody, vyleštěná zrcadla azuru; naškrobené, 
růžové sukně jabloní v květu; roztoužené, 
flétnové vzdechy rybníků na samotách; citery 
tančících hmyzů, varhanový doprovod hvozdů; 
andělská, v nejvyšším azuru se koupající, 
blýskavá tělíčka hvězd chce se mi 
vykřiknout: jak je to krásné, jak je to bolestné! 
- - - A, člověče, - či jen ty trpíš, protože si to 
uvědomuje.§? Anebo duch, stojící na hrázi časů, 
na krkolomném mysu sebepoznání, přehlížející 
vlnobití národů, i ten zvolá: jak je to krásné, 
jak je to bolestné? Zajisté! Pohlížíme-li zpět do 
kultur zaniklých, na život našich praotcův, na 
jejich dílo, zda nevyznáme: vaše radosti a vaše 
krásy nás děsí, otcové? V zpěněném rythmu 
svých duší zapomněli jste, že roztok extasí 
vašich gravituje bolestí? Vašim oc1m, 
pravdaže, byla to kulminace nejvyšší, plod 
ducha zráním rozpuklý, však naše duše jinde 
a jinak hladoví... A znovu se ukáže pravda: 
nejvyšší gesto i na.~í radosti, po staletích, na 
opuštěné křižovatce trčeti bude, ukazatel 
nečitelný, ruka zčernalá ... 

Lze tedy staletí předejíti? Již dnes projeviti 
uměleckým dílem smutek, který by tam uviděla 
pokolení budoucí...? Smutek? Smutek pří tom 
nos ti: pravdu, na věky osamocenou ... : Svatost, 
čistotu, krásu: nikdy dosti hledanou, nikdy 
dosti nalezenou ... 

Kde kdo nám řekne: "Nechápu, že ti mladí 
lidé jsou teď tak vážní." 

Díval jsem se do Písma Svatého, jestli se tam 
někdo směje. Opravdu, Sara se směje - ale 
z nepochopení.... Písmo se nesměje: Písmo 
o smíchu referuje... "Radujte se v Pánu 
vždycky, opět pravím, radujte se." Písmo se 
nesměje, Písmo se raduje. Písmo se raduje 
v Pánu, a Pán jest: UKŘIŽOV ANÝ ... 
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Smutek 

Znám krásu: louky v plném slunci květy hořící, 
vody, vyleštěná zrcadla azuru.~ naškrobené~ 

růžové sukně jabloní v květu.: roztoužené, 
flétnové vzdechy rybníků na samotách.ó citery 
tančících hmyzů, varhanový dHpnn~K~ ;pl::\ 

hvozdů1'" andělská, v nejvyšším a;~urtt 

í)Ln1L' tu se koupající, blýskavá tělíčka hvězd
chce se mi vykřiknout: jak je:-;t to krásné, jak 
je-.,t to bolestné! 

A. člověče, či jen ty trpíš, protože si to 
uvědomuješ? Anebo dl )uch, stojící na hrázi 
časů', na krkolomném mysu sebepoznání, 
přehlížející vlnobití národů\, i ten zvolá: jak 
je-.,t to krásné. :t jak je lu bolestné? /n~i~!ť! 

Pohlížíme-li zpět do kHlH<n L'ktt zaniklých, na 
život tusidl .'-\ \ ~.·h praotcův, na jejich dílo, zda 
nevyznáme: vaše radosti a vaše krásy nás děsí, 
otcové? 1'1,'1<• "i . /,:tu /tlsl~ll: ho ldS. jak,, 
llk'"ld ' ,_.ll<t 1 ··<..'lllÍ ub: '<tk'i!'' (i \V zpě
něném rvlhmu l'i]•llt,!u svých duší zapomněli 
jste, že roztok r:td(hli vašich gnt\·~k~~· 

/.ttí),:t1 J<.>l bolestí? Vašim očím, pravda/t', 
byLt to k lltlHHliW;,.;· ' :~.:hll l nejvyšší, plod ducha 
zráním rozpuklý, \ :.,al,<~k naše duše jinde 
a jinak hladoví.,. A ;n,n-u "ii! ukalt' pmvda: 
:---L\11<...' ~.,. /...: nejvyšší proj~..·, i naší radosti, 
po staletích, i:tl\1 >h) na opuštěné křižovatce 

trčeti bude, ukazatel nečitelný, ruka zčer

nalá .... 
Lze ted:.--.,n~td staletí předejíti :1 ? Jjiž dnes 

projeviti uměleckým dílem smutek, htér~j,·j; 

by ldiH' 11~:111 uviděla pokolení budoucí ... ? 
Smutek? 
Snmh:'k \ Úlhhl přítomnosti: pravdu, na 

\t'h. osamocenou. -.;svatost, t't'ilHlH. 

krásu . nikdy dosti hledanou, nikdy dosti 
nalezenou .. 

Kde kdo HiHH ':1m řekne: .:Nechápu, že ti 
mladí lidé jsou h.·d' 11) ní tak vážní.·· 

Díval jsem se do Písma Svatého, Jé'itti ;dal i 
se wm ' 1 ll'11l někdo směje. Opravdu, Saúra se 
směje ak• : z nepochopení.... Písmo se 
nesměje. Písmo o smíchu rd~mte ... 
' ' l'r:t<. t:j,_·. "Radujte se v Pánu vždycky, opět 
pravím, radujte se." Písmo se nesměje, Písmo 



se raduje. Písmo se raduje v Pánu, a Pán jest: 
I!,[{~/\)\.\\\ .. t Ui)P\,iil\. 
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Léto 

JITRO 

Poslední zákmit svatého aspergilu noci. 
Odstavené kaditelnice par. 
Průvod zlatých baldachynů 
z jeskyň 
illuminovaných magnesiem a lilijemi. 
Rakety tónů. A křídel. 
Smích dětí. -

POLEDNE 

Zvonění klasů. Zasednutí k stolům. 
Ticho. 

SBOR TIPLIC: 

Jsme zvuky, plné rozkoše v slunci 
a plné jedu. 
Jsme pianissimo potůčků, chudobek, 
rozvířeného prachu, 
zlatých zrníček 
padajících na dno země, 
jsme zvukem pavučin 
roztříštěných o sluneční paprsky, 
jsme hudbou drobných a jemných věcí. -
Jsme ozvěnou života v slujích a lesích smrti, 
jsme jako stín kohosi nepřítomného 
a jako nářek, který osípěl. .. 
Jsme zvuk napjatých telegrafních drátů, 
přinášející poslední vzkazy 
odcházejícího, 
jsme šumot vod, dušiček očistcových 
a oddech všeho, co je příliš daleko ... 

PO ZÁPADU 

Bělost žita den před kosením, 
pod nebem tmavým, tupě rozžhaveným -
ó hrůzo roditelky, náhle zsinalé ... ! 
Stromy za tohoto večera, ustrašeného 
třesením světla na vodách a na nebi 
a ve zracích, 
jsou stíny otrávených milenců, promítnuté 
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JITRO 

Poslední zákmit svatého aspergilu noci. 
Odstavené kaditelnice par. 
Průvod zlatých baldachynů 
z jeskyň 
illttmHt+PcnH\.1:h-u-;\ (·tkn~ ch magnesiem 

Rakety t( lúnů. A křídel. 
Smích dětí. 

POLEDNE 

Zvonění klasů. Zasednutí k stolům. 
Ticho. 

SBOR TIPLIC: 

Jsme zvuky, plné rozkoše v slunci 
a plné jedu. 
Jsme pianissimo potůčků, chudobek, 
rozvířeného prachu, 
zlatých zrníček 
padajících na dno země, 
jsme zvukem pavučin 
roztříštěných o sluneční paprsky, 

a lilijemi. 

jsme hudbou drobných a jemných věcí.···· 
Jsme ozvěnou života v slujích a lesích smrti, 
jsme t.al~o stím·m kohosi nepřítomného 
a jako nářek, který osípěL,. 
Jsme zvuh·1n napjatých telegrafních drátů\, 
přinášejících poslední vzkazy 
odcházejícího, 
jsme šumokm vod, dušiček očistcových 
a oddechcn1 všeho, co je-;t příliš daleko.:.-: 

PO ZÁPADU 

Bělost žita den před kosením, 
pod nebem tmavým, tupě rozžhaveným -
ó hrůzo roditelky, náhle zsinalé.,.! 
Stromy za tohoto večera, ustrašeného 
třesením světla na vodách a na nebi 
a ve zracích, 

.. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. 



s děsnou pravdivostí 
na stěnu Nekonečna. 

NOC 

Ó- Země! den se rodil v nebesích! 
Co všechno klesá k tobě, 
ty Unášená 
a plná života 
v smrti! 
Zapalte nejdražší koření, vzbuďte pláč, 
není to den, není to pravda, 
není to ráj - ! 
Hrá hudba rybníků: jaké to zástupy? 
Vody vrou? Vody hrají? 
Ach, převaha těchto fléten ... ! 
Fascinující moc 
těchto zrcadel! 
Zrcadla či zraky? 
Jsou, či zdají se tak hluboké 
jak nebe? 
Beze slova přecházejí stráže hvězd 
zadumané.-
Ó vody v dálce svítící, ó vody: 
stříbrné zvony, rozhoupané na oslavu 
početí a zmaru! - - -
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jsou stíny otrávených milencŮ\, promítnuté 
s děsnou pravdivostí 
na stěnu Nekonečna. 

NOC 

Ó- Země! den se rodil v nebesích! 
Co všechno k ltlht\ klesá k tphZ·, 
ty Unášená 
a plná života 
v smrti! 
Zapalte nejdražší koření, vzbuďte pláč:. 
není to den, není to pravda, 
není to ráj . . ! 
Hrá hudba rybníků: jaké to zástupy? 
Vody vrou? Vody hrají? 
Ach, převaha těchto fléten. . . ! 
1 <!1!!i · i (,;r, >Ll moc 
těchto zrcadel! 
Zrcadla. či zraky? 
Jsou, či zdají se tak hlubok) 0 
jak nebe? 
Beze slova přecházejí stráže hvězd 
zadumané. 

Ó vody v dálce svítící, ú 
stříbrné zvony. 
rozhoupané na oslavu 
početí a zmaru! 

.. .. .. .. ... ... ... ... ... ... 



Lumina 

Kdo se ocitl pod vodou, vidí světlo, ale ne 
slunce, ač je má před očima. A světlo - je 
rozteklé, chladné a zákeřné jak sama voda: to 
jsou ti, kdož ztratili Boha. 

Víme vždy napřed, který boj ne ní náš. 

Jest to soucit, který ozbrojuje naši ruku k přijetí 
porážky, a jest to láska, která je vždy 
nepřemožitelna. 

Ráno jsem vždy o celé roky mladší, ba o celý 
svůj život mladší. -

Chce se mi ještě mlčeti, protože tu a tam někdo 
ještě mluví. 

Pozdravuji vás (pomyslete si, uprostřed slova 
se láme hlas) a děkuji vám (pomyslete si, 
uprostřed slova mrtví vstávají). 

O přátelství je rozhodnuto dřív, než dva 
neznámí lidé si vymění dopis či pohled. 

Kdo jednou přítele nalezl, vícekrát ho nenajde, 
protože tento jediný je dokonalým obrazem 
jeho rodného kraje. 

Moudrosti možno se domodliti - místa dostu
dovati. 

Jistí lidé jsou na světě proto, aby nám řekli 

jediné slovo: delikatessenhandlung. 

I řekl ten, který miloval spravedlnost: kdyby 
tak aspoň ode mne někdo něco chtěl, abych mu 
mohl odepřít. -

Láska a soucit bázeň je, že mimo nás je 
nádhera, již třeba k dovršení vlastní nebo cizí 
nádhery. 

Čím více pláčeme, tím více odnaučíme se věřit 
nesmrtelnosti. 
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Světla 

Kdo se oc+tl pod vodou, vidí světlo, ale ne 
slunce, ač je má před očima. A li 'tll světlo 
jest rozteklé, chladné a zákeřné jak sama voda.~ 
I to jsou ti, kdož ztratili Boha. 

Víme vždy napřed, který boj není náš. 

J,•st h • s Soucit l..:ter~:c ozbrojuje naši ruku 
k přijetí porážky, d .tt:;-,! \o láska. kh?"fá jest vAh· 
nepřemožitelna. 

Ráno tst'm ,;d~b'' :t!lll' o celé roky mladší, ba 
o celý svůj život mladší. 

Chce se mi ještě mlčeti, protože tu a tam někdo 
ještě mluví. 

i>Pkl~ld ,~_·u. tím/ dluino '-C di\ iti. icst 
11\..'\\l.·;.:rpctll.·ln\ Jk;; ,J í'dPl'li:;kjí \:~cclmo. 

kch) C:\' di\ I 

Pozdravuji vás (pomyslete si, Hprostřed slova 
se láme hlas) a děkuji vám (pomyslete si, 
uprostřed slova mrtví vstávají). 

O přátelství jest rozhodnuto dřív, než dva 
neznámí lidé si vymění dopis čtnL·hu pohled. 

J, ,jp !"''' k~t •H ph~<.:·!,· nak•t L -vtt:ekrat ho net=li:itt!~-. 

pn ·~n/~.:· kn!H Jt-'dtH\· Je ~tHh\tll<·d~-Ht +~hmreH1 

ft:' I H-l 

Moudrosti možno se domodliti. · - místa dostu
dovati. 

ť IP\ ·~·k jest llL'i:;(astncjsJJ11 \ ,_. "' 0 donw\ inl.·. 
Pl-~tk'k ;1 tl:i \' nil.· ... ·11l jin~·n1 ncmiU\ 1. 

J f>..;H lÍdt• J"HH- Hi:t S\-ťl~ fH'f+IO;. ah >v- frrÍ+H -t't'-kti 
ft:'ltÍ lh:' shntt >d;;·l fld+lťs~;"-'HÍritthJlHttg. 

I řekl ten, který miloval spravedlnost: kKdyby 
tak aspoň ode mne někdo něco chtěl, abych mu 
mohl odepřít!. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

.... .... 

.... .... 
~ 
~ 



Opět jeden veliký básník umřel hladem; co je 
tu divného? Vycházející slunce uspává tmy. 

Nestačí, aby přišel jiný, když vlastní duše 
nepřichází. 

Vše, co se dochovalo v dějinách až na naše 
časy, jsou skutky. 

Když se kněz chechtá nebo učiní sprostý vtip, 
jakoby se smál tajemství ve zpovědi jemu 
prozrazenému. 

Protestantism a Církev římsko-katolická jsou 
v tom poměru k světu, jako mazlíček a 
Popelka: mazlíček rozbil amforu, Popelka 
dostává bití. 

Hledáte radost? Pošlete pro ni smutek. 

Co je život? Chvilka netrpělivého mlčení. 

Co je svět? Směšná mšice na velké, 
hlubokodýšné růži Mysteria. 

Katolická Moderna: Moderní hlava na starém 
trupu saně Haeresie. 

"1 sem nevěrec". Dělej tedy to, co sluší 
mrtvým. 

Z plačících, trpících dětí vyrostli trpící muži -
jen slzy uschly. 

Bolesti, řeko a symbole nenasytnosti: tam, kde 
valí se tvé vlny, i nejhlubší dna ještě se 
prázdní! Bolesti, jen ty jsi pravdou? Proti tobě 
nikdy nic nenamítám, proti radosti vždycky. 

Hrdinové křesťanští mají velice málo 
historikův. - Tedy odvolávám. Hrdinové 
křesťanští mají velice málo napodobitelův a 
velice mnoho historikův. 

Zbloudivší královský Lovec před Poustevnou: 
"Mně řekni, starče, kde to jsem?" Poustevník: 
"Kam přijít musí každý, kdo loví příliš daleko". 
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~ ú~ka rt "nttt'~~-~l•áf-ett -~--cí't'- m+tnH- -1n:ť-r jt' 
Hi~Hk'tH. JÍ/ I f~·ha -kdttVťŠt'-Ht -Vfi:tstttí~ttd"){t t"tc/~ 

tňttH1-<!F\ 

Čím více pláčeme, tím více odnaučíme se věřit 
nesmrtelnosti. 

..Opět jeden veliký básník umřel hladem. "*-Bt 

lt'+u~4vH~1-HI idé. C<l se di\ ítc? V)'{.'-há/ť:Ťtt-t 

..,ltmt't'-ttspúvú HH)·-J )~._kšl'i k I nmu. kilT\ /i\ 1 i 
\ w;_ 

Nestačí, aby přišel jiný, když vlastní duše 
nepřichází. 

V ;~:•. t:t> 'R' tlodtt+Vrrl<> '\- -dt>tinách~a}- Ha -na~ 

~·a-s _v-~ -i~' tt 1 4+H hy 

K tl \".1'--st.> k!'tě/--t:llí::'t'Rttt- tte ~"){+-Húi ni---.pr-t+-rt~ -v l-i-t" 
iakohy ~;t-' srna! titieHtSl\--í v-e-t't*•-Yt>dt tt-'+HH 

ftH >ll'H/t'Ht'l!Ht. 

Pn+festattti..,m a ( !fkev f:ún:-rk{+~kah+ltt'-ká-jst+H 

V +PHl -- fHHHt>-ru - k s\ ělH. --~.tttk+l--~---J+raAít't:ck ---d 

Popt•lkHč HhlllH\::•k h-h'ht} - n!Hf{tru. --PHpt>-1-k-a 
dH'ih~\d l•t!Í. 

Hledáte radost? Pošlete pro ni Y+H-ttt>khPI. 

( ·,, :tť' c'lVd :' -Sntt>-'.nú. -- -nl-š-ttOe- - Hu · -vt'-11-.é, 
h!ltlH+hí+(l\;-ne nui 5v!~!e6a, - -

Kith-tl+t•kú-l'vt-mknta: 1\4t~1t>-rn-f-h~av-a-;lH-stí:t!'é-m 

fH-tfH+sant>-- ~~<H .. "'ťt'~lt'c 

_ ::1-"t'tl:r---; h~v0P.:'t'-: =-. ~- Dt.~e.i--l:t'tiy---h ),-~~t-- ~-š-f 

t+lrt-v \ tH: 

1-ttlaf' K'lt-lL- H'fÍcit.•h--t.Jtití YyF~-1-t--t~ HHYi--~ 
Ít>tJ-..;t/y H~ttl~, 

Ht •lt•s-1-i. f:d, t• a- ..,-\·HI-~~)-le Ht'na:-; \-Hlttsli-: +atH:-k-<.41:' - . 
\-ah St> l\é \-!nyo- i t-!t':fh!-tth-š-í--dtta tdtě-~s-e 

prú->'dtti!. -B•tles-lt ft' fl lyJs1 pravt~t-+H:L~'ft+í:t-ttthě 

ni k d ~- nic nen<:H m!Ú-m:: flťHI+ -Hlt:h-l-;li -\'Jtt}~'-1\ y~ 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... .... .... .... .... .... 



Každým hříchem vzdalujeme se od svého 
ideálu. 

Jablko, i ono je po cestě v lednu nesvé, a teprve 
když opět zahřálo se v pokoji, vzpomene si na 
svou chuť. 

Na dámský bál, pravíte? Vypadal bych tam 
jako světák v kostele. 

Čistý zisk věnuje se na dobročinný účel. Už 
neříkám nic. 

Náš denní tisk, který vysílá své zpravodaje na 
místa hromadné i ojedinělé vraždy, je sám proti 
sobě, poněvač se nestará o to, aby je poslal na 
místa nejvelkolepěj§í vraždy: kde Duchem 
posvěcený umělec zabíjí slepotu a vášně svého 
národa. 

Sedím opodál mezi lesy a balvany - hory 
dokola, ale tak, že je vidět do dálek. Mám tyto 
hory rád - cella continuata dulcescit - ale mé 
hory, ach mé hory, ony jsou věrnější, než zdivo 
kláštera... Mám i tyto lesy rád: ony má slova 
upřímně odpovídají ... A jakou láskou přirostl 
jsem ke skalám! Svou hlavu a své tělo kladu na 
jejich hlavu a na jejich tělo: ony mi neuhýbají. 
O mé hory, moje lesy, moje balvany!:, 

Bůh jej oslav, byla to duše zbožná: odkázalť 
dva tisíce zlatých na svou hrobku a dvacet 
korun pro chudé. 

Nestačí chtíti, ale nutno býti.:, 

"My také užíváme symbolů". Našli jste chrup, 
nemáte čelisti. : ' 

Každá věc a každý výjev má své .. proč"'. O to 
"proč" stará se Ht.'fvětší procento lidí. jen pokud 
se týká jich. I o Boha stará se největší procento 
lidí, pokud se jim zdá, že Ho potřebujL .. 
Obklopuje nás /S dola i s hora, h prava i 
/.,. Ieva nesčíslně barev a zvuků a gest, a nade 
vším trůní, do všech nekonečností září jedno 
"Proč". Jen světci a geniové jsou dosti čistí, 
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Hrdinové křesťanští mají -vt~~--mái·H 

ht;--,!; trílttv. I t'tt~r ·íHt\"-+lavátll:.·····-1ffil+HBH~ 

k i\u.,.t-.ai tš l+ · ttnttt- velitt'-tttú.Ji+·-ttétj:1Ht:l-tth.ftdtt-'<'---a 
Vt.'~t\:'1;;'- · +HH+thn · htstHFth-tWollli10hCI11 \ JCC 

dl.'ÍL'pht.'ll\. 11\.'/ pultllllkll\ 

Zbloudivší královský Lovec 
před Ppoustevnou: 
"Mně řekni, starče, kde to 
Poustevník: 
"Kam přijíti tl+H-s-f~icst každťlllu~, kdo loví 
pi·i-J.i.;-t-hlh•k·o·~.dal JlL'/ S\ čl."' 

h&/t}\;.n1 hi'tt-tt·ť+ll-~V?'Bi:ltH·tt'Hlť-··~St'·-+ttt-~ 

ideúlit-. 

Jablko, 1 ono jest po cestě v lednu nesvé; a 
teprve když opět zahřálo se v pokoji, 
vrozpomene SL't na svou chuť. 

1\;.rt darnsk y húi. j-)-Fd\·ttt•J V ~-pw.Jat -B-yeh taH+ 

jith tt SVtiták \- k t tSh!-tťo 

(:jsi\- /hh '<t'llUÍt:' ~, HH iJohH-IťtHt~ Ú-t'ef:-l+.,t 
ftť·N-k-ám·tÚt' . 

~~ -tlt.'HHt· t-isk: --k-te-r~-v~st!B -s+~~/fH·1t+Bdaj-e- Hň 

tHÍSht·hHHHitttHtÍ t-tttt:iJÍBtYtÍ vm.,idy-.~.~-~;Úm pn-H:t 
S;:-tf1t':~t1\H1t"dtť Sť·+lťstitffi· tl-·t+~~-~··:Ťť-ptts-J:a.l.-Hň 

H+Ísta ·Nt!jRcf.KfHt!f!t'-f.\.i ··+ntf:t.l~;.~k.Je--.f.)tld+e+it 
t'* lS Vět't:'tty · tlH+ě·lt>t /itf\J:tt 'i-~t!*tHt ň-·V-éÍŠft€~1{) 
tntHlt!ét, 

St:>tlím *'t11Hfalfij u mezi lesy a balvany. ··· 
hllory dokola, ale tak, že .te· viděti jest do 
dálek. Mám tyto hory rád. · cella continuata 
dulcescit.-· ale mé hory, ach mé hory, ony jsou 
věrnější, než zdivo klášterní.a:~"" Mám i tyto 
lesy rád: ony má slova upřímně odpovídají.~ 
A jakou láskou přirostl jsem ke skalám.+ Svou 
hlavu a své tělo kladu na jejich hlavu a na 
jejich tělo: ony mi neuhýbají. O mé hory, moje 
lesy, moje balvany! 
~~uh · tei td<t+:~ h~-h~· dtJ~·>'hH/.ná:+titkitriH+ 
tl\i:t··l i.,.,kt.:' ·I lat \.:eh· na --;.vHtt·h-Fohk-tr-a-+h-att:'t 
hH·HIH tJt'H tJHh.ft>. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 



aby neviděli sebe, a dosti silní, aby k své práci 
potřebovali síh H, která z temnot povolává a do 
temnot honí- hvězdy ... 
Hřích jest jako natrhaná kytice, čím čerstvější, 
tím lépe voní; na konec se odhodí. Ctnost je 
kapitál věčně úrokovaný. 

Ti, kteří chválí kazatele, vymykají se slovu 
Božímu. 

Ďábel pokračuje s duchem času: byl sluncem, 
býkem, ibisem, Brahmou, Jovem, Zákonníkem, 
heretikem, schismatikem, atheistou, 
humanistou, kosmopolitou, vlastencem, 
prorokem, filosofem, vědcem, umělcem, 

státníkem, filantropem a naposledy je -
křesťanem! Nikdy však nebude katolíkem pod 
římským Papežem a vždycky zůstane - hadem. 

Nechvalte mi katolickou liturgii a církevní 
hymny, nejste-li schopni, zpovídati se 
poslednímu knězi. 

Odkud to, že každý Svatý považoval sebe vždy 
za největšího hříšníka? Proto, že Nejsvětější 

byl zabit; a kdyby nám stokrát byla odpuštěna 
vražda, navymizí na ni vzpomínka. 

Ničeho nežádej od nízkého: on v náhradu 
požádá od tebe nízkost. 

Opovrhujete mým slabým nadáním, praví 
moudrý učenému, a s jakýmsi výsměšným 

politováním je klassifikujete, ó doktoři, ale 
nikdy vám nepřišla myšlenka, že snad Bůh 
mým směšným umem chce ve vás sesměšniti 
vaši učenost? Máte pravdu, má hlava jest 
nadmíru prázdna - ale ta vaše, jsouc nadmíru 
plna, nemůže už více pojmouti. 

RADA BÁSNÍKOVL 
Tímto krajem projít chcete-li, 
lsti nutno užíti, jsou domorodci zlí: 
a slovo, jemuž ihned nerozuměli, 
to nikdy neodpustí vám -
jste sám! 
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Nestačí chtíti, 

r~ra \ '."t i / lt.' t.,. a 
. d \httk \·'iHH 

Jen světci a geniové jsou dosti čistí, aby 
neviděli sebe. a dosti silní, aby k své práci 
potřebovali síly, která z temnot povolává a do 
temnot honí -hvězdy. 

Ti, kh'nkd' l/ chválí kazatele, vymykají se 
slovu Božímu. 
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Jsou lidé, kteří jistou dobu mluví o jediné věci 
a skoro týmiž slovy; nepohrdejte jimi: za jejich 
řečí leží veliká událost. 
Snáze jest uplatňovati věc slyšenou než 
vymyšlenou: tam člověk prodává, tuto plodí; 
zde je člověk sám, tam se opírá, cítě, že je za 
ním mnoho mluvících. 

V dětství byla vám oblaka blíž a více jste je 
milovali: jejich zčervenáním se pýřili, jejich 
rozzářením se smáli, jejich zachmuřením se 
děsili. A všechno vám bylo blíž. Měsíc zašel za 
oblaka, jako když lampu stáhne. Blesk, tichý, 
široký blesk v noci nad lesy - jako pták, jenž 
zatřepotal křídloma. 

Upřímnost vyvolává mrtvé myšlenky. 

Ti, kdož se blíží k osamělému, přinášejí 
poselství velikého významu pro celou zemi. 
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I sestru ph.:-.,td<l b\ti -.,cstrou. staneš-li se 
hratl\.'111 hhchu. 

I oť pra\da. /e \ tichu mill\ il I lospodin 
k l.liúšo\ i. ak tichu pkdch~velo ;emčti·esení. 

\ čci s\ ~llé 1/.l· hci jen pomalu: tak pomalu. jak 
nJStl' tčlu člo\ čko\ o. k nčmu/: i naše dílo 
phsluši. '':'' '''* 

l hli/i me-l i n0komu. bude naším pn ním 
pokuO:,L·ním: llL'Il<l\ idčti jej. 

/dú-li se nam. /e nčkdo nús nenÚ\ idí. 
nahll·dnčme ti šL' do s\ ého nitra a tažme se sami 
Sl.'hL·: .. hbli/ pak ncmú prÚ\a l:·lo\l'k ten 
llL'Il<Í\ idl:·ti lL'hL··-' ;da/ JSI ho milo\ aJ'.' 
\:L'Ild\ idčl h: tche ještC·. kd) b) s jej milo\ al'.' 
\ ;uh\Psti jeho k tohč není snad /Í/.L't1 po t\0 
lúscL·'-' ~~ \ chladnosti jL·ho k lobe l\ uj \ lastní 
k nC·mu chlalL' .. 

SouC·asnl:·. kd) slétl,, na oltúf- ten ~~ten. ;ban ilo 
s\ čtlu mrak;. orla. hhhl'k. pšenici a ;úhnčdu. 
\. šL·chn: t) to a \ šcclmy ostatní \ čci I\ čstuj í 
R<tj. Kdo lll<t uči k\ idl:·ní. \i;~ Ro;lil:·n0 
11astrujl: lwdehního sboru t\uh jednu ml'lodii. 
Kdu ma uši k sh sení. sh š~ .\k i drkotúní \ o;u . . 
m;l .s\oie hluhoh· tajcmsl\Í a ka/d_\ \ll/ mú 
o.,\ ou \ lastní lllL·lodii. 

ltisllÍk. kter_\ to \ idí a sl: ší. spínú ntCL' a 
;pÍ\ ú. \l·khl:· l~oln _jen/ 'šcclmy \ čci dobk 
učiniL 

' Tato próza tvoří úvod Demlova polemického referátu o ohlasu Bílkova díla František Bílek v Mnichově 1904 (Nový 
život I O, 1905, č. I, s. 1-V). Text je z časopiseckého vydání převzat doslovně (liší se pouze ve dvou interpunkčních 
znaméncích a první kurzívou, která v časopisu vyznačena není). 

·· ' Tato sentence je převzata z druhé části bílkovské stati Nové oltáře (Nový život 1 O, 1905, č. 2, s. X). Její 
bezprostřední kontext byl takovýto: 

Nechápete, že umělecká práce, jako každá práce, je dítko života? 
Že nestačí "chtíti", ale nutno "býti"? A máme-li někoho milovati, v jeho jméně mluviti, že je potřeba 

v jeho jméně vždycky mluviti, t. j. i mysliti, pracovati, žertovati, kárati, smáti se, plakati, mlčeti, chybovati, 
hřešiti, ba i spáti- jedním slovem: jemu se podobati? 
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Srov. Nové oltáře (Nový život I O, 1905, č. 2, s. XIII): 

My užÍváme symbolů- protestují "křesťanští" "umělci" ... Ach, ovšem: by jich teď budete, jak se zdá, 
je.~tě hojněji užívat ("vrásky duše"!), jako tolik žebráků a dobrodruhů po čtyry věky znesvěcuje dráhu 
Kolumbovu, která jemu stočila se v úzké a tuhé, symbolické okovy. Pravím, že budete "užívat", a toto 
znamená: krást život, býti příživníkem, nikdy ale dávat život, býti otcem a pěstounem .... Bílek- a vy! Našlijste 
chrup- nemáte čelistí... 

Srov. Nové oltáře (Nový život 10, 1905, č. 2, s. XIII). Jak ukazují naznačené změny, jde o téměř doslovnou citaci, 
tentokrát ze závěru celé stati. V té tato reflexe tvoří samostatný odstavec, proto širší kontext není uveden. 

Věta "Děti si odpouštějí všechno, když se diví" pochází z vyškrtnuté části Dialogu bezpochyby smutného 
z Notantur Lumina 

Tento výrok je jediné, co se v Prvních světlech zachovalo z vyškrtnuté prózy Notantur Lumina "Zastaveno jest 
slunce a jeden den učiněn jako dva", která následuje za pásmem Lumina (výrok je obsažen ve 3. větě od začátku této 
prózy):" ... ale teprve jeden z tisíců pochopí, že věci svaté dají se říci jen pomalu. Tak pomalu, jak roste tělo člověka." 
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"Zastaveno jest slunce a jeden den učiněn jako dva" (Sirach, 46, 5. *) 

Rozkoší pramene, skákati s hor, rozkoší přítele, 
hovořit s přítelem. Ach, v tom je víc, než se dá 
rychle říci. V tom jest něco svatého, ale teprve 
jeden z tisíců pochopí, že věci svaté dají se říci 
jen pomalu. Tak pomalu, jak roste tělo člověka. 
-V přátelství jest něco svatého? Něco Božího! 
"Opět pravím vám, jestliže dva z vás shodnou 
se na zemi o jakoukoli věc, za kterou prositi 
budou, stane se jim od otce mého, který 
v nebesích jest." Prositi Otce, není-liž to, 
uvědomiti si svoje Synovství? Modliti se, 
není-liž to, poznati svou nedostatečnost, anebo 
vlastně, poznati život věčný? Hle, kriterion 
všeho dobrého, cesta cest! Na této cestě když 
dva se potkají, potkali se na věky. Na této cestě 
když dva si dali slovo, dali si je na věky. Od 
chvíle té nemohou zapomenout a nemohou již 
mlčeti. Bůh je spojil. Povolal je na svou vinici. 
Jdou v úžasu - vinicí celý svět, a zase svět 

a zase svět... A rozradostní se, rozběhnou a 
rozletí se v tomto červencovém slunci a rose 
a blankytu: "Jestliže dva z vás shodnou se na 
zemi o jakoukoli věc ... " Jakoukoli věc? 

Jakoukoli, neb není možno, aby se duše shodly 
v zlu - a dokonce není možno, aby prosily 
Otce za hlavu matky nebo Jana Křtitele. Ve 
všem jednoho je potřebí. Může býti zlé, co 
všichni poznávají a milují? Co všechny spojuje 
v jednotu bez násilí? Je potřeba něčeho více? 
Jaký tu má význam, něco opisovati? 
okreslovati? skládati? V těchto místech pýcha 
nedráždí, ale budí soucit jako počínání truhláře, 
jenž, namalovav obraz u cesty, své jméno 
s předu poznačil - a záporný hlas Autority: 
světlo z propasti ... 

Justum deduxit Dominus per vias rectas -
cesta pravá; et dedit esi scientiam sanctorum 
- moudrost pravá; honestavit eum in laboribus 
- sláva pravá; et complevit labores illius -
život dokonalý. Všemu předchází Sprave
dlnost. Pro Spravedlnost Spravedlivý podrobil 
se obřízce, křtu, dani, smrti: Cesta. 

"Rozum dobrý ónícím ho'" (Žalm ll O, 1 0): 
Moudrost. 

Ovoce Spravedlnosti: život slávy. Complevit: 
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uvidí na sta rukou, které mu pomáhají. Na sta 
očí, které jako žhoucí svítilny zvěstují mu 
nebezpečenství na den cesty, a aby neklesal, 
zaléhá k němu jásot milionů za imaginární 
čárou smrti. Oči všech okolo něho jsou duté 
stvoly, roury zázračných skel, jimiž vidí růže a 
nesmírné, nesmírné světlo. Vidí, že nic mu 
nepřekáží. I zavře oči. A neví, že letí. Ale když 
oči otevře, poznává, že země už je dál, o 
mnoho dál... A poznav to, neotevře jich, až 
v hrobě. -Oči těch, na které se podíval cestou, 
přicházejí mu v ústrety se všech stran jako alej 
zarosených lilijí, o nichž ví, že by promluvily 
hlasem lidským a poskočily krokem člověka, 
kdyby přílišná milost nebyla je zaklela v něhu 
a štíhlost květů. A větrů van, šlehající o jeho 
nohy jako vlny moří, přináší mu jeho vlastní 
slova i odtud, kam nikdy nevkročil, jako 
poletující jehnědy stromů, jichž nesázel, ale 
které se množily už samy sebou. Slova, 
cisterny živé, jichž nemohl vyčerpati, věty, jež 
stokrát napověděl a nemohl domluviti, lesknou 
se v slunci jako nepřetržitá síť vodních oblastí 
a rozlévají se pod oblaky jakoby rozhoupané 
zvony všech vez1 a kathedrál a prsou 
vstupovaly na nebesa ... 

V českém ekumenickém překladu (Česká biblická společnost 1995) jde o verš 46,4 
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Přímka 

Rád bych byl řekl ještě něco užitečného před 
koncem této knihy, i jal jsem se psáti, docela 
na sebe zapomněv, ba až mi únavou i pravice 
vypověděla službu. Bylo to dvacátého šestého 
února tohoto roku a jistě bych si 
nezapamatoval tohoto času tak přesně, kdyby 
právě toho dne na vysoké vrbě před mým 
oknem nebyly se ozvaly zase ponejprv cinelly 
špačkův. Sotva jsem uvěřil svým očím, ale 
vskutku byli to tito stěhovaví hudebníci a letos 
máme je tu dřív než skřivany! Rychle vyšel 
jsem do polí, brouzdaje se několik hodin 
sněhem, neboť letos máme tu ještě tolik sněhu, 
že sotva na mezách vyzírá kotrč suché loňské 
trávy a lišku možno stopovati až k doupěti, ale 
nebe bylo tak jasné a slunce už tak hřejivé a 
tolik jisté svým vítězstvím, že také já na mnoho 
jsem zapomněl, vrátiv se domů s krví 
prosluněnou a se srdcem smířlivým. 

Nepřátelství mé padlo jedině tam, kde to bylo 
spravedlivo, to jest na můj rukopis, jejž jsem 
z největší části zničil, ponechav z něho stránku 
bezpochyby nejméně pochopitenou a několik 
vět, které nezbytně budou se zdáti aforismy, ač 
jimi nejsou. Nuže, zde jsou ty trosky: 
"Poněvadž jenom na pravdě záleží, cítím se 

povinen tady poznamenati, že další stať, 

začínající slovy "Běda mi", napsal jsem asi 
před dvanácti lety, pokusiv se v ní vypověděti, 
čím se obírala a radovala duše má, když mi 
bylo osmnácte roků-------------
" ... a vyjde-li znova "Hrad Smrti", připojím 
tam k jednomu, ovšem vymyšlenému, jménu 
několik nových vět, které Vám už docela 
vysvětlí můj tehdejší a zdá se mi i nynější 
poměr k světu a k tomuto básníku, ačli o té 
věci neříkám vlastně všeho už zde ------
" ... upozorňuji čtenáře, že se pokouším říci 

mnoho najednou, ať tedy nematou ho slova 
nebo události, tak jako poutník nemá se dát 
příliš zdržovati věcmi na své cestě, ani dobrem 
přijímaným tolik jako dávaným, ani krásou, jež 
by se stala méně nebo více než modlitbou, ani 
modlitbou, která by nebyla zároveň prací nebo 
jejím ovocem------------------
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" ... poután jsa hudbou jeho slov jako vůz 
železnými kolejemi ... Až do osmnácti let, ba 
trvalo to déle, jak patrno někde i na těchto 
stránkách. Jsou to stopy mé poslušnosti, či 
tehdejší bezradnosti? ---------- ---
" ... jedenkrát ve svém chlapectví pochopil jsem 
s hrůzou, že svět nežádá ode mne ničeho 

jiného, než abych se vyznal v počtech a uměl 
nakresliti přímku. Tehdy už jsem byl odloučen 
od své matky, nejprve vzdáleností, brzo na to 
smrtí. Kreslil jsem přímku marně a marně a jsa 
tehdy dítětem, zoufal jsem pro to nad sebou 
docela rozumně. Až kdysi dostalo se mi 
vnuknutí: moje břidlicová tabulka měla 

dřevěný rámeček, na kterém jsem uviděl 

přímky přirozené, přímky rostlé: léta stromu. 
Ihned jsem pochopil, že jsou na to, aby mne 
naučily dělati, co se ode mne žádalo; stromová 
léta povolila mému pisátku, stala se 
brázdičkami a já kolik měsíců jezdil v nich 
kamínkem nebo tužkou, abych ruku svou 
navykl dělati přímky. Dnes ovšem nejen mně, 
nýbrž kde komu jest se usmáti, pomyslí-li, že 
by člověk, arci dítě, vidělo v přímce takový 
úkol. My dospělí zajisté víme, že není vždy ani 
radno jíti přímo od místa k místu a majíce tuto 
zkušenost: vedeme ruku lehce od bodu k bodu 
a takto kreslíváme dvé i více čar, z nichž 
potom jednu, tu celkem nejsprávnější, 

opravíme, zase lehce, a opravíce, tak, až jest 
řádně napjata, teprve potom ji sesílíme. Takto 
kreslíme přímku my dospělí, ale dítě nerado 
opravuje, ještě neraději vymazuje a hlavně, 

ruka jeho jest příliš opravdová--------
" ... Nejméně tři leta byl jsem v zajetí onoho 
básníka a kdybych zvláštním nzením 
Prozřetelnosti, která ve svých skutcích přihlíží 
ku krajině a skoro výhradně teprve k věcem 
dokonale zapomenutým, nebyl poznal v onom 
osmnáctém roce svém člověka, jenž konečně 
mohl mi zjeviti, po čem tolik let marně se 
ohlížela má duše: snad bych byl upadl, byť ne 
na dlouho, v nevědomost druhou, oblíbě si a za 
vzor myšlení a tedy i života svého si vezma 
básnické dílo, které sice nebylo již přímkou, 
nejsouc nekonečnou kolejí jambův, za to však 
odpovídalo počtům, nebo, řekněme, biblické 
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Martě, která shromažďuje a shromažďuje, 

nevědouc ani, že onen statek není jejím, 
poněvadž ho nebere s sebou na věčnost a že 
konečně se to prozradí, protože tělo nic 
neprospívá a přijímati soucit že jest smutné a 
nejvíce tehdy, stává-li se tak ve jménu Slávy, 
neboť věnce a palmy u hrobu se sejmou a 
potom si nikdo s nimi neví rady a lidé 
navzájem jaksi se stydí, vždyť jenom na ten 
způsob, kdyby duše nepotřebovala útěchy, jako 
tělo chleba, bylo by ji možno zmást, a co jest 
platno, řeší-li kniha, neřeší-li slovo, a konec 
konců nejen duše lidu, nýbrž i člověk zmatený 
mnohými vychovateli pozná a uzná, že nic není 
tolik neslučitelno s naukou Kristovou, a tedy 
s pravdou a tedy s vnitřním i vnějším mírem, 
jako právě řečnictví, ačkoli se ví a, bohužel, 
nemělo by už býti ani jedné příčiny, abychom 
ještě věděli, že svět má rád lidi znalé způsobův 
a dobře oblečené, anebo, což jest vlastně totéž: 
že svět sedí dosud na přímce jak slepice na 
hřadě ... Buď pochválen Bůh, dárce všeliké 
útěchy, Jenž učinil, že slovo dobré netkví na 
ničem, držíc se v prostoru rovnováhou své 
práce a množstvím svého světla a 
napodobitelův ani míti nemohouc, majíc jen 
syny a dcery! 



"Sen jeden svítí ... " ::, 

Běda mi! Snad příliš pozdě mluvím o těchto 
věcech, které, jako každá krása, mají v duších 
sve Jaro, a majíce býti souzeny spravedlivě, 

nežád~í méně než opojení Věčností. Což 
skutečně je tomu tak, že přicházejíce do 
vyššího věku, víc a více zapomínáme na smrt, 
která se blíží: na světlo, z něhož jsme vyšli, a 
které přece nás čeká? Jako neurvalec vstupující 
náhle do společnosti s výlevy svého bezprávím 
zapříčiněného vzteku, řítí se mi z nitra 
Zvědavost, jediná ze všech, co mi zbyly, 
dupající, rozhorlená: Což je tomu u všech tak? 
Což skutečně, vědouce, čím se zabývati a čeho 
zanechati, z otrocké jakési umíněnosti a 
z proklatého citu pro "pořádek" a "povinnost", 
vstříknutého do naší krve nepřítelem světla, 

konáme to, co dávno má zůstati nekonáno, 
trápíme se tím, co dávno nás nemá trápiti, 
třeba-li mluviti o svobodě synů Božích? Ach, 
vím a znám laboratoře těchto jedů Nudy! 
Upadli jsme skutečně hluboko, jestliže 
snášenlivost či soucit zaujaly naše duše místo 
lásky. Ale vy, jimž poslána jest tato 
nejbolestnější výčitka, kde pro živého Boha! 
jste, že ani světla, ani hlasu, ani polekaných 
kroků, ani lítosti, ani hanby nelze znamenati 
kolem se smrtí zápasícího? 

Chválíte Krásu, mezitím co před vámi prchá, 
ó běda! uražena takovou chválou! Chcete-li ji 
však viděti a chcete-li se z ní radovati, čiňte to, 
čeho je třeba k obcování svatých 
v každodenním životě: nepodezřívejte ji! Neb 
je-li Krása dětským úsměvem, co se jí přidá, 
neb co jí ubere tímto střihem, tímto ušpiněním? 
A je-li ona surovým utrpením nalezence: co se 
tolik přičiňujete způsobiti jí utrpení? 
Bezpochyby vect nejjednodušší jsou už 
nejzáhadnější. Zmatení jazyků sotva kdy bylo 
tak naprosté, kdyžtě svět tolik si oblíbil 
houpavé kolísání. A industrii. Rádlo 
vypovědělo válku ouhorům, pila a sekera 
lesům. Nikdy takové úctě netěšila se alchymie 
jako v dobách, které si přivlastňují název 
osvěty a pokroku: jen ten jest dosti 
vynikajícím, kdo hlínu, kámen, dřevo v zlato 
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vědouce, čím se zabývati a čeho zanechati, 
z otrocké jakési umíněnosti a z proklatého citu 
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Zmatení jazyků sotva kdy bylo tak naprosté, 
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obrací. Lakota je netrpělivá, fanatická a krutá 
jako démon a jako vše, co není z Boha, a 
Lakota není z Boha, protože zavrhla míru 
věčnosti. Hle, co jest nepochopitelno 
pohrdatelům Krásy: nález duchovní není 
podmíněn ani výpočty, ani místem, ani časem; 
nýbrž životem a vůlí Nepodmíněného. Vše, co 
jest v životě vzácného, přichází naprosto 
z Daleka. Neptejte se mne, proč rozkvetla 
jabloň a nerozkvetl fík či hrozen. Proč byly 
deště a ne sucho, proč jeden bleskem byl zabit 
a druhý zachráněn. Bezpochyby každý přijal 

své. Což budu pátrati ve vašem rodu a ve vás 
samých? Vaši otcové řekli mnohou pravdu, 
těžte zjejich odkazu: rozbití zrcadla stíhá se 
trestem sedmi let. Kdož ví, co v ustávajícím 
tepotu srdce chtěli vám říci touto pověrou? 
Řekněte mi však: kdy jste rozbili zrcadlo? 

* 

Otto Erich Hartleben, vydávaje výbor z Angela 
Silesia, uznal za potřebné připomenouti, že 
,.potkal tohoto Básníka jako ti princové 
v pohádce, kteří kdesi v hlubokém lese natrefili 
poustevníka a usly.~eli od něho zvěst' o věcech 
tajemných. " Blud je chtěním sensace, ale 
člověk duchovní nemá této slabosti, a proto 
Moudrost odjakživa zůstavena jest 
Prozřetelnosti. Bůh jakoby nechtěl, aby kdo 
jiný mísil se do jeho Štědrosti, protože by pak 
neoblažovala. Nuže, zde se mlčí, ó zvědaví! 

* 

"Díky hudci, jenž teď housle vznesl do výše! 
"Tomu hudci s vášnivým kolébáním, 
,Jenž své housle tisknu! k hlavě skloněné, 
"struny zpívaly klasů uzráváním ... " : 

Poslední píseň světa, zazpívaná pod mymt 
okny tak, že jsem se ještě zastavil a poslouchal. 
Tehdy jsem si uvědomil všechnu výbornost 
tohoto nástroje, k němuž se propůjčily žíně, 

dřevo a nerv... Z tohoto Smyčce posedlého 
rukou jemných a silných větrů, zakvílely 
všechny illuse smutné země a osiřelého srdce. 
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Otto Erich Hartleben, vydávaje výbor z Angela 
Silesia, Ul!htl za potřebnPé Ultl:tl připomenouti, 

že "potkal tohoto Básníka jako ti princové 
v pohádce, kteří kdesi v hlubokém lese nttirefili 

:"tiilli poustevníka a uslyšeli od něho zvěstť o 
věcech 

Blud je"l chtěním "'''H"'lH't>ok:l;alnsti, ale 
člověk duchovní nemá této slabosti, a proto 
Moudrost odjakživa zůstavena jest 
Prozřetelnosti. Bůh jako by nechtěl, aby kdo 
jiný mísil se do jeho Štědrosti, protože by pak 
neoblažovala. Nuže, zde se mlčí, ó zvědaví! 
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,.Díky hudci, jenž teď housle vznesl do výše! 
.Tomu hudci s vášnivým kolébáním, 
.jenž své housle tisknu] k hlavě skloněné, 
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Stesk mechově sladkých doubrav, bělostné údy 
bříz, vzlyk potoků s utajenými poustevnami 
raků, šiky ryb-Amazonek ... 

* 

Proč mlčíš, ó Země? zanaříkal jsem jednoho 
dne pod letní oblohou. Zašuměly borovice, pod 
květnatým břehem zacinkal potok, vyletěl pták, 
zaklátil se v azuru a jako mrtvá věc, kýmsi 
vyhozená, znova padl do lesní tmy. Daleko 
přede mnou, jako na nejhlubším dně země, pod 
oceánem světla ležela louka, v popoledním 
slunci spaly vrby... "A kdybys všechny mé 
pohyby a barvy i vůně, zachytil svým hlasem a 
pohybem a barvou a vum mne 
nepoznal ·s!" Ó Země! kde je tedy nesmrtelnost 
tvého úsměvu, síla tvého obejmutí, hořkost 

tvých slzí? 

* 

Jedenkrát, asi v měsici květnu, spatřil jsem 
obrázek a vedle něho text. Jedno z míst, jimž 
my venkované říkáme strašidelná. Nějaká 

louka, nějaké pastvisko kdesi v odlehlé trati, 
nějaký plaňk, nějaké křoví. .. Někde v dálce je 
vesnice, někde napravo les, ale to jen hádám, 
neboť je noc, letní, teplá, bez měsíce, sama ze 
sebe vydávající světlo ... Odkud přichází toto 
světlo? Ze stromů, z vody, ze země, z oblohy. 
Ku podivu, jak se zdá všechno skutečnějším 
v tomto nočním soumraku, v zálivech těchto 

nekonečných stínů... Hvězdy nevidět; rozlily 
se do všech věcí viditelných a z neviditelných 
hlubin všech podstat vyzařují. Na bažině 

uprostřed palouku vychází ze země bílý 
plamének, vztýčený jak červ, neslyšitelných 
vln ... Zrcadlí se dole v bahně. Není nikterak 
nepřirozený, neb místo, odkud vychází, jest 
měkké místo země. A země má oheň v sobě. A 
všechno viditelné má oheň v sobě. I vzduch 
hoří, i oblaka, i kámen a voda. Třeba jest, aby 
všechna ostatní světla pohasla. Nemohu za to, 
že den stal se mi nocí, a na Západě vyšlo 
Svítání... Neuhasíte plamenů kolem hlavy 
malého Astyanakta, vy přátelé, vy nepřátelé! 
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Jde hudba jara modrým pološerem, 
žeň červánků v ní kvete z vonných par ... 
Otevřete dálky! Ať nám podvečerem 
klam její dechne mírem věčných jar! 

Chci duši zmámit pozdravením žití, 
jež letí od východu staletí, 
ze vzdechu růží úsměv času píti 
a jásající smutek početí.-

Proud něhy věčné v světla jiskří tocích, 
z vln květů bouří dávných barev zpěv; 
sen jeden svítí v nespočetných nocích 
a jiskry hází v rozdmychanou krev: 

V něm skrytá bolest dýchá opojením, 
žen zhořklý půvab v novém zasmání; 
v něm touha zpívá pýřící se chvěním 
rozkoše jemné očekávání. -

Na lože růží den svůj položíme, 
sad bílých ohňů nad ním zaplane, 
v tajemství záření se pohroužíme, 
tajemství soumraků nás ovane. 

A v rythmech vášní, sil a krví mladých 
co jedné duše dissonanční hvizd? 
Jak v píseň klasů nesměle by zadých 
vadnoucí trávy utlačený list. 

(Otokar Březina). : ·.· ·· 

* 

Co mi bylo zvukem, stalo se mi hudbou, co 
bylo částí, stalo se celkem, slovo tělem. Místo 
malé velkým, velké malým - a prostor 
lhostejně širokým- a čas lhostejně dlouhým ... 
Co máš, čeho bys byl nepřijal? A co máš, čeho 
bys neměl? 

Ku podivu, jak země najednou stala se mi 
známou: viděl jsem ji, jak vidíme krajinu 
mřížemi oken, voněl jsem ji, jak voníme hlínu 
a kořeny a květy a pel po májové bouři s 
blesky, chutnal jsem ji jako chléb, poněvač 

teprve nyní byla dosti sublimní, aby byla 
stravitelnou ... Potápěl jsem se do ní, jako do 
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vychází, jest měkké místo země. A země má 
oheň v sobě. A všechno viditelné má oheň 
v sobě. I vzduch hoří, i oblaka, i kámen a voda. 
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den stal se mi nocí. a na /Jápadě vyšlo 
Svítání... Neuhasíte plamenů kolem hlavy 
malého Astyanakta, vy přátelé, vy nepřátelé! 

Jde hudba jara modrým pološerem, 
žeň červánků v ní kvete z vonných par ... 
Otevřete dálky! Ať nám podvečerem 
klam její dechne mírem věčnýchjar! 

Chci duši zmámit pozdravením žití, 
jež letí od východu staletí, 
ze vzdechu růží úsměv času píti 
a jásající smutek početí. -

Proud něhy věčné v světla jiskří tocích, 
z vln květů bouří dávných barev zpěv; 
sen jeden svítí v nespočetných nocích 
a jiskry hází v rozdmychanou krev: 

V něm skrytá bolest dýchá opojením, 
žen zhořklý půvab v novém zasmání; 
v něm touha zpívá pýřící se chvěním 
rozkoše jemné očekávání. -

Na lože růží den svůj položíme, 
sad bílých ohňů nad ním zaplane, 
v tajemství záření se pohroužíme, 
tajemství soumraků nás ovane. 

A v rythmech vášní, sil a krví mladých 
co jedné duše dissonanční hvizd? 
Jak v píseň klasů nesměle by zadých 
vadnoucí trávy utlačený list. 

(Otokar Březina). 

* 

Co mi bylo zvukem, stalo se mi hudbou, co 
bylo částí, stalo se celkem, slovo tělem. Místo 



lázně étheru. Slova pronesená ve vzdálenosti 
pěti, šesti hodin sedala na větve parku, kterým 
jsem chodil, jako ptáci, létala vzhůru jak rakety 
andělských křídel, a nebylo tvora uprostřed 

tvorů, nebylo věci v náručí Nekonečnosti, aby 
mi nezvěstovala poselství, jen mně 

odeslaného... A všechna tato poselství měla 
důvěrnost mého rodného kraje, světla dětství, 
oči kolébky, královskou sličnost smrti ... Takže 
jednou, za jasného dne, uviděl jsem město, 
které leželo přede mnou, jako město mrtvých. 
Nebylo lidí, nebylo zvířat, rostlin, slunce. 
Všechno bylo strnulé ve věčném zuhelnatění, 
všechno zlatově černé jako němé pohoří po 
vykonaném soudu všeobecném... Neb tato 
Smrt prostírala se za všechny obzory, i viděl 
jsem zemi dokonale prázdnou a dokonale 
tichou. Obloha jakoby ustoupila, a ze všech 
propastí Nekonečnosti lily se na zemi zlaté 
pruty světla všechno přesně ohraničujíce. 

Všechen tuk a všechna šťáva stvoření byly 
vyssáty do poslední krůpěje, ač vody zůstaly na 
svých místech země. I viděl jsem, bude-li země 
znova obydlena, že lidé nebudou stavěti 

příbytků jako dosud, ani že nebudou oblečeni 
jako dosud. Příbytky budou zcela pravidelné 
stavby krychlové, či obdélníkové, bez pater, 
oděv u všech stejný, jednoduchý a docela 
černý, různé jazyky a různá nářečí úplně 

vyhynou, nebude se vůbec mluviti, jako 
nebude potřeba slunce i hvězd. Rovněž 

přestane střídání ročních počasí, déšť i mráz, 
noc 1 den. Nebude kommunikačních 

prostředků, protože lidé nepocítí touhu 
stěhovati se jinam. Budou-li zvířata, nevím, 
neviděl jsem jich na této zemi. Nebude 
slavností, protože náměstí ustavičně bude 
osvětlováno zlatým světlem, v naprostém 
bezvětří. 

* 

Viděl jsem zemi jako nekonečnou rovmu, 
porostlou gigantickým stromovím, podoby 
palem. Skal a zvířat jsem neviděl. Ani slunce, 
ač mohlo svítiti velmi vysoko a muselo být 
daleko větší. Světlo bylo denní, ale ne zlaté, 
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malé velkým, velké malým - a prostor 
lhostejně širokým - a čas lhostejně dlouhým ... 
Co máš, čeho bys byl nepřijal? A co máš, čeho 
bys neměl? 

Ku podivu, jak země najednou stala se mi 
známou: viděl jsem ji, jak vidíme krajinu 
mřížemi oken, voněl jsem ji, jak voníme hlínu 
a kořeny a květy a pel po májové bouři s 
blesky, chutnal jsem ji jako chléb, poněvač 
teprve nyní byla dosti sublimní, aby byla 
stravitelnou ... Potápěl jsem se do ní, jako do 
lázně étheru. Slova prone~sená ve vzdálenosti 
pěti, šesti hodin sedala na větve parku, kterým 
jsem chodil, jako ptáci, létala vzhůru jak rakety 
andělských křídeL a nebylo tvora Hprostřed 

tvorŮ\, nebylo věci v náručí Nekonečnosti, aby 
mi nezvěstovala poselství, jen mně 

odeslaného. . . A všechna tato poselství měla 
důvěrnost mého rodného kraje, světla dětství, 
oči kolébky, královskou sličnost smrti ... Takže 
jednou, za jasného dne, uviděl jsem město, 
které leželo přede mnou, jako město mrtvých. 
Nebylo lidí, nebylo zvířat, rostlin, slunce. 
Všechno bylo strnulé ve věčném zuhelnatění, 
všechno zlatově černé jako němé pohoří po 
vykonaném soudu všeobecném ... Neb tato 
Smrt prostírala se za všechny obzory, i viděl 
jsem zemi dokonale prázdnou a dokonale 
tichou. Obloha jakoby ustoupila, a ze všech 
propastí Nekonečnosti lily se na zemi zlaté 
pruty světla všechno přesně ohraničujíce. 

Všechen tuk a všechna šťáva stvoření byly 
vyssáty do poslední krůpěje, ač vody zůstaly na 
svých místech země. I viděl jsem, bude-li země 
znova obydlena, že lidé nebudou stavěti 

příbytků jako dosud, ani že nebudou oblečeni 
jako dosud. PJ:Il•:vth. l ), ll ll: i,: i JC!1 budou zcela 
pravidelné stavby krychlové. l't ····· llL'ho 

obdélníkové, bez pater, oděv u všech stejný, 
jednoduchý a docela černý, různé jazyky a 
různá nářečí úplně vyhynou, nebude se vůbec 
mluviti, jako nebude potřeba slunce i hvězd. 
Rovněž přestane střídání ročních počasí, déšť i 
mráz, noc i den. Nebude komHH-!tttkH0H~t:h 

pr, hlÍ\"d k if \ '1 /i d..: I, protože lidé nepocí tí 
touh\ u stěhovati se jinam. Budou-li zvířata, 

nevím, neviděl jsem jich na této zemi. Nebude 



nýbrž stříbrné jako měsíční a takové, že při 

úplné a silné jasnosti jeho nebylo potřeba 

přivírati oči. Země byla úplně rovná a mezi 
stromovím byly cesty a cestičky, uspořádané 
jako v parku. Takového parku jsem ani před 
tím ani po tom nikde neviděl. I chodil jsem po 
těch cestách úplně sám, ačkoli jsem věděl, že 
nejsem osamocen, protože jsem se nebál, 
odnikud nehrozilo nebezpečenství, protože vše, 
co bylo živé, mělo duši, a lidé, byli-li jací, 
chodili jen po cestách, a světlo, zářící s celého 
nebe a prostupující všechny stíny, nebylo jako 
světlo, nýbrž jako něco živého, co je plno 
přátelství. Duše má byla plna zvědavosti, ale 
takové, která neznepokojovala, nýbrž 
naplňovala jistotou a blažeností. Co bylo nade 
mnou, bylo mi jasné, a všechno, co jsem viděl, 
bylo takové. Zaujímala mne jen jedna 
myšlénka: koho potkám, až přijdu tam, kde se 
cesta zahýbá? A co uvidím? Neboť jsem věděl, 
že někoho potkám. Ale jako ten, který se příliš 
těší, nikterak jsem nechvátal. Vůbec se mi 
zdálo, že v tom kraji nikdo nechvátá. Kroků 
nebylo slyšeti, ale cítil jsem, že potkati musím 
člověka. Podobu člověka, ale krásnou jako 
všechno ostatní, rozumějící všemu stejně jako 
já a klidně užaslou jako já a jako všechno 
ostatní. Nečekal jsem přímo slova, ale spíše 
smích, ne však podle tohoto slova, nýbrž 
takový, který jsa smíchem je úsměvem a 
zazvoní asi jako hlas hrdličky. A nečekal jsem 
ženu nebo muže, čekal jsem podobu člověka. 
A všechna tajemství knih připadala mi jako 
věci, které jsou tam "za rohem". A jakmile 
přijdu tam, kde se cesta zahybá, budu je viděti. 
A uvidím je jako stromy palmové, malé a větší 
- jenže jsem viděl všechny stromy stejné, 
nemýlím-li se. Ale sám netoužil jsem viděti 

"tam za rohem", nýbrž jen tenkrát jsem tam 
šel, když se mne někdo z lidí tázal na nějaký 
výklad. Tu jsem šel (ač velmi nerad) a uzřel 
jsem vždy na ohbí cesty malou skupinku 
palmových stromů, i řekl jsem co vidím. 
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slavností, protože náměstí ustavičně bude 
osvětlováno zlatým světlem, v naprostém 
bezvětří. 

* 

Viděl jsem zemi jako nekonečnou rovmu, 
porostlou !'•:.'dHil\'f., Phr<l\'.k~m stromovím, 
podoby palem. Skal a zvířat jsem neviděl. Ani 
slunce, ač llh\ltk• dsí svítilnli velmi vysoko a 

\ lllliP!Icťlll VětŠÍ. 

Světlo bylo denní, ale ne zlaté, nýbrž stříbrné 
jako měsíční a takové, že při úplné a silné 
jasnosti jeho nebylo potřeba přivírati oči. Země 
byla i !h' ~,,·1:·, rovná a mezi stromovím byly 
cesty a cestičky, uspořádané jako v parku. 
Takového parku jsem ani před tím ani po tom 
nikde neviděl. I chodil jsem po těch cestách 
Hf+ln,::· /c·~·le~ sám, ačkoli jsem věděl, že nejsem 
osamocen, protože jsem se nebál, odnikud 
nehrozilo nebezpečenství, protože vše, co bylo 
živé, mělo duši, a lidé, byli-li jací, chodili jen 
po cestách, a světlo, zářící s celého nebe a 
prostupující všechny stíny, nebylo jako světlo, 
nýbrž jako něco živého, co jest plno přátelství. 
Duše má byla plna zvědavosti, ale takové, 
která neznepokojovala, nýbrž naplňovala 

jistotou a blažeností. Co bylo nade mnou, bylo 
mi jasné, a všechno, co jsem viděl, bylo 
takové. Zaujímala mne jen jedna myškénka: 
koho potkám, až přijdu tam, kde se cesta 
zahýbá? A co uvidím? Neboť jsem věděl, že 
někoho potkám. Ale jako ten, který se příliš 

těší, nikterak jsem nechvátal. Vůbec se mi 
zdálo, že v tom kraji nikdo nechvátá. Kroků 
nebylo slyšeti, ale cítil jsem, že pH!kHll 

IH!himii"! k.11:1 člověka. Podobu člověka, 
ale krásnou jako všechno ostatní, rozumějící 
všemu 'ih'ín{•jako já a klidně užaslou jako já a 
jako všechno ostatní. Nečekal jsem přímo 

slova, ale spíše smích, ne však p(>dle tohoto 
slova, nýbrž takový, který jsa smíchem. jest 
úsměvem a zazvoní asi jako hlas hrdličky. A 
nečekal jsem žem u nebo muže, čekal jsem 
podobu člověka. A všechna tajemství 
\ I r, ll'<'., ' , h knih připadala mi jako věci, které 
jsou tam "za rohem". A jakmile přijdu tam, kde 



se cesta zah ~ ~ bá, hHtJtt tt \-itk4t ll\ i dí 111 i..:. A 
uvidím je jako stromytntH-ttt>vé, malé a větší
jenže jsem viděl všechny stromy stejn) mié, 
nemýlím-li se. Ale sám netoužil jsem viděti 
"tam za rohem", nýbrž jen tenkrát jsem tam 
šel, když se mne někdo -1'-1~dt tázal na nějaký 
výklad. Tu JSt'ttt-še4 f+tt.·--ve}mt-ttt't:attt-i:l--l.+l:t'-1:'~ 

tse+H- +~t~ - -+Ht ulth-f {-'-t:-~ty- rttal+H:l- s-ku~itltat 

pal--tnm-~Eh --s-t-hmHJ _ -i -ft' k 1- :tsetH-ťH --\--tdt+Hopa k 
ÍSL'lll hk<ll '.\ ,: \ idčm. i,d~(lh~ cll s~_· op!r<li ;úd) o 
t') /J\ : .. .' >·ll"111lHl\ l. 

Próza byla poprvé otištěna ve Studiu III, 1906, s. 1-11 pod názvem Dílo Otokara Březiny. Četné jazykové a editorské 
změny (škrty rozsáhlých pasáží, jejich přeskupování částí) v textu Notantur Lumina nejsou výjimečně vyznačeny. 

Původní název je Dílo Otokara Březiny. Březinova báseň Sen jeden svítí je vložena do sborníku na volném listě. 
V Demlově textu samém z ní je jen krátký citát na místě, kde se ve všech pozdějších verzích, nazvaných Sen jeden svítí, 
uvádí báseň celá. Následuje text Březinovy básně a Demlův text ze Studia: 

Otokar Březina 

Sen jeden svítí 

Jde hudba jara modrým pološerem, 
žeň červánků v ní kvete z vonných par ... 
Otevřete dálky! Ať nám podvečerem 
klam její dechne mírem věčných jar! 

Chci duši zmámit pozdravením žití, 
jež letí od východu staletí, 
ze vzdechu růží úsměv času píti 
a jásající smutek početí. -

Proud něhy věčné v světla jiskří tocích, 
z vln květů bouří dávných barev zpěv; 
sen jeden svítí v nespočetných nocích 
a jiskry hází v rozdmychanou krev: 

V něm skrytá bolest dýchá opojením, 
žen zhořklý půvab v novém zasmání; 
v něm touha zpívá pýřící se chvěním 
rozkoše jemné očekávání. -
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Na lože růží den svůj položíme, 
sad bílých ohňů nad ním zaplane, 
v tajemství záření se pohroužíme, 
tajemství soumraků nás ovane. 

A v rythmech vášní, sil a krví mladých 
co jedné duše dissonanční hvizd? 
Jak v píseň klasů nesměle by zadých 
vadnoucí trávy utlačený list. 

Jakub Deml 

DÍLO OTOKARA BŘEZINY 

Vldp. auditorovi 
JOSEFU ŠEVČÍKOVI, 
faráři v Babicích. 

"Všichni, jež chce milovati, pozorují 
jej bázlivě .... a za vinu si kladou, 
když stoupnou nohou do jeho šlépějí." 
Charles Baudelaire. 

Běda mi! Snad příliš pozdě mluvím o těchto věcech, které jako každá krása mají v duších své jaro a, 
souzeny spravedlivě, nežádají nic méně než opojení Věčností. Což skutečně je tomu tak, že 
přicházejíce do vyššího věku víc a více zapomínáme na Smrt, která se blíží, na Světlo, z něhož jsme 
vyšli a které přece nás čeká? Jako neurvalý příchozí, vrážející nenadále mezi spořádanou společnost 
s výlevy svého bezprávím zapříčiněného vzteku, řítí se mi z nitra Zvědavost, jediná ze všech, co mi 
zbyly, dupající, rozhorlená: Což je tomu u všech tak? Což skutečně, vědouce, čím se zabývati a čeho 
zanechati, z otrocké jakési umíněnosti a z proklatého citu pro "pořádek" a "povinnost", vstříknutého 
do naší krve nepřítelem světla, konáme to, co dávno má zůstati nekonáno, trápíme se tím, co dávno 
nás nemá trápiti, třeba-li mluviti o svobodě synů Božích? Ach, vím a znám laboratoře těchto jedů 
Nudy, a nejmenuji-li jich, to z opovržení k slovům, která nesmějí se ozvati v předsíních Krásy. 
Upadli jsme skutečně hluboko, jestliže snášenlivost či soucit zaujaly naše duše místo lásky. Ale vy, 
jimž adresována jest tato nejbolestnější výčitka, kde, pro živého Boha! jste, že ani světla, ani hlasy, 
ani polekané kroky, ani lítost, ani hanbu nelze znamenati kolem se smrtí zápasícího? 

Chcete-li vidět Krásu a chcete-li se z ní radovati, čiňte to, čeho je třeba k obcování svatých, 
v nejobyčejnějším životě: nepodezřívejte ji! Neb je-li Krása dětským úsměvem, co se jí přidá, neb 
co se jí ubere tímto střihem, tímto ušpiněním? A je-li ona surovým utrpením nalezence- co se tolik 
přičiňujete způsobiti jí utrpení? Bezpochyby věci nejjednodušší jsou už nejzáhadnější. Zmatení 
jazyků sotva kdy bylo tak naprosté, kdyžtě svět tolik si oblíbil houpavé kolísání. A industrii. Rádlo 
vypovědělo válku ouhorům, pila a sekera lesům. Nikdy takové úctě netěšila se alchymie jako 
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v dobách, které si přivlastňují název osvěty a pokroku: jen ten je dosti vynikajícím, kdo hlínu, 
kámen, dřevo v zlato obrací. Lakota je fanatická, netrpělivá a krutá jako démon a jako vše, co není 
z Boha. Ona není z Boha, protože zavrhla míru věčnosti. Hle, co je nepochopitelno pohrdatelům 
Krásy: nález duchovní není podmíněn ani výpočty, ani ukazatelem, ani časem, ani místem; nýbrž 
životem a vůlí Nepodmíněného. Vše, co je v životě vzácného, přichází naprosto z Daleka. Neptejte 
se mne, proč rozkvetla jabloň a nerozkvetl fík či hrozen. Proč byly deště a ne sucho, proč jeden 
bleskem byl zabit a druhý zachráněn. Bezpochyby každý přijal své. Což budu pátrati ve vašem rodu 
a ve vás samých? Vaši otcové řekli mnohou pravdu, těžte zjejich odkazu: rozbití zrcadla stíhá se 
trestem sedmi let. Kdož ví, co v ustávajícím tepotu srdce chtěli vám říci touto pověrou? Povězte mi 
však: kdy jste rozbili zrcadlo? 

* 
"Mezi dušemi rozprostírají se 

hvozdy tajemství." Josef Florian. 

"Zaklínal jsem tě magií Vůle, jež 
prostorem sálá proudy tajemných spo

jení a přenáší nejhlubší chvění!" 
O. Březina. 

Otto Erich Hartl eben, vydávaje před 1 O roky výbor z Angela Silesia, uznal za potřebné 
připomenouti, že "potkal tohoto Básníka jako ti princové v pohádce, kteří kdesi v hlubokém lese 
natrefili poustevníka a uslyšeli od něho zvěst' o věcech tajemných." Blud je chtěním sensace, ale 
člověk duchovní nemá této slabosti, a proto Moudrost, odjakživa, zůstavena jest Prozřetelnosti. Bůh 
jakoby nechtěl, aby kdo jiný mísil se do Jeho Štědrosti, protože by pak neoblažovala. Nuže, zde se 
mlčí, ó zvědaví! 

* 
Otokar Březina a Česká literatura - "Otokar Březina o ženě" - Otokar Březina a 

Architektonika vidin, analysa, synthésa ... "Písně tvorů", "Duše v přírodě" ... Chichichichi ... 

* 
Díky hudci, jenž teď housle vznesl do výše! Tomu hudci s vášnivým kolébáním, jenž své 

housle tisknul k hlavě skloněné, struny zpívaly klasů uzráváním ... 
Poslední píseň světa, zazpívaná pod mými okny tak, že jsem se ještě zastavil a poslouchal. 

Tehdy jsem si uvědomil všechnu výbornost tohoto nástroje, k němuž se propůjčily žíně, dřevo a 
nerv ... Z tohoto smyčce, posedlého rukou jemných a silných větrů, zakvílely všechny illuse smutné 
země a osiřelého srdce ... Stesk mechově sladkých doubrav, bělostné údy bříz, vzlyk potoků 
s utajenými poustevnami raků, šiky ryb Amazonek ... 

* 
Proč mlčíš, ó Země? zanaříkal jsem jednoho dne pod letní oblohou. Zašuměly borovice, 

zacinkal potok pod květnatým břehem, vyletěl pták, zaklátil se v azuru a jako mrtvá věc, kýmsi 
vyhozená, znova padl do lesní tmy. Daleko přede mnou, jako na nejhlubším dně země, pod oceánem 
světla ležela louka, v popoledním slunci spaly vrby ... "A kdybys všechny mé hlasy, všechny mé 
pohyby a barvy i vůně zachytil svým hlasem a pohybem a barvou a vůní - mne nepoznal's!" Ó 
Země! Kde je tedy nesmrtelnost tvého úsměvu, síla tvého obejmutí, hořkost tvých slzí? 
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* 
Jedenkrát, v měsíci asi květnu, bude tomu asi deset let, spatřil jsem obrázek a vedle něho text. 

Jedno z míst, jimž my venkované říkáme "strašidelná". Nějaká louka, nějaké pastvisko, kdesi 
v odlehlé trati, nějaký plaňk, nějaké křoví. .. někde v dálce je vesnice, někde napravo les- ale to jen 
hádám, neboť je noc, letní, teplá, bez měsíce, sama ze sebe vydávající světlo ... Odkud přichází toto 
světlo? Ze stromů, z vody, ze země, z oblohy. Ku podivu, jak se zdá všechno reelnějším v tomto 
nočním soumraku a v zálivech těchto nekonečných stínů ... Hvězdy nevidět; rozlily se do všech věcí 
viditelných a z neviditelných hlubin všech podstat vyzařují. Na bažině uprostřed palouku vychází ze 
země bílý plamínek, vztýčený jak červ, neslyšitelných vln ... Zrcadlí se dole v bahně. Není nikterak 
nepřirozený, neb místo, odkud vychází, je měkké místo země. A země má oheň v sobě. A všechno 
viditelné má oheň v sobě. I vzduch hoří, i oblaka, i kámen i voda. Abychom viděli tento oheň, je 
třeba, aby všechna ostatní světla pohasla. Nemohu za to, že den stal se mi nocí a na Západě vyšlo 
Svítání. .. Neuhasíte plameny kolem hlavy malého Astyanakta, vy přátelé, vy nepřátelé! "Sen jeden 
svítí v nespočetných nocích a jiskry hází v rozdmychanou krev!" 

Co mi bylo zvukem, stalo se mi hudbou, co bylo částí, stalo se celkem, slovo tělem. Místo 
malé velkým, velké malým - a prostor lhostejně širokým -a čas lhostejně dlouhým .... Co máš, čeho 
bys byl nepřijal? A co máš, čeho bys neměl? 

* 
Ku podivu, jak země najednou stala se mi známou: viděl jsem ji, jak vidíme krajinu mřížemi 

oken, voněl jsem ji, jak voníme hlínu a kořeny a květy a pel po májové bouři s blesky, chutnal jsem 
ji jako chléb, poněvač teprve nyní byla dosti sublimní, aby byla stravitelnou ... Potápěl jsem se do ní, 
jako do lázně étheru. Slova pronesená ve vzdálenosti pěti, šesti hodin sedala na větve parku, kterým 
jsem chodil, jako ptáci, létala vzhůru jak rakety andělských křídel, a nebylo tvora uprostřed tvorů, 
nebylo věci v náručí Nekonečnosti, aby mi nezvěstovala poselství, jen mně odeslaného ... 

A všechna tato poselství měla důvěrnost mého rodného kraje, světla dětství, oči kolébky, 
královskou sličnost smrti ... Takže jednou, za jasného dne, uviděl jsem město, které leželo přede 
mnou, jako město mrtvých. Nebylo lidí, nebylo zvířat, rostlin, slunce. Všechno bylo strnulé ve 
věčném zuhelnatění, všechno zlatově černé jako němé pohoří po vykonaném soudu všeobecném ... 
Neb tato Smrt prostírala se za všechny obzory, i viděl jsem zemi dokonale prázdnou a dokonale 
tichou. Obloha jakoby ustoupila, a ze všech propastí Nekonečnosti lily se na zemi zlaté pruty světla, 
všechno přesně ohraničujíce. Všecken tuk a všechna šťáva stvoření byly vyssáty do poslední krůpěje, 
ač vody zůstaly na svých místech země. I viděl jsem, bude-li země znova obydlena, že lidé nebudou 
stavěti příbytky jako dosud, ani že nebudou oblečeni jako dosud. Příbytky budou zcela pravidelné 
stavby krychlové, či obdélníkové, bez pater, oděv u všech stejný, jednoduchý a docela černý, různé 
jazyky a různá nářečí úplně vyhynou, nebude se vůbec mluviti, jako nebude potřeba slunce, měsíce 
i hvězd. Rovněž přestane střídání ročních počasí, déšť i mráz, noc i den. Nebude kommunikačních 
prostředků, protože lidé nepocítí touhu stěhovati se jinam. Budou-li zvířata, nevím, neviděl jsem jich 
na této zemi. Nebude slavností, protože náměstí ustavičně bude osvětlováno zlatým světlem, 

v naprostém bezvětří. 

* 
Básni "Sen jeden svítí" jsem tehdy neporozuměl, ačkoli jsem ji znal zpaměti. Byla mi 

jako jedno ze "strašidelných míst", která člověka neodolatelně lákají a zlákavše, pozbývají své hrůzy 
zanechávajíce dojem letní noci, na samotě, v sousedství borových mladých lesů, pasek, strání, luk a 
skal, po odpolední bouři, kdy vykoupaná země kojí kořeny, a páry vystupující v oblacích z mechů 

105 

.. .. .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... 
"'" 



i drnů jsou prosvětleny mléčným světlem, ne nepodobny jemným závojům, připínaným na mladé 
smrčky svatojanskými brouky ... Théma je určité, ale nevypověditelné jako hudba, pravdivé jako 
hudba, dobré jako hudba, bolestné jako bol proměněný v hudbu, subjektivní jako bol... 

"Mythus duše" otevřel mi krajinu dějin mého národa a ukázal duši mých předků před 
staletími, jich sílu, moudrost, utrpení, slávu, jich souvislost s Tajemstvím, mou souvislost s nimi a 
příslušnost celého našeho rodu. Současně a po prvé krásu slova letícího jako rozvodněná řeka přes 
balvany země, stříkající na hvězdy. 

* 
"Svítání na Západě." Viděl jsem zemi jako nekonečnou rovinu, porostlou gigantickým 

stromovím, podoby palem. Skal a zvířat jsem neviděl. Ani slunce, ač mohlo svítiti velmi vysoko 
a muselo být daleko větší. Světlo bylo denní, ale ne zlaté, nýbrž stříbrné jako měsíční a takové, že 
při úplné a silné jasnosti jeho nebylo potřeba přivírati oči. Země byla úplně rovná a mezi stromovím 
byly cesty a cestičky, velmi uspořádané jako v parku. Takový park jsem ani před tím ani po tom 
nikde neviděl. I chodil jsem po těch cestách úplně sám, ačkoli jsem věděl, že nejsem osamocen, 
protože jsem se nebál, odnikud nehrozilo nebezpečenství, protože vše, co bylo živé, mělo duši, 
a lidé, byli-li jací, chodili jen po cestách, a světlo, zářící s celého nebe a prostupující všechny stíny, 
nebylo jako světlo, nýbrž jako něco živého, co je plno přátelství. Má duše byla plna zvědavosti, ale 
takové, která neznepokojovala, nýbrž naplňovala jistotou a blažeností. Co bylo nade mnou, bylo mi 
jasné, a všechno, co jsem viděl, bylo takové. Zaujímala mne jen jedna myšlenka: koho potkám, až 
přijdu tam, kde se cesta zahýbá? A co uvidím? Neboť jsem věděl, že někoho potkám. Ale jako ten, 
který se příliš těší, nikterak jsem nechvátal. Vůbec se mi zdálo, že v tom kraji nikdo nechvátá. 
Kroků nebylo slyšeti, ale cítil jsem, že potkati musím člověka. Podobu člověka, ale krásnou jako 
všechno ostatní, rozumějící všemu stejně jako já a klidně užaslou jako já a jako všechno ostatní. 
Nečekal jsem přímo slova, ale spíše smích, ne však podle tohoto slova, nýbrž takový, který jsa 
smíchem je úsměvem a zazvoní asi jako hlas hrdličky. A nečekal jsem ženu nebo muže, čekal jsem 
podobu člověka. A všechna tajemství země a všechna tajemství knih připadala mi jako věci, které 
jsou tam "za rohem". A jakmile přijdu tam, kde se cesta zahýbá, budu je viděti. A uvidím je jako 
stromy palmové, malé a větší -jenže jsem viděl všechny stromy stejné, nemýlím-li se. Ale sám 
netoužil jsem viděti "tam za rohem", nýbrž jen tenkrát jsem tam šel, když se mne někdo z lidí tázal 
na nějaký výklad. Tu jsem šel (ač velmi nerad) a uzřel jsem vždy na ohbí cesty malou skupinu 
palmových stromů, i řekl jsem co vidím. 

Úryvek z básně Antonína Sovy, otištěné v Rozhledech 1896, s. 286 

· ·· Báseň Sen jeden svítí..., nezařazená do žádné sbírky, byla uveřejněna v Rozhledech 1896, s. 369 
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Básník 

Když se řekne o někom, jejž není možno 
pominouti mlčením, že je nesrozumitelný, jest 
to tak, jakoby se řeklo o vodě, stromu a ohni, 
že jsou k ničemu: a teprve tento oheň 

(připrav~jící např. oběd), tato voda (tekoucí na 
př. na mlýn), tento strom (poskytující právě 

ovoce či stín), že užitečny jsou. Ale což víte, 
komu Básník připravuje oběd, komu pohání 
mlýn, komu skýtá ovoce a stín? Zdá se, že lidé, 
kromě toho, co jest jim tak blízko, že je může 
nakrmiti nebo ošatiti, nežádají ničeho. 

Vždycky, když se objeví někde bída, svalují 
bídu na boháče, vládce a jiné "činitele". 
V pravém smyslu však, jediná věc, kteráž 
ochuzuje člověka, jest majetek. "Člověku 
divokému, s citem hlubokým, vše bylo posud 
nové, nezahalené jmény a vzorci, vše stálo před 
ním nahé, oslňující, krásné, úctyhodné, 
nevýslovné!" A takové jsou, věřte mi, i oči 
Básníka. Na oběť Prorokovu padá oheň s nebe. 
Také na oběť Básníkovu. A Básníkovi je dáno 
"zažíhati pochodeň o země ohnivý střeď'. 

S věděním jest to jako s bohatstvím: obé nás 
uvrhuje v chudobu a smrt. Kterak v smrt? 
Přestáváme se diviti - a obdiv je známka života 
a život sám. A jedině obdiv zasahuje 
"střed" země, srdce, Boha... Týden Básníkův 
jest neděle plná rozechvívajících slavností a 
práce ... Toliko vy můžete mluviti o jakémsi 
klidu, protože nehledavše Všeho, domníváte se 
nalézati vše. Vstupujíce "do života", přestáváte 
se diviti. Ba i vaše dětství, probůh! stalo se 
"pnpravou pro život"! Všichni proroci 
minulosti i přítomnosti varují před nebezpečím 
blahobytu, bohatství a vědy, a všechny polnice 
dne rudým hněvem nadmuly se proti těmto 

svatým hlasům. "Notre Science actuelle n 'est 
que I' édifice achevé de I' orgueil" (A. Blanc de 
Saint Bonnet). "Zkamenělá a každý náš pojem 
zabalujíc jako skořápka, obklopuje nás kůra 

podání, zkazek, pouhých slov. Jmenujeme oheň 
černého, hřímajícího mraku elektřinou, učeně o 
tom kážeme, ale co to je? Kdo to stvořil? 

Odkud to jde?" táže se Thomas Carlyle. Věda 
učinila pro nás mnoho, ale je to ubohá věda, 
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která nám zakrývá hlubokou, posvátnou 
nekonečnost nevědy, na níž veškerá věda plove 
jako svrchní škraloup. Tento svět přes všechno 
naše vědění je posud zázrakem". Ne, svět, dílo 
Boží, nepozbývá tajemství a nestárne - a Bůh 
se vyjadřuje stejně silně mrazem jako vedrem: 
ale člověk chabne. Milujete-li život, toužíte-li 
po něm, milujte Básníka a věřte mu, neboť on, 
.,s tajemnou vlnou vidění a vnitřního pudu 
přikvačivšími na něho, samému sobě je 
záhadou, jistým druhem zděšení a podivu" -
smrtelně miluje život, zpívá život, zajíká se 
životem- ó věřte mi! A chci-li vám tlumočiti 
úžasné poselství BÁSNÍKA, jsem plný zmatku, 
jako člověk obklopený plameny hořícího 

veleměsta, jako dítě, které se dalo do pláče, 

jako milující, který omdlívá a na jehož náhle 
blednoucích rtech třesou se slova: Matko, 
bratře, sestro, Bože, ohni, vzduchu, země, 

nebesa .... ! Jako poutník do Země Svaté, jemuž 
zázrakem zmizela tato zem a zjevila se země 
nová, čistá, zářící, jak vyšla z horečných dlaní 
Hospodina ... Květy srší, protože jim do kořenů 
bijí vulkanické vlny lásky. Květy se chvějí, 

protože jim dáno mluviti tak jemně jako vůně a 
barva a tvar. .. Květy se vymršťují jako tělo 
v slasti, blahem se vzhůru prohýbají, a každý 
jako c1se lásky a smrti, jako kahan 
nepohnutého, zlatě azurového plamene a jako 
obličej ztraceného dítěte: Máti!? - - -. Ptáci 
mají ve svém letu cosi tak podivného, jakoby 
objetí útlých, zduchovnělých loktů, a ve svém 
zraku pohled květin a pohled zarosených očí 
němých, a ve svém hlasu jiskření cukru a 
dlouhé vlasy větru táhnoucího přes hory 
z Vlasti, vlasy paprsků z měsíce a duhy - a 
jejich tělo jakoby právě odpovídalo jejich 
hlasu, a jejich hlas jako by bylo jejich tělo, 

sražené přílišnou něhou - - -. A co oči mé 
žasnou, co oči mé se přivírají a otvírají jako 
východ a západ, co srdce mé tichne jako ptáci 
v hnízdech a jako řeky v mořích: ruce mé a 
celé tělo mé kymácí se jako lodyhy lilijí 
v bezvětří -jako lilije, opřené o svůj stín- jako 
tělo v náručí... a jako člověk v hudebním 
veletoku tvorstva, hvězd a Boha! - Země, 

trávy, vody? Je na nich taková tíha krásy, 
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varují plt>th 'd nebezpeČL'IJ:-,l' íítH blahobytu, 
bohatství a vědy, a všechny polnice dne rudým 
hněvem nadmuly se proti těmto svatým 
hlasům. "Notre Science actuelle n' est que 
1' édifice achevé de 1' orgueil" (A. Blanc de 
Saint Bonnet). "Zkamenělá a každý náš pojem 
zabalujíc jako skořápka, obklopuje nás kůra 
podání, zkazek, pouhých slov. Jmenujeme 
oheň černého, hřímajícího mraku elektřinou, 

učeně o tom kážeme, ale co to jest? Kdo to 
stvořil? Odkud to i{4epíi(ll;ví?" táže se Thomas 
Carlyle. il<ld,,t\ k;tÍL': ... Věda učinila pro nás 
mnoho, ale je·-.t to ubohá věda, která nám 
zakrývá hlubokou, posvátnou nekonečnost 

nevědy, na níž veškerá věda plove jako svrchní 
škraloup. Tento svět přes všechno naše vědění 
jest posud zázrakem". Ne, svět, dílo Boží, 
nepozbývá tajemství a nestárne. a Bůh st> 
\ \ tatlhqt'111lu' 1 stejně silně mrazem jako 
vedrem: ale člověk chabne. Hl:dl11:-.la' L'IU 1 .:·d;L 

Milujete-li život, toužíte-li po něm, milujte 
Básníka a věřte mu, neboť on, "s tajemnou 
vlnou vidění a \n}lnl - pu~ht\ Jluknuti 



takové jiskření světla a při tom takový 
definitivní tvar- a ticho na těchto věcech, že se 
zdá, jakoby obnažil někdo uhelné doly, a ony-
silou, tisíce let zadržovanou - rozkvetly ... . 
Pradávný svět rostlin!.. pradávné slunce! .. . 
Světlo uklidněné po vulkanických bouřích -
světlo obrovských, zralých plodů na 
nebetyčných, světošírých haluzích - světlo, 

jako niva květů na hřbitově žárů: jitřní, 

vyzdvižené rumpálem ticha na pokraj nebe 
křišťálového. Ticho plné jistoty, takové 
moudré. Ne, rozhodně ne, květy se 
neprohýbaj í, nic se neprohýbá, vše je 
vzpřímené, i barvy. Básník pláče stoje, protože 
nemůže ohnouti prostor mezi propastí spodní a 
propastí vrchní, aby bylo viděti, že všechno je 
v adoraci před Otcem, Synem a Duchem. Vody 
se trní a lesknou jako pláty ichthyosaurů a jako 
roztavené stříbro, ponořené do dalekých 
hlubin ... .I viděl Bůh vše, což byl učinil, a bylo 
velmi dobré: hrst' hlíny, větev, hmyz, žebračka 
i roucho Básníka a jeho ruce. Hlas jeho jistě 
rozvlní kořeny jalovců a hvězd, zrak jeho, i 
když spí, jistě otevře poklady hor a skály srdcí. 
Není skal srdcí, je mnoho velikých zázraků a 
k smutku krásných drobností. I při práci 
i v slavnostech lidé jsou si podobni světlem a 
hudbou. Při práci jsou jako průvod slavnostní 
a při slavnostech jako průvod pracovní. -
Tváře jejich jsou zrovna tak rozbrázděny jako 
tváře stromů. Na jejich pleti je zrovna takový 
stín, jako nad celým krajem. A v pohybu jejich 
rukou je právě takové nalomení jako na 
větvích. Jenže kráčejí poněkud rychleji než 
kameny a stromy. Básník je vždycky miluje 
tyto lidi, jeho matka byla zrovna tak oblečena. 
A lidé konají jinou práci, než se mi zdálo 
včera. A přicházejí odjinud, než se mi zdálo 
včera. Jakoby nepřicházeli, ale jakoby tu byli. 
Jakoby nedospívali, ale jakoby byli dospělí. A 
nemluví (jak se mi zdálo včera), nač si právě 
vzpomenou: oni na nic nevzpomínají, ale 
každý mluví, jak vítr vane, jako strom roste, 
jako slunce září - úplně nenápadně. Řekl bych, 
že řeč jejich jest neviditelná. A řekl bych, že 
není lidí... Všechno jest, jakoby toho vůbec 
nebylo, a přece nic nemůže být živější, 

109 

přikvačivšími na11 1 ', "'HHétHH <lln sobě je:-;t 
záhadou, _\-Hi dnth,_·m j;tk\ llhl zděšením a 
podiw1ml''. smrtelně miluje život, zpívá 
život, zajíká se životem- ó věřte mi! A chci-li 
\ '>ám tlumočiti úžasné poselství H·\S.-'\H"r\ 
lb:-Jllk\l\ (I' jsem pln~ zmatku, jako člověk 
,~bklHjtt:·n~ ()hkltCL'Il\ plameny hořícího 

veleměsta, jako dítě, které se dalo do pláče, 
jako milující, který omdl(·ívá a na jehož náhle 
blednoucích rtech třesou se slova: Matko, 
bratře, sestro, Bože, ohni, vzduchu, země, 

nebesa ..... ! Jako poutník do Země Svaté, 
jemuž zázrakem zmizela tato zem a zjevila se 
země nová, čistá, zářící, jak vyšla z horečných 
dlaní HospodinaP' : l I L. . . K věty srší, protože 
jim do kořenů bijí \ ulkcmtcke -.,ppcčnc vlny 
lásky. Květy se chvějí, protože jim dáno 
mluviti tak jemně jako vůně a barva a tvar ... -: 
K věty se vymršťují jako tělo v slasti, blahem se 
vzlntru prohýbají, a každý ÍL'St jako číše lásky a 
smrti, jako kahan nepohnutého, zlatě 

azurového plamene a jako obličej ztraceného 
dítěte: Máti!? - . -Ptáci mají ve svém letu 
cosi tak podivného, jakoby objetí útlých, 
zduchovnělých loktů, a ve svém zraku pohled 
květin a pohled zarosených očí němých~ a ve 
svém hlasu jiskření cukru a dlouhé vlasy větru 
táhnoucího přes hory z Vlasti, vlasy paprsků 
z měsíce a duhy - a jejich tělo jakoby právě 
odpovídalo jejich hlasu, a jejich hlas jako--by 
bylo jejich tělo, sražené přílišnou něhou -
A co oči mé žasnou, co oči mé se přivírají a 
otvírají jako východ a západ, co srdce mé 
tichne jako ptáci v hnízdech a jako řeky 

v mořích: ruce mé a celé tělo mé kymácí se 
jako lodyhy lilijí v bezvětří- jako lilije, opřené 
o svůj stín -jako tělo v náručí. .. a jako člověk 
v hudebním veletoku tvorstva, hvězd a Boha! -
Země, trávy, vody? Jest na nich taková tíha 
krásy, takové jiskření světla a při tom takový 
dditÚÚH\! lhliP\' tvar - a ticho na těchto 

věcech, že se zdá, jakoby obnažil někdo uhelné 
doly, a ony - silou, tisíce let zadržovanou -
rozkvetly .. ., Pradávný svět rostlin!.. pradávné 
slunce! ... Světlo uklidněné po vulkanických 
bouřích - světlo obrovských, zralých plodů na 
nebetyčných, světošírých haluzích - světlo, 



skutečnější, hlasitější. Řekl bych, že ustoupil 
svět, aby nastoupil Bůh. Protože Bůh jest, a já 
vidím, že jest. A všechna tajemství, kdysi, 
včera, před tisíci lety, (což já vím kdy!) tak 
veliká a těžká mému rozumu, zdají se dnes 
(což já vím, kdy to jest!) příliš nečetná a malá 
mému srdci. Srdce mé žádá tisíckrát četnějších 
(ono je má!), tisíckrát těžších (ono je má!): 
srdce mé žádá věcí nemožných - a také je 
dostává. 

IlO 

jako niva květů na hřbitově žárů: jitřní, 

vyzdvižené rumpálem ticha na pokraj nebe 
křišťálového. Ticho plné jistoty, takové 
moudré. Ne, rozhodně ne, květy se 
neprohýbají, nic se neprohýbá, vše jest 
vzpřímené, i barvy. Básník pláče stoje, protože 
nemůže ohnouti prostor mezi propastí spodní a 
propastí vrchní, aby bylo viděti, že všechno jest 
v d"toi d~ i k l. m ~Tlí před Otcem, Synem a 
Duchem. Vody se trní a lesknou jako pláty 
ichthyosaurů a jako roztavené stříbro, ponořené 
do dalekých hlubin .... I viděl Bůh vše, což byl 
učinil, a bylo velmi dobré: hrst' hlíny, větev, 
hmyz, žebračka i roucho Básníka a jeho ruce. 
Hlas jeho jistě rozvlní kořeny jalovců\ a 
hvězd, zrak jeho, i když spí, jistě otevře 

poklady hor a skály srdcí. Není skal srdcí, jest 
mnoho velikých zázraků' a k smutku krásných 
drobností. I při práci i v slavnostech lidé jsou si 
podobni světlem a hudbou. Při práci jsou jako 
průvod slavnostní a při slavnostech jako 
průvod pracovní. -Tváře jejich jsou zrovna tak 
rozbrázděny jako tváře stromů. Na jejich pleti 
je'-1 zrovna takový stín, jako nad celým krajem. 
A v pohybu jejich rukou jest právě takové 
nalomení jako na větvích. Jenže kráčejí 

poněkud rychleji než kameny a stromy. Básník 
je vždycky miluje tyto lidi, jeho matka byla 
zrovna tak oblečena. A lidé konají jinou práci, 
než se mi zdálo včera. A přicházejí odjinud, 
než se mi zdálo včera. Jakoby nepřicházeli, ale 
jakoby tu byli. Jakoby nedospívali, ale jakoby 
byli dospělí. A nemluví (jak se mi zdálo včera), 
nač si právě vzpomenou: oni na nic 
nevzpomínají, ale každý mluví, jako vítr vane, 
jako strom roste, jako slunce září - úplně 

nenápadně. Řekl bych, že řeč jejich jest 
neviditelná. A řekl bych, že není lidí ... 
Všechno jest, jakoby toho vůbec nebylo, a 
přece nic nemůže být živější, skutečnější, 

hlasitější. Řekl bych, že ustoupil svět, aby 
nastoupil Bůh. Protože Bůh jest, a já vidím, že 
jest. A všechna tajemství, kdysi, včera, před 

tisíci lety, (což já vím kdy!) tak veliká a těžká 
mému rozumu, zdají se dnes (což já vím, kdy 
to jest!) příliš nečetná a malá mému srdci. 
Srdce mé žádá tisíckrát četnějších (ono je má!), 
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tisíckrát těžších (ono je má'): srdce mé žádá 
věcí nemožných- a také je dostává'. 

.. .. ,.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... 
~ 
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Na náš dík se tisícero věcí ptá, 
i některá hvězda, jež před lety 
odešla tajně z našich nocí, 
hovoří s námi z našich dní 
vějířem slunce líčka si zastírajíc 
očím nepovolaných, 
a také mnohá květina 
z rozkazu Ježíše Krista 
do nejmenších podrobností 
napodobuje svaté Jeho Zmrtvýchvstání, 
takže i tuto padají strážcové na zem 
zakrývajíce si tváře 
před oslepujícím zrcadlem 
Pravdy, 
která trpěla za Petra i Magdalénu, 
také Jan přichází a zahrada, 
ve které se stalo Ukřižování, 
všechny své myšlenky položila v ústa 
Kamenného Hrobu 
prázdného: 
svými drápy 
orel z Pathmuje tam uchvátiv 
odletuje s nimi do výšin, 
které nejdravěji lačnějí 
po kořisti. 
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Dřevoryty Františka Bílka 

I. VŠICHNI... (k poslednímu řádku na 
stránce 45. této knihy)* 

II. VŠICHNI... (k témuž řádku) 
III. VŠICHNI JDOU, OTČE... (k témuž 

řádku) 

IV. JSEM PÁNEM SVÝCH ZAHRAD, 
TY'S MOJE P ANÍ... (k oběma 
posledním veršům stránky 14.) * * 

V. ZDE STOJÍM VZPŘÍMENÝ ... 
(k slovům ze stránky 55. této knihy)*** 

Poznámka: V těchto pěti obrazech jest však 
zároveň podstata celé knihy. 

Řeči bázlivých- poslední věta prózy 

'' Maria, šel jsem kdys ... - poslední věta básně 

··' Vzkříšení- druhá věta v druhé části prózy 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... 

É 
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Františku Bílkovi sochaři 

Dobro a čest, jimiž jste, Příteli, měrou osutou a 
natřesenou obmyslil Moje Přátele a "První 
Světla", uložil jsem v srdci svém. Vaše věci 
mají tu vlastnost a neomylnou známku slávy, 
že ukládají mlčení, vládnou, jakmile se zjeví a 
toto zjevení připadá mi jako zjevení blesku pod 
černými nebesy, neboť jsem si všiml, že blesk 
ukládá, sesiluje, ba až do morku země a tvorů 
prohlubuje mlčení, svou mocí a slávou, jenže 
Vaše ruka tuto moc a slávu mnohem déle drží 
nad krajinou ... 

Jsa nyní v nejpilnějším, Vaší zásluhou, 
jednání s lidmi, kteří jsouce knihtiskaři jsou 
zároveň tolik lidmi, že jest mi radostí práci od 
nich přijímati a útěchou na ně mysliti: 
oznamuji Vám zatím, že všechna Vaše přání o 
těch dřevorytech vykonám svědomitě a brzo, 
přemýšleje stále, na které cestě mé dopřálo by 
mi Nebe, vykonati je ještě svědomitěji, byt' ne 
také tak brzo, ač u Boha není nemožno žádné 
slovo. V tomto předsevzetí a v této křesťanské 
naději, člověče předobrý, ctiteli zázraků, 

pozdravuji Vás pokorně, jak jedině jest možno 
poraženému darem. 

V Jinošově, v den Sv. Vojtěcha, 
mého Patrona, 191 7. J a k u b D e m 1 
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Poznámka vydavatelova * 

Knihu "První světla" vydal jsem ponejprv 
právě před desíti lety, dav jí tehdy název 
latinský "N o t a n t u r L u m i n a" a 
věnovav ji člověku, který byl tenkráte daleko 
široko v hanbě'' '1', ale dnes jest daleko široko 
ve cti, a poněvadž mimo to ještě umřel, 

nepotřebuje mé dedikace ani pro svou útěchu; 
tam na věčnosti touží asi jen po tom, aby bylo 
trochu pravdy v té poctě z Neděle Květné. 
Netouží-li po jiném, touží nadarmo, ale on 
dnes ví mocněji než já, že dobro zcela 
dostatečně a krásně obejde se bez politiky a 
bez veřejnosti. Requiescat nobiscum in pace! 

O toto druhé vydání "Prvních Svě

tel" nemám vlastně pražádné zásluhy, vydav 
tuto knihu znova jen na opětovnou a 
opětovnou prosbu ctitele mých knih pana 
Prof. Dra Alfonsa 
N e u ba u e r a, jemuž jsem se (to pravím na 
svou omluvu) v této věci a z této příčiny 

dlouho a velmi bránil, dobře věda, že vydati 
znova knihu znamená pro mne: znova ji 
protrpěti. Abych si nadlehčil i tento svůj kříž, 
tu a tam jsem něco přidal... A vše, co jest 
v této knize přidáno nebo pozměněno (také 
jsem něco vynechal), přidal a pozměnil jsem 
kolem prvního března ( 1917), tedy v době, 
kdy se u nás každoročně seje, kdy tedy 
nebývá pokdy ani na sousedské uctívání, ani 
na nějaké jiné potěšení, poněvadž práce 
pohlcuje vše ostatní. - Dlužno se uživiti, 
Kriste Pane, a na Českomoravské Vysočině 
jest půda sice vděčná, ale vyžaduje "celého 
člověka". 

Abych tedy dopověděl, Trpělivý Čtenáři, 
říkám Ti pravdivě a zkrátka, že kolem 
1. března 1917 napsal a do této knihy přidal 
jsem toto: 

1. celý ten prosaický úvod k básni "D í -
tě" na stránkách 12. a 13. 

2. celou tu předmluvu k "Vítěz i" na str. 15. 
3. předmluvu k "Tich u" na str. 17. 
4. předmluvu k "S a m o v 1 á d k y n i" na 

str. 20. 
5. tu prosu v "M o h y 1 á c h" uprostřed 

mezi verši. 
6. předmluvu k básni "Ruk u s v o u" na 

str. 28. a 29. 

... .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .... .. 
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7. předmluvu k veršům "Vpád Samo
ty" na str. 35. 

8. předmluvu na str. 40. a 41. k básni 
"Znamení ve snu". 

9. předmluvu ke "V z k ř í š e n í" t. j. 
celou str. 54. 

10. celou stránku 58. a 59. : ·:, 
ll. poslední devítiřádkový odstavec str. 

99. · napsán byl v letě 1916 a má 
také svou historii. 

12. celou "Přímku" t. j. str. 100.-103. 
13. ten úvod na str. 113. : .. :o: : až po tu 

hvězdičku. 

14. celou stránku 119. ·· 
To by tedy byly všechny moje těžké hříchy. 

Abych však se neprohřešil opět a mnohem 
hůř, ba abych vykonal své opravdové 
předsevzetí a byl účasten ovoce pokání, což 
jest svatá radost a naděje v život lepší a lepší, 
až i věčný: jest mi na tomto místě vroucně 
poděkovati třem lidem, s nimiž se miluji 
docela nezištně, ať nedím bezohledně: 
Člověku, který jako středověký mnich 

skrývá se pod jménem "Lidové tiskár
ny" v Praze, a který by snad zazlíval, 
kdybych jej jmenoval; 
člověku, o němž mluvím na str. 17. Této 

knihy, ale také jinde, hlavně však na str. 
113.-118. •· :, jak patrno z mé knihy 
"Pro budoucí poutníky a poutnice" str. 231. 
číslo 8., nebo v téže knize na str. 232. Pod 
číslem 5526 

s o c h a ř i F r a n t i š k u B íl k o v i, 
jenž jest tolik štědrý ve svém přátelství, že na 
tuto moji knihu odpovídá paterem svých 
dřevorytů, které mluví lépe a více než by 
dovedlo slovo; 
E I i š c e W i e s e n b e r g r o v é - Z a c h a r o v é, 

která ze všech čtenářů mých nejdéle a nejlépe 
uchovala v srdci svém první vydání této 
knihy, o které pod číslem 3524. na stránkách 
228. a 229. v díle mém "Pro budoucí 
poutníky a poutnice" čte se posu
dek ·· který jest zároveň nej
důstojnějším schválením mého života a tedy i 
mé praxe a práce. 

V Jinošově, 22. dubna 1917. 
Jakub Deml 



' V Zemském archivu v Olomouci se dochoval rukopis této poznámky, který se v názvu a úvodu velmi liší: 

Poznámka spisovatelova: 

Knihu "První Světla" vydal jsem ponejprv právě před desíti lety, dav jí tehdy název latinský "Notantur Lumina", 
jako by se řeklo: do této knihy jsem zapsal, co mne nějak osvítilo, a poněvadž osvícení pravé nemůže býti a zůstati 
jen osvícením, chtěl jsem tím názvem zároveň říci: Poznav, že to a to jest Pravda, rozhoduji a utvrzuji se pro Její 
službu, tuše, ba i věda, co mne za to čeká. Co mne za to čekalo? Radost, nesmírná radost, takže ještě dnes, 
vzpomínám-li si na to (v roce 1917), jest mi do smíchu, na mou duši, jest mi do smíchu ... Kniha "Notantur 
Lumina" byla mojí první knihou básnickou- však také proto dávám jí dnes titul "První Světla", titul tedy český, jak 
se sluší na toho, jejž devatenáct let odnaučovali latině, aby měl radost, nesmírnou radost. Bůh zaplať všem, kteří 
mají zásluhu o "vytříbení" mého "slohu", myslím, že v této knize zapomněl jsem na málokoho z nich, vždyť dosti 
nesnadno se zapomíná, darujeme-li komukoliv několik, anebo ještě více let svého života, jsouc pamětlivi, že on 
bezpochyby také svůj život někomu dal, zdali šťastně, či nešťastně: co nám do toho, jsme-li při tom slabí? Hlavní 
věc: máme-li radost... 

Jen tak mimochodem, Čtenáři můj milý, ještě poznamenávám, že nemám pražádné zásluhy o toto druhé 
vydání "Prvních Světel", vydalť jsem je na opětovnou a opětovnou prosbu svého ctitele pana Dra Alfonsa 
Neubauera, jemuž jsem se (to pravím na svou omluvu) v této věci dlouho a velmi bránil, ne nevěda, že vydati znova 
knihu znamená pro mne: znova ji protrpěti. Abych si nadlehčil i tento svůj kříž, tu a tam jsem něco přidal. .. A vše, 
co jest v této knize přidáno nebo pozměněno, přidal a pozměnil jsem kolem prvního března 1917, což podotýkám, 
aby s vědělo, kde mne lze ještě vyčíhati, poněvadž uctivé přátelské zákeřnictví už dávno jest mi zdrojem 
nejčastějšího obveselení. .. Prosím, přidal jsem toto: 

1.) celý ten prosaický úvod k básni "Dítě" na stránkách 12. a 13. 
2.) celou tu předmluvu k "Vítězi" na str. 15. 
3.) předmluvu k "Tichu" na str. 17. 
4.) předmluvu k "Samovládkyni" na str. 20. 
5.) tu prosu v "Mohylách" (uprostřed mezi verši) 
6.) předmluvu k básni "Ruku svou" na str. 28. a 29. 
7.) předmluvu k veršům "Vpád samoty" na str. 35. 
8.) předmluvu na str. 40. a 41. k básni "Znamení ve snu". 
9.) předmluvu ke "Vzkříšení" t.j. celou str. 54. 
10.) celou stránku 58. a 59. 
ll.) poslední devítiřádkový odstavec str. 99. napsán byl v letě 1916 a má také svou historii. 
12.) celou "Přímku" t.j. str. 100, lOl, 102, 103. 
13.) ten úvod na str. 113. až po tu hvězdičku. 
14.) celou stránku I 19. 

· arcibiskupu Theodoru Kohnovi 

próza Práce 

poslední próza z cyklu Světla, autor se však nezmiňuje o dalších doplňcích na této a předchozí straně 

v próze Básník 

báseň Na náš dík 

báseň Ticho a próza Básník·- obojí odkazuje k Březinovi 

Autor odkazuje na dopisy z biskupské konzistoře v Brně z listopadu 1906, obsahující posudky, jež se 
vážou mj. k Demlově stati Dílo Otokara Březiny, v Notantur Lumina a Prvních světlech přejmenované na Sen jeden 
svítí...: 

Číslo 8.- Jakub Deml "Dílo Otokara Březiny". Fantastická, nesrozumitelná apotheosa básníka Březiny a proto se 
neschvaluje. (Pro budoucí poutníky a poutnice, 2. vyd. Olomouc 1995, s. 231) 
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Čís. 5526. 
[ ... ]Obě stati "Dílo Otakara Březiny" a •. Smutek" jsou psány slohem tak abstrusním a nesrozumitelným, že nemůže 
býti nikomu s podivením, nevystihnu)- li referent biskupskou konsistoří dožádaný úplně a zcela pravého smyslu 
jejich. Biskupská konsistoř se zajisté nemýlí, tvrdí-li, že žádný smrtelník sebe vzdělanější, jenž logicky myslí, i při 
sebe pozornějším čtení smyslu prací těchto, který autor do nich vložiti chtěl, se nedomyslí. Jedině z té příčiny 
odepřela jim biskupská konsistoř církevní approbace. Pokud však vůbec pracím těmto rozuměti lze, nemůže se říci, 
že by obsahovali(!) něco proti víře a mravům .... (Pro budoucí poutníky a poutnice, 2. vyd. Olomouc 1995, s. 232) 

* * " · ·· ·'· * * * Posudek Notantur Lumina: 

Čís. 3524. 
[ ... ]Referent biskupskou konsistoří dožádaný podal sem o básních P. Demlových "Notantur Lumina" toto 
dobrozdání: "Obdrže v rukopis, dal se referent ihned a to s nemalou chutí do čtení nových básní autora, jinak již v 
písemnictví katolickém osvědčeného. Ale brzy se přesvědčil, že tu pouhé čtení nedostačí a že třeba jest čtenáři básně 
ty studovati, aby jim porozuměl a smyslu jejich se dopátral. Proto zdvojnásobil svou pozornost a snažil se co možná 
proniknouti napřed ku hlavní myšlence každé básně, vypátrati význam a vztah básnických obrazů a obratů 
neobvyklé dikce této poezie, jakož i sestrojiti logickou souvislost vět a myšlenek, aby aspoň poněkud vystihl intenci 
básníkovu a porozuměl obsahu jeho tvorby zajisté hlubokomyslné a vážné. Ale bohužel nepodařilo se mu to, takže 
ani při opětném, bedlivém čtení nebylo mu možno dopátrati se smyslu a rozumu básní těch. Referent tedy přinucen 
jest vyznati se naprosto neschopným, aby mohl o básních těch a hodnotě jejich nějaký úsudek pronésti. Tolik jen 
odvažuje se tvrditi, že není v nich obsaženo zajisté ničeho, ce by ze stanoviska víry a mravů závadným bylo, takže 
by se jim z této stránky mohlo uděliti "imprimatur". Otázka, pro koho by se tisknouti měly a komu a jak by mohly 
prospěti, zůstává tu ovšem nerozřešenou; jediný pan autor bude zajisté znáti čtenáře, jimž by spis tento zůstal knihou 
nezapečetěnou." (Pro budoucí poutníky a poutnice, 2. vyd. Olomouc 1995, s. 228-229) 
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