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Vyhnanec 

 

Bylo chladné ráno březnové. Studená mlha choulíc se ulicemi londýnskými, 

přilínala k oknům zachmuřených domů. 

V chudém obydlí ve čtvrti Westminsteru na prostém lůžku ležel stařec jistě 

sedmdesátiletý. Hlava jeho, ač oči byly v ní zapadlé a tvář hubena, byla krásná, 

velebná. Dlouhé, měkké šediny splývaly starci kolem lící až k ramenům. Tváře 

lemovány byly bílými, jemnými vousy. Stařec spal, ale nepokojně; každou chvilku 

pohnul hlavou nebo rukou a líce se zachvělo. 

V jizbě bylo ticho; nábytku v ní mnoho nebylo a co bylo, vynikalo starobou. 

U zdi stála veliká, hluboká skříně, dveří dokořán otevřených; vnitřek vyplněn byl 

haldami velikých papírův a knihami. 

Dvéře do jizby se pootevřely a nahlédla šedivá hlava příjemné staré paní. 

Starý muž právě pootevřel oči a spatřiv známou hlavu blaženě se usmál. 

Staruška přistoupila až k lůžku a hladíc muže po bílých, jemných vlasech, tázala 

se vlídně: „Spal jsi dobře? Je ti lépe, viď? Teď posnídáš a tak se posilníš.“ 

„Nebudu snídati, sedřímnu si ještě trochu, je mi tak volně…“ A již přivřel oči. 

Stařena opět pohladila ho po vlasech a vyšla z jizby. Muž měl oči přivřeny, ale 

nespal úplně. Polospánek předváděl mu vždy nové a rozmanité obrazy. 

Tak zdálo se mu, že stojí na širém návrší a zírá v dol. Vidí veliké město, jež 

přepjato je lesklou stuhou široké řeky. Nad městem šerých budov, střech 

špičatých i lomených, vztýčeny jsou mnohé věže temné a zachmuřené. Kolem po 

návrších zelenají se lesíky a zahrady. Mezi nimi jako pohádkový zámek rozkládá 

se budova veliká, z jejíhož středu až k nebesům vypíná se štíhlá gotická věž. 

„Praha! Praha!“ sípavě zvolal stařec a povznesl hlavy. Otevřel oči, ale vida 

známé stěny jizby svojí, opět hlavu položil a oči zavřel. Za chvilku viděl nový 

obraz: V jizbě nádherně upravené spatřil tři osoby. Mezi starším již mužem 

prosivělých vlasův a vousův a paní ubledlé i smutné tváři, sklání se mladík asi 

dvacetiletý, pěkně urostlý, kadeří dlouhých a tmavých. Tiskne, líbá ruce — svého 

otce, matky a pláče. 

„S Bohem, otče, maminko —“ 

„S Bohem, dítě nebohé —“ 



Stařec na lůžku opět se zachvěl a pootevřel oči. Ten hlas: „S Bohem, dítě 

nebohé —“ jej probudil; slyšel jej tak zřetelně, jasně, a přece jizba byla prázdna, 

nikde živé duše. 

Opět spatřil Prahu, v ní chrámy a věže. Dvě z nich viděl nejjasněji; byly v 

čele vysokého chrámu a čněly k obloze jako dvě tmavé, obrovské ruce. Teď se ty 

ruce natahovaly výše a výše, již dosahovaly ke mrakům, již prorážely oblaky, z 

nichž najednou vyšlehly plameny jako ze sopky. — 

Stařec usedl na loži a přetíral si spocené čelo. Pak podepřel si hlavu o 

vyhublou ruku a zíral jizbou. 

„Viděl jsem domov,“ šeptal si, „na chvilku byl jsem zase doma!“ 

Choť jeho opět vešla. 

„Již zase vzhůru?“ tázala se měkce a sedla při lůžku. 

„Byl jsem doma!“ zašeptal stařec a usmál se. Stařena zadívala se naň 

udivena. 

„Doma jsem byl, naši Prahu jsem viděl a v ní otce svého s maminkou, jak 

jsme se tenkráte loučili. Jsem tak rád, že před smrtí ještě jednou spatřil jsem 

rodné město; vidíš, jak je mi volněji a veseleji. Tys Prahy nikdy neviděla, leda na 

obrázku mém, ale čím je bledý ten stínek proti skutečnosti! Až do těch hrozných 

dob žili jsme tam šťastně a klidně. Pak šel jsem v cizinu, ale ne sám, tisíce jiných 

šlo se mnou. S hranic naposledy zírali jsme na kolébku svoji, ze které byli jsme 

nyní vyhnáni. Tak jsme se rozběhli jako stádo, kterému zabili pastýře. Snad 

všecky kraje Evropy skrývaly české vyhnance.“ 

Paní tiskla ruku mužovu; jindy byla by jej napomenula, aby se neunavoval 

dlouhou řečí, ale dnes vidouc, jak mu tvář omládla, oči jak mu září, mlčela a 

usmívala se. 

„Po létech spatřil jsem vlasť svoji ještě jednou, ale nepoznával jsem jí. To 

nebyly ty naše staré Čechy, změněna byla tvář jejich k nepoznání. Květ lučin a 

zeleň polí roznesla kopyta koňská, plameny zničily bílé chaloupky, a lid, pokud 

tam zůstal, chodil jako zmámen, jakoby bloudil krajinou neznámou. Místo otce a 

matky našel jsem jenom opuštěné hroby, místo známých tváří samé lidi cizí. 

Utíkal jsem z domova svého jako zoufalec. Ale dnes viděl jsem Prahu, jak bývala 

za dávna, když blažen žil jsem s otcem i matkou.“ 

Stařec se zamlčel a zíral do prázdna. Po chvilce obrátil se k stařeně a ovinuv 

jí kostnatou ruku kolem hlavy, pravil měkce: 



„Byla jsi mi dobrou ženou, péčí svojí a úsměvy lásky rozjasňovala jsi temné 

cesty českému vyhnanci. Tys posilovala ducha mého, aby nezbloudil, ale v práci 

nalézal útěchy, aby nepotácel se ve prachu, ale povznášel se v říše umění. Hanby 

jsem vlasti své neučinil, a přijde-li kdy krajan tvůj do luhů našich, nebude moci 

špatně mluviti o starém Hollarovi. A nyní podej mi „Theatrum mulierum“, ať 

prohlédnu ještě, co jsem umíval.“ 

Stařenka slzíc, poslouchala vroucí slova nemocného; ruku mu tiskla a po 

tváři a šedinách jej hladila. Potom přistoupila ke skříni a vyndavši odtud balík 

velkých listů, položila jej k posteli. Stařec toužebně sáhl po vrchním a obrátiv jej, 

zadíval se na rytiny, jež na listě byly provedeny. Upíraje sesláblé oči na mistrnou 

práci, blaženě se usmíval. 

„Umíval jsem to, umíval! A toto vše dílo moje na světě zůstane, až kosti mé 

dávno budou zpráchnivělé!“ Obracel list po listu a při pohledu na rytiny 

probíhaly mu hlavou vzpomínky na kraje, které prošel kresle slavné budovy a 

kroje lidu. Vzpomínal na Porýní, Nizozemí, na bohaté kraje anglické, na 

Antwerpy i na vzdálenou Afriku. Nenadále se zachvěl. Na listě, jejž právě obrátil, 

byly kresby a podpisy: česká šlechtična, česká venkovanka, žena pražského 

kupce, Češka. 

Na tyto obrázky díval se rytec jejich Václav Hollar z Prachně, Lövengrünu, 

Bareytu, s radostí, jakou vítáváme staré, výborné přátely, jichž mnoho roků jsme 

nespatřili. 

V tom ozval se venku divoký hluk. Stará paní postoupivši ke dveřím, zvolala 

ustrašeně: „Již snad přicházejí! Poberou nám vše, prodají poslední památku a 

nechají nás bez přístřeší!“ a lomila rukama. 

Do jizby vhrnula se tlupa mužův i žen hlučně hovořících, ba hulákajících. 

„Hle, tu leží schován; jako krtek před námi zalezl!“ 

„Čekali jsme dosti dlouho, mistře, přicházíme si konečně pro své!“ 

Stará choť Hollarova stála při lůžku manželově a ruce majíc sepjaty, 

prosebně zírala na příchozí. 

„Jest den dražby, mistře, a ty si hovíš, jakobys nevěděl o ničem!“ 

„Postarali se, aby na nás mnoho nezbylo! Vždyť tu nic nemají, leda trošku 

těch papírův obrázkových!“ křičela silná žena. 

„Dluhů nadělali, ale kdo je zaplatí! Hej, lidé, vyberte to haraburdí a 

vynášejte je do síně, snad přece někdo něco koupí alespoň dětem pro radosť!“ 



„Stůjte!“ sípavě, všecek se třesa, zvolal nemocný. „Nedotýkejte se listů, na 

kterých tkví dlouhá práce umělcova!“ Šediny plynuly mu po čele a tvářích, oči 

svítily mu z důlkův. 

„Mohl jsi zaplatiti a nebyli bychom přišli. Chceme jen svoje, ale kam stačí 

všecko toto zboží na dluhy tvoje. Co nám bude platno, že ostatní vězením 

odpykáš?“ A již opět hrabivě sahala do skříně. 

„Ustaň! Kdež ty rozumíš práci umělcově! Králi vašemu Jakubu i Karlu jsem 

sloužil, každý list můj zlatem býval placen a ty pravíš, že to vše na dluh můj 

nestačí? Země vaše pohostinně přijala nešťastného vyhnance, ale teď, když 

ruka, jež vaši vlasť oslavovala, zemdlela, když jmění vyhnancovo shltil požár, 

přicházíte, abyste starce na ulici nebo do vězení odvlékli a poklady jeho jako 

hadry rozkramařili! Ustaňte a nechte mne zemříti; až hrudy mne zasypou, choť 

má všem vám oplatí!“ 

Oddychuje prudce, sklesl na podušku. Z hrdla vydral se mu dech těžký a 

chroptivý. 

„Neumírej, neodcházej!“ zaštkala stařičká choť a klesla na lůžko. Věřitelé, 

tušíce přítomnosť smrti, mlčky se vytráceli. 

Za nedlouho potom skonal Václav Hollar, Čech vyhnanec, výtečný rytec, 

jenž pro víru svoji v časech bělohorských z vlasti odešel a v cizině docházel slávy 

a obdivu. Rytiny jeho dodnes jsou slaveny jako díla vzácná. 

Václav Hollar skonal dne 25. v měsíci březnu r. 1677. a pochován na 

hřbitově svatomarkétské kaple ve Westminsteru londýnském. 

Nad jednou ze starých podobizen Hollarových napsána byla následující 

slova, jež umělce nadšeně slaví: 

„Ithačan, jenž spatřil mnoho měst a mravů národních, důstojný jest tvých, 

Homere, strun; kdo však vypodobnil mravy lidské a města, tam dostačí sláva 

vlastní. Kdož tolik viděl, našel pěvce slepého; kdož tolik utvořil, vlastním proslavil 

se zrakem. Věčně budeš žíti, Hollare, vystaviv si sám z kovu pomník, kterýžto 

nikdy nezanikne.“ 

 

 

 

 

 



Moc umění 

 

Za jarního podvečera r. 1724. loudal se lesem nad Starými Benátkami statný 

hošík. Byl pěkně vzrostlý, ale líce a zvláště jasné, dobromyslné oči vyprávěly o 

mládí. Oděn byl v lehký tmavý oděv; krátký kabátek měl na prsou rozhalený až 

na košili. Na levém boku visela mu černá plátěná torba, dobře vycpaná; na 

pravém klátily se housle, zabalené do černého šatu. 

Na jaré hlavě hošíkově seděla kulatá čapka, pod níž proudily vlasy až dolů 

na šíji. 

Bylo pěkně vlažno; mezi hustým stromovím vnikaly do lesa zlaté šípy 

zapadajícího slunce. Ptáci zpívali, a veverka harašila rozpryskanou korou. 

Hoch šel zvolna; sem tam pohleděl vzhůru do košů stromů, nebo sukovkou 

zašťáral do křoviska. Botky hodně poprášené bořily se mu do mechových 

polštářů. Hoch brzy pohvizdoval, brzy popěvoval, ale jen tak polohlasitě, pro 

sebe. — 

Teď došel na pěkné místečko: na hoření straně, kterou přišel, vroubeno 

bylo stromy vysokými a starými, doleji jen mladší družina stromková se usadila. 

Byl to koutek porostlý čerstvým vřesem i mechem, do něhož rozvaleno bylo 

několik balvanů. Mladý poutník vystoupil na balvan nejhořejší a pohleděl dolů. 

Oči se mu zaleskly, a veliké slzy vyhrkly z nich na tvář. Po dlouhé době, po letech 

spatřil opět svoje rodné místečko, milou dědinu, i ten skrovný domeček rodný. 

Stál mlčky a zíral k rodišti. Oči se mu leskly a líce bylo plno štěstí. Všecko si 

prohlížel a vzpomínal, je-li to ještě tak, jak to bývalo tenkráte. Skoro se mu 

zdálo, že ta rodná chaloupka tam na pokraji vísky se více krčí, než se krčívala, že 

vesnička je menší, Jizera užší, i ten hrad a věž městská nižší. Rozhlédnuv se ještě, 

jak daleko po okolí mohl, sestoupil a klesl do mechu. Hlavu opřel o levou ruku a 

zamyslil se. Ó ta mladá hlava jeho dovedla se hodně zamysliti, zkusila toho již 

pořádně. V rodné chaloupce jejich bývalo plno muziky; tatíček — tkadlec uměl 

na všecky „inštrumenty“, ale na hoboji nejlépe. To bylo přece jenom čisté 

poslechnutí! Někdy přišli jiní ještě druhové a pak třásla se okna hudbou, a 

chaloupce také jakoby bylo bývalo do skoku. Synek Frantík sotva že smyčec 

udržeti mohl, musil hráti, jak tatíček učil, a když nehráli, zpívali. Někdy se k nim 

přidal mladší bratříček Jeník, jenž na kolébce se rozvaloval, ale pak to byla 

hudba, že matička uši zacpávala. 



Ale jen co je pravda, tatínek staral se upřímně, aby synka Frantíka v hudbě 

vycvičil co nejlépe. 

„Hochu, jiného ti dáti nemohu, nežli trochu té muziky a přece nechci, abys 

do smrti lopotil se za stavem jako já. Uč se, hochu, ouška ti dal Pán Bůh dobrá, 

hrdlo také, můžeš něco dokázati!“ tak Frantíka napomínával. 

Když bylo Frantíkovi sedm roků, svázala mu jednou maminka hromádku 

prádla do uzlíka, do druhého vzal tatínek trochu čerstvých buchet, do kapsy 

nějaký groš, sukovici do ruky — a synek Frantík šel z domů. 

„Hoch má hlásek jako zvonek, co s ním tady na vsi, do Prahy půjde!“ říkával 

otec ženě své již dříve. Teď již maminka Frantíka vyprovázela. — 

Hoch v lese na to všecko vzpomínal. Jako dnes viděl milou tu maminku 

svou, jak v jedné ruce majíc Jeníka, druhou vedla si staršího do světa. Jako dnes 

viděl ty dobré, uplakané oči. Jak dlouho za ním patřila a zástěrou oči utírala! 

Dnes opět ji spatří — jaké to bude překvapení! 

Jak se té Prahy tenkráte lekl, toť byly jinačí domy nežli v Benátkách! A na 

ulicích plno šumu, hrkotu a křiku! Frantík dostal se do kostela sv. Mikuláše na 

Malé Straně jako zpěvák sopranista. Ach, jak se to pod vysokými těmi klenbami 

zpívalo. Když ty veliké varhany nebo plná hudba spustily, jak se to rozléhalo! 

Na počátku se mu tuze stýskalo po domově, po tatínkovi, po mamince, 

Jeníkovi, po zahrádce a po tom všem v Benátkách. Ale časem se ustálil; mělť tam 

výborného kamaráda, čiperu malého, zavalitého. Byla to bujná hlavička a 

nepokojná. Na kůru Mikulášském nic se mu nelíbilo a toužil jen a jen do světa. 

Konečně i Frantíka k tomu přemluvil a prchli z Prahy, ba dokonce z Čech. Až do 

Drážďan se pustili, tam měl čipera strýce flétystu při dvorní kapele. I byli ti dva 

zpěváci do samé té kapely přijati. 

Tatínek a maminka na Starých Benátkách nevěděli zatím, co počíti úzkostí. 

Až tu přišla zpráva od synka, že je v Drážďanech a že se mu dobře vede. Půl 

druhého roku tam Frantík vydržel a pak si vzpomněl, že je čas podívati se, co 

dělají doma. Sebral se a hajdy, k Čechám. 

Ale štěstí mu nepřálo, v Perně jej chytli na lodi a dopravili ho zpět do 

Drážďan. Než na lodi Frantík nastydnul, a skřivánčí hlásek mu z hrdla uletěl. Teď 

poslali jej domů sami. 

Tatínek nepřijal ho právě nejvlídněji. Se zpěvem teď byl konec, proto 

zapřáhl Frantíka k housličkám. Kolik hodin denně musil Frantík hladiti strunky. 



Ale co se nestalo — hlásek se mu vrátil; ne ten starý skřivánčí, ale silný hlas 

altový. 

„Hochu, půjdeme do Prahy nanovo,“ pravil otec; „ale běda ti, utečeš-li. 

Tohle již není hlas jako zvonek, ale jako zvon — takového ani v Praze nemají!“ 

Teď dostal se Frantík k Jesuitům do semináře, ale dlouho tam nepobyl. Šel 

to zkusit ke Křižovníkům. Jakoby to bylo včera bývalo, tak se na všecko jasně 

pamatoval. Uvedli ho k bělovlasému knězi, jenž byl ředitelem kůru. 

Pan páter podíval se naň přes brejle a pravil: 

„Jak se jmenuješ?“ 

„František Benda.“ 

„A odkud?“ 

„Ze Starých Benátek.“ 

„Umíš-li něco? Zazpívej!“ 

Sotva že Frantík kurážně spustil, pošoupl si kněz brejle, povstal, udiven zíral 

na chlapce a potom přikročiv k němu objal jej a přitiskl. 

„Frantíku, to je hlas!“ zvolal. „Zůstaneš u nás!“ 

Potom byl Frantík altistou u Křižovníkův. Ó, těch milých časů, těch krásných 

chvil, kdy kněz Prokop, ředitel kůru a výborný hudebník, mladou hlavu do krás 

hudebních hlouběji zasvěcoval! Když uváděl jej do kouzelných hlubin skladby 

hudební! Jak se stařeček zaradoval, když mu Frantík prvou skladbu svoji „Salve 

regina“ přinesl. Dopřál milému hochu svému radosti, že mohl si skladbičku svou 

v kostele poslechnouti. Ale nyní také tyto pěkné dny jsou ty tam a nikdy již se 

nevrátí… Hlas, ten krásný alt, Frantíkovi opět uletěl. Co zbývalo činiti, nežli 

sebrati partesy, nacpati je do torby, housle hoditi přes ramena, zlíbati ruku panu 

páteru Prokopovi a vydati se domů. 

Dobrý kněz také oslzel. „Slyšíš, Frantíku,“ povídal, „ať mi doma na hudbu 

nezapomínáš, základ máš výborný, jen se uč a přijdeš-li do Prahy, zastav se u nás 

a přijď k pateru Prokopovi, dokud ho Pán Bůh na zemi ponechá, aby tou 

muzikou slávu mu činiti pomáhal.“ 

Na té cestě k domovu dostal se tedy mladý hudec až do lesíka nad rodnou 

vískou a zde v pěkném a vonném chládečku proletěly mu hlavou mnohé ty 

vzpomínky. Jak bude nadále? 

Povstav vydal se opět dále do lesíka; neměl již daleko ku kraji. Teď se 

zachvěl a zůstal státi omámen. Od kraje lesa pronikal sem zvuk houslí. Ale jaký 



to zvuk! Plně a čistě zněl tu tón a za ním celá řada jiných; teď plynuly zvolna, 

jakoby každý z nich zaryti se chtěl do srdce, teď letěly jako šíleny, až závrať 

pojímala. Byly to tóny houslí? Jaké housle kouzelnické vydávaly tyto čarovné 

zvuky? Mladý Benda učinil několik kroků ku předu, aby spatřil, odkud podivné 

neslýchané tóny plynou. A tu viděl na stráni pod lesíkem skupinu mužů 

rozložených po trávníku a v jejich středu stál vysoký, hubený kmet dlouhých 

šedin a popelavých vousů. Tento kmet hrál — — Benda opět poslouchal 

nedýchaje. Upjatě zíral na pravici, která jemně jezdila smyčcem po strunách. 

Slaběji a slaběji plynuly zvuky houslové, jakoby do dálky ulétaly, až docela 

utichly. Teď druzi starcovi povstali; dva z nich ujali kmeta pod paží a tiše beze 

slova kráčeli ke Starým Benátkám. Na místečku, kde stařec hrál, stál František 

Benda hluboce zamyšlen. Stále a stále slyšel zvuky divných těch houslí. Již přece 

všelijaké houslisty ve světě slýchal, ale žádné tóny neměly kouzla tónů 

kmetových. A je ten stařec slep, vždyť jej odváděli, aby nepadl. 

Po vozové cestě klusal tu hošík, veda kozičku s pastvy. 

„Neznáš, hochu, toho houslistu, který tu prve několika mužům hrál?“ ptal 

se jej Benda. 

„I znám, je to slepý žid Löw, byl s kapelou ve světě a teď se vrací domů. To 

si vždycky nad vesničkou zahraje!“ odpovědělo klouče. 

„Žid Löw,“ šeptal si František, „slepý — a přece takový kouzelník!“ 

 

II. 

Tkadlec Benda ustal po práci celodenní. Založil člunek a vyhoupl se ze stavu. 

„Hochu, honem, ať již to zvučí!“ volal na synka Jana. 

Jeník honem sundával housle se stěny, ladil a postavil se před pultík, na 

kterém byly již urovnány partesy. 

„Tak pozor, ty Jirko, mlč a nezlob!“ obrátil se ještě otec ku klučíkovi 

tříletému, který po světnici se batolil. Jak otec rozkázal, usedl do koutka, bradu 

opřel o dlaně, lokte o kolena a již s obou hudců — starého i mladého — očí 

nespustil. 

Ti začali, synek prim, otec sekund. 

Synek hrál opatrně, ale přece jenom několikráte se omýlil. 



„Znova, povídám znova!“ volal pak otec. „A pozor! To jsi měl slyšeti 

Frantíka, když tohle hrával! Ale vždyť ty’s ho slyšel a je ti to jedno. Ty to někam 

dovedeš — pozor!“ — 

Tak šlo to opět na novo. Starý Benda si rád zahuboval; ale často jenom od 

plic. Měl děti z duše rád a staral se, aby se naučily. 

„Již jste v tom zase?“ povídala Bendová, vstoupivši do světnice. „Jestli pak si 

přece oddechneš!“ kárala muže. „Sotva od stavu vyleze, dá se do muziky, místo 

aby si odpočal!“ 

„Mlč, maminko, mlč,“ Benda odpovídal. „Provozovati hudbu jest 

odpočinkem nejpěknějším! Raději nám rozsvěť, hlavičky juž se míhají!“ 

„Pozor, hochu, pěkně piano, zdlouha a crescendo!“ 

V tom se otevřely dvéře. 

Otec mrkl, kdo vchází, a ruce, držící housle a smyčec, mu klesly. 

„Frantíku — kde se tu bereš?“ zvolal a již synka svíral v náručí. 

Sotva že pustil jej otec, chytla jej matka, pak i Jeník přiskočil a malý Jirka se 

přibatolil, aby si bratra prohlédl. 

„Kde se tu jen bereš, hochu?“ opět ptal se otec, již nedočkavě. 

„Jdu k vám, tatínku, hlas mi opět uletěl!“ řekl Frantík smutně. 

„Hlas ti uletěl — ten alt, ten kontraalt, jakého v celé Praze není?“ zakvílel 

otec. „Ale pravda, pravda, jaká pomoc, vždyť se to dalo očekávati denně, zvláště 

při tvém vzrůstu!“ dodal. 

„Tak si přece sedni a odpočiň!“ pobízela syna maminka ke stolu jej 

odvádějíc a na židlici červeně natřenou, v lenochu vykrojeným srdíčkem 

zdobenou, si jej posadila. 

„A co dělá pan páter Prokop?“ tázal se otec, usedaje proti synovi. 

„Hraje stále tak rád. Smutně jsme se loučili; juž mi tak pěkně v té harmonii 

rozsvítil, a tu jsem musil jíti,“ odpověděl Frantík. 

„Škoda, přeškoda, jaká pomoc,“ povzdychl si otec. 

„Již jsem jedno ‚Salve Regina‘ sám skomponoval.“ 

„Jdižiž a snad se naposledy dávalo? 

„O březnové panence Marii,“ dodal syn, „a šlo to pěkně. Pan Páter Prokop 

měl radosť, hladil mne a políbil.“ 

„Ale teď již nemluvte a dejte se do jídla; hoch je beztoho unaven a hladov!“ 

vybízela je maminka, snášejíc večeři: chleba, máslo a studené mléko. 



„Tak teda jezme, ale potom si zahrajeme,“ pravil otec. „Počkej, Jeníku, 

uslyšíš a uvidíš, co nedovedeš.“ 

„Dnes mi, tatínku, hru odpusťte!“ prosil Frantík. 

„A proč hochu, snad naposledy stůněš?“ ptal se ulekán. 

„Nestůňu, tatínku, ale je mi tak nějak smutno.“ 

Starého Bendu mrzelo, že pro dnešek jest se mu odříci pěkné radosti, ale 

vida synův zasmušený obličej neodmlouval dále. „Inu, inu, stýská se mu po 

klášteře a bude se mu více stýskati. Nejen snad po tom dobrém bydle, ale po 

hudbě, jaká se tam provozovala,“ myslil si. Syn Frantík toho večera mnoho 

nemluvil, jenom na otázky milého otce a matky odpovídal. Konečně matka sama 

pravila: 

„Ty, synáčku, jsi dnes unaven, a já dlouho ti neodestýlám; kam pak bys 

nejraději ulehl?“ 

„Na půdu, maminko, do sena!“ radostněji odpověděl Frantík. 

„Ale na posteli lépe bys si pohověl!“ pravila matka. 

„Na posteli jsem spával v klášteře, ale na seně nespal jsem, co jsem od vás; 

již jsem se cestou na to těšil!“ 

„Jak chceš, hošku, jen se dobře vyspi a vstaň veselejší!“ přál mu otec. 

Potom Frantíka vyprovázeli na půdu. Když matka vrátila se do světnice, aby 

druhé děti pobídla ke spaní, otec ještě šel obejít chalupu. Byla pěkná noc, 

hvězdičky se třpytily, zahrada voněla. A v té jasné noci vlnily se zvuky houslí. — 

„Löw se vrátil,“ pomyslil si otec, a jak do světnice se vracel, maně pohlédnul 

na střechu. Až se ulekl — spatřiltě tam ve vikýři otevřeném Frantíka již dopolou 

odstrojeného. 

„Prosím tě, hochu, co tu děláš?“ ptal se otec starostlivě. 

„Slyšíte — Löw hraje!“ odpověděl syn polohlasitě. 

„Ty ho znáš?“ 

„Prve jsem ho slyšel u lesa — ach, ten hraje, to jsou housle.“ 

Otec chvíli mlčel a poslouchal. Tou tichou nocí zněl stále dojímavý, kvílivý 

zvuk houslí. Ani lístek se nepohnul, ani ptáček nezacvrlikal, ticho bylo po dědině 

— jen ty housle plakaly. Löw jistě hrál na zahrádce za svou chaloupkou, že je 

bylo tak slyšeti. 

„Ale teď si již lehni, ať nestůněš, vždyť ho ještě uslyšíš,“ napomínal Benda 

Frantíka a nehnul se, dokud syn vikýř nezavřel. 



Zašed do světničky, vypravoval ženě, jak Löw hraje, a Frantík jak poslouchal. 

„Již ho prý prve slyšel u lesa — inu, Löw hraje čistě — naposledy proto jen 

byl Frantík tak nemluvný,“ hovořil. 

„Věčná škoda, že hoch musil z kláštera, co teď s ním, aby se neztratil?“ 

toužila matka a vyšla. Nedalo jí to, musila ještě viděti, šel-li Frantík opravdu spát. 

Šla tichounce a — spatřila jej opět ve vikýři. Ty housle stále bylo slyšeti. 

„Frantík nespí, stojí ve vikýři a poslouchá, jak Löw hraje,“ pravila Bendová 

muži vrátivši se. „Ještě se nachladí nebo sklouzne se střechy.“ 

„Skočím k Löwovi a poprosím ho, aby nehrál; hrává dlouho do noci, a 

Frantík by to odstonal,“ řekl Benda a zašed do komůrky, otevřel okno a vyhoupl 

se do zahrady, aby Frantík ho nepozoroval. 

Když k chaloupce slepého žida Löwa došel, spatřil starce stojícího uprostřed 

zahrádečky. Hlavu měl přikloněnu k houslím a hrál. Dlouhé vlasy plynuly mu až 

na záda, brada chvěla se splývajíc s houslí k prsům. Benda dotkl se ho lehce na 

rameni. 

„Odpusťte mi, že vás vyrušuji,“ pravil, „ale prosím vás, nehrajte již.“ 

„Abych nehrál? Proč vám překážím?“ smutně ptal se stařec. 

„Ach, proč byste překážel! Ale vrátil se mi synek, víte, ten, který byl u pánů 

křižovníků, a teď stojí ve vikýři a jen vás poslouchá. Bojíme se o něj, aby nestonal 

nebo aby nespadl.“ 

„A proč se vám synek vrátil?“ ptal se Löw. 

„Ztratil hlas, kontraalt jako zvon.“ 

„To je ten, který pěkně hraje na tyhle skřipky?“ 

„Ale dnes hráti nechtěl. Povídal, že je unaven; ale jistě nehrál proto jen, že 

uslyšel vás.“ 

„Že mne slyšel? Kdy — kde?“ ptal se slepec. 

„Prve u lesa. To jsou housle — povídal si.“ 

„Ještě mu tedy zahraji kolébavku a pak dost, aby se hoch vyspal; ale zítra mi 

ho přivedete, poslechneme také jeho,“ pravil Löw a počal hráti. Starý Benda byl 

starý, zkušený muzikář, rozuměl tónům, ale při té písni stál nedýchaje. — 

„Frantík bude mít nového učitele,“ povídal ženě, když vrátil se domů. 

„Koho?“ 

„Löwa, ten člověk na strunách zpívá; nikdy jsem si ho tak pořádně 

nevšimnul jako dnes. To není obyčejný šumař.“ 



„Spí již František?“ ptala se Bendová. 

„Snad spí — vikýř je zavřen,“ odpověděl otec a ulehl. 

Frantík ležel, ale nespal, stále naslouchal, neozve-li se opět jemný tón. 

Neozval se, a Frantík za chvíli usnul. 

Druhého dne dostal kapelník Löw nového učně, a ti dva si porozuměli… 

* 

Uplynulo mnoho let… Zase byl jarní den slunný a vonný. 

Na benáteckém hřbitově procházel se statečný, městsky oděný pán, již 

prokvétající. Chodil od hrobu ke hrobu a přečítal nápisy na pomnících. Za chvíli 

po něm přišel na hřbitov hrobník; šel patrně do práce, v jedné ruce nesl motyku, 

ve druhé lopatu. 

„Prosím vás, kde leží žid Löw, šumař?“ ptal se pán hrobníka. Mluvil po 

česku, ale těžce, tuze těžce. 

„Ten zde neleží!“ 

„Neleží? A kde leží?“ 

„Kdož ví, kde ten zapadl,“ pravil hrobník. „Kde pak takový člověk, dnes je tu, 

zítra tam.“ 

„Kdo má jeho housle, nevíte?“ ptal se neznámý. 

„Také nevím, snad si je vzal do hrobu. To tu bývali nějací Bendové, taková 

muzikantská rodina znamenitá. Teď jsou ve světě všichni a velkými prý pány. 

Jednoho z nich, Frantíka, Löw učíval a měl ho tuze rád. Říkal, ty housle že 

dostane jednou František Benda, tomu že je zachová. Ale Františka Bendy ujali 

se velcí páni. a teď je sám velikým pánem, hraje prý s tím prajským králem 

Bedřichem; kdež pak by si přišel pro housle. Takoví páni brzy zapomínají, odkud 

pocházejí. No, opatruj Pán Bůh! Musím do práce,“ dodal hrobník, odcházeje na 

jinou stranu hřbitova. 

Pán poděkoval a zvolna vyšel ze hřbitova. 

Byl to František Benda, slavný skladatel, královský koncertní mistr pruský… 

Aby povídka byla úplna, dodávám, že druhý bratr, Jan Benda, stal se také 

komorním hudebníkem v Berlíně, třetí — Jiří, přeslavným skladatelem 

melodramat — také tam v Němcích. 

Nyní připadají mně myšlénky o tom, co výborných hlav, co umu a 

schopností ztrácelo se nám v cizině, ba ztrácí se dosud… 



Všecku svou dovednosť a moudrosť, jíž se pyšní, dají cizím, a my píšeme o 

nich ve svých knihách: „Byl také synem vlasti naší, byl ke cti svému národu.“ 

Svému národu? 

Ten hrobník měl pravdu, když řekl: „Takoví páni brzy zapomínají, odkud 

vyšli.“ 

 

Boj gigantův 

 

Bylo jaro posledního roku století sedmnáctého. 

Za milého, jasného podvečera kráčel od křižovnického špitálu sv. Anežky k 

mostu Karlovu kněz křižovník, statečné, jaré postavy. Byl as čtyřicátníkem, 

dobráckých očí. Usmívaje se zíral po lesklé hladině Vltavině k Petřínu, jenž skvěl 

se v nejpěknější zeleni jarní. A jak zrak knězův zabloudil až ke chrámu 

svatovítskému, zasmušilo se oko a hlava knězova sklonila se k prsům. Naproti 

chrámu křižovnickému ještě jednou pohleděl na levo vzhůru ke sv. Vítu a zahnul 

vedle Klementina na náměstí „Na louži“. Šel navštívit dílny Matěje Baltazara 

Rainera, mistra řezbářského, dobré pověsti. Seznámili se spolu v klášteře u 

sv. Františka, kdež kněz nedávno ozdoboval kapli malbou svojí a mistr Rainer 

řezbami. 

Matěj Baltazar Rainer byl v nejpilnější práci; na soše svatého poustevníka a 

opata Prokopa velebnou hlavu dokončuje, jakousi nábožnou sobě prozpěvoval. 

Syn jeho, třináctiletý Václav Vavřinec, při stěně naproti oknu pracoval štětcem 

na plátně. A v tom kněz křižovník vešel. 

Oba Rainerové ustali v práci; otec ruku knězovu stiskl, Václav políbil a 

honem židlici uchystal, aby se velebný pán posadil. Kněz usednuv rozhlížel se po 

dílně. Utkvěv na soše sv. Prokopa milým pohledem, přistoupil k dílu mladého 

malíře, aby popatřil, o čem ta mladá hlava malířská opět pracuje. 

Na plátně byl chumáč postav obrněných, na koních i pěších, seskupených v 

jakémsi hrozném zápase. 

„Opět vojna nějaká?“ usmál se kněz a zíral na mladého malíře. 

Hoch se zapýřil. 

„Tu ten je hrdina — ne?“ tázal se kněz opět a na postavu nejstatnější 

ukázal. 

Malíř přikývnul. 



„Totě snad Žižka, či kdo, že oči má zastřeny?“ 

„Král Jan v poslední vojně,“ odpověděl hoch a jiskrným okem zahleděl se na 

obraz. „A tu je král Karel!“ dodal a směleji zadíval se do líce knězova. 

Kněz chvíli zíral mlčky a pozoroval výtvor mladé duše. Potom synka po hlavě 

pohladil a řekl: „Jen dále, Václave, jen dále, teď máme z tebe radosť jenom my, 

ale snad se dočkáme, že budeš radostí všech dobrých Čechů!“ Potom od obrazu 

poustoupiv na židlici svoji usedl. 

„Za večera čte jen v té Hájkově kronice, kterou jste mu, velebný pane, 

zapůjčil. Abych do lůžka ho doháněl, do rána by četl! Je sice statný výlupek, 

hned něco se ho netkne, ale všeho do míry!“ pravil starý mistr. 

„Jen čti, synku, čti, uhlídáš, jak bude ti to všecko jednou vítáno; co budeš 

míti v hlavě, nebude ti třeba sháněti,“ povzbuzoval kněz. „Ale že právě také 

krále Karla jsi namaloval, napadá mi, co nedávno jsem slyšel vyprávěti. Pan Eliáš 

Šretl, svatovítský mistr hudební, zkušenosť svoji mi vypravoval a k slzám 

upřímným mne pohnul. Víte, že pan Eliáš Šretl je krevní přítel nebožtíka pana 

Tomáše Jana Pešiny z Čechorodu, muže chvalitebného obcování, pražského, 

litoměřického i vyšehradského kanovníka, hlavního kostela sv. Víta na hradě 

pražském děkana, biskupa samadrienského. Jsoutě oba rodáci z města Počátek. 

A ten pan Šretl nedávno o hrobu našich králů mi vypravoval: 

„Když se hrobový kámen nad sklípkem králův a knížat českých položený 

zdvíhati měl a schody do téhož sklípka opravovati se musily, můj pan strejc 

Tomáš Pešina mě s sebou také vzal a přál, abych něco památného uhlídal. 

Do toho, po stupních dosti již porušených, královského sklípku my oba 

vejdouce, hned on pán můj počal hledati tělo Karla IV. a po dosti dlouhém 

hledání spatřil on jednu sprostou prkennou truhlu v jednom koutě na zemi 

ležeti, ji pilně pozoroval a její „Karel Čtvrtý“ nápis četl, divil se a želel, že tak 

dobrotivý království českého otec tak bídné po své smrti od svých Čechů má 

opatření; protož hned poručil mně, bych nějaké dřevěné špalky, také nějaké 

malování k přikrytí té truhly pilně hledal a spěšně přinesl. I přinesl jsem dva 

příjemné špalky, oba na zemi a na ně tu truhlu s tělem téhož Karla IV. jsme 

položili, aby od země výše ležící tak snadno nehnila. On pak hned téhož císaře 

Karla IV. neporušené tělo políbil a plakal lítostí velikou, ke mně řka: 

„Tu hle, tak bídně leží slavný někdy římský císař, král a otec náš český!“ Já 

od pláče také jsem se zdržeti nemohl, pro nějakou ozdobu jsem běžel, po cestě 



plakal a takovou nějakou hledaje, našel jsem jedno dosti tlustě mazané plátno, 

na kterém malován, raději mazán byl v modrém poli bílý dvouocasatý lev, 

království českého erb; to plátno na tu truhlu jsme položili a ji málo víc nežli nic 

okrášlili. Na tom téhož císaře Karla IV. mrtvém těle viděl jsem rubáš nebo sukni 

karmazínovou se stříbrnými a zlatými květy na způsob brokátu protkávanými. 

Tvář jeho i ruce tak jsou bílé, jakoby on dnes byl umřel; osoba jeho jest 

prostřední výsosti.“ 

Pak bylo v dílně ticho. Kněz křižovník a starý Rainer měli oči zality. Václav 

stál u stolce s malbou; hlavu měl skloněnu, paže volně svisly. Neplakal, ale tvář 

měl až nad oči zčervenalou. Byl prvý, který do ticha promluvil: „Čechové snad 

přece jen za to nemohou!“ 

Kněz křižovník povznesl hlavu a zadíval se na hocha. 

„Mohou a nemohou, synku, těžko souditi!“ řekl zticha, spíše jakoby sám 

sobě. „Ale poslyš, Václave, vydám se některý den na Bílou Horu, nepůjdeš se 

mnou?“ 

„Na Bílou Horu?“ nesměle řekl Václav. 

„Zastavím se také pro pátera Noseckého, mistra tvého umění 

zamilovaného!“ 

„Ach, s jakou radostí půjde, jenom nebude-li obtíží!“ za synka odpověděl 

otec. 

„Zastavím se pro tě, Václave, a maluj dále!“ pravil kněz povstávaje k 

odchodu. 

Otec kněze křižovníka až na ulici vyprovodil. Když do dílny se vrátil, synek 

Václav tiše zíral na malbu svoji. Byla zkažena, štětcem silně namočeným sem 

tam několikráte ji přejel. 

„Proč jsi práci pokazil?“ ptal se otec. 

„Protože jsem se odvážil malovati Karla Čtvrtého!“ tak divně smutně řekl 

Václav. Otec na chvilku se zamyslil. 

„Pan páter Beckovský ti přeje a je to vzácný muž, važ si toho!“ 

Hoch usmál se, jakoby řekl: „Jak bych si ho nevážil.“ 

Křižovník Jan Beckovský zatím k domovu svému, ke špitálu sv. Anežky 

přicházel. V jizbičce své shodiv svrchní roucho, přisedl ke stolu, na němž 

rozloženo bylo plno velikých lejster a počal čísti, co sám napsal. 

Byla to historie Eliáše Šretla o rakvi Karla IV… 



Po několika dnech za pěkného odpůldne přišel kněz Beckovský pro Václava. 

„Chodívám tam každoročně,“ pravil, „pomodlit se za duše všech 

nešťastných vlastenců.“ 

Šli volně a cestou nemluvili. Na návrší hradčanském zastavil se kněz 

Beckovský a zadíval se na chrám svatovítský. 

„Toho roku 7. listopadu, v noci před smutnou bitvou, všickni velcí 

patronové naši i císař Karel IV. tam ve chrámě smutně se modlili a plakali,“ 

pravil. Tvář měl smutnou, oko zamženo. 

Václavovi bylo při tom nevýslovně bolně. Potom zašli ke Strahovu. 

Kněz malíř Nosecký srdečně milého druha přivítal a na další pouť s ním 

vyšel. 

„Vedu si synka mistra Rainera, patří již trochu do vašeho cechu, pravil 

Beckovský a Václava příteli ukazoval. 

Kněz malíř Nosecký vlídně se usmál a Václava po líci pohladil. V čistém 

slunečnu pěkně se jim kráčelo. Kněží šli pospolu, mladý Rainer klusal za nimi. 

Asi za hodinu dorazili k té smutné, památné pláni. 

Na břehu při cestě právě rozkvétaly trsy krvavých slziček Kněží se zastavili a 

utrhli si po několika kvítcích. Když planiny dostoupili, obrátil se Beckovský k 

Václavovi a pravil: „Hochu, tu na pláni byl veliký, smutný boj. Tu stáli Čechové, 

tam na levo Uhři, zde ke Hvězdě Moravané. A ten král, jehož z daleka z Němec si 

povolali, zatím tam na hradě hodoval! Byl cizinec z daleka, neměl pro Čechy citu, 

byl jiné řeči, jiné víry! 

Byli poraženi. Bůh se hněval na ty rozmařilé cizince! Na Čechy snad proto, 

že jim tolik věřili. 

K jedné hodině s poledne počal boj — ale dlouho netrval… 

Uhři dali se na útěk nejdříve — tam k Motolu utíkali, potom k Vltavě a přes 

řeku do Podola. Pak utíkala jízda — vedli ji cizinci. 

Pěší Čechové i Moravané zůstali s Turnem a Šlikem do posledka, V nich 

zaklokotala stará krev, mužná, hrdinná… Cizinci opuštěni byvše, Čechové 

bojovali zoufale. Tisícové jich padli — Šlik zraněn ranami mnohými byl zajat, 

ostatní prchali ke Hvězdě. 

Je jich tu zakopáno přemnoho! Dobré hlavy a dobrá srdce nešťastných 

vlastenců tu leží!“ 

Kněz Beckovský se zamlčel; po tváři valily se mu slzy. 



Václav nechápal plně, co slyšel. Ale přemýšlel, že není po Čechách jak 

bývalo, jak o tom v těch kronikách čítával. Bývali tu patrně lidé jinačí, jiné lásky k 

zemi a jazyku českému. Ty lepší časy byly tu patrně zakopány! Tolik jen mladá 

hlava chápala… 

„A nyní pojďme,“ pravil po chvilce Beckovský, „zajdeme do kostela 

pomodlit se k našim svatým patronům, dědicům země české. Ti celou zemi 

českou vždycky pečlivě opatrovali a obhajovali, když častokráte našim předkům 

v rozličných válkách zvláště proti nepřátelům, kteří nejenom řeč českou, ale také 

i národ český vykořeniti chtěli, nápomocni byli.“ 

Když opět z kostela vyšli a na pláni naposledy postáli, pravil kněz malíř: „Až 

jednou, Václave, budeš starší, vzpomeň si někdy na dnešní vycházku naši a na ty 

boje starých Čechů. Snad budou ti vzpomínky ty požehnány… 

* 

Uplynuly roky. 

Kněz Jan Beckovský odpočíval již u sv. Františka; zemřelť dne 26. 

m. prosince 1725., zanechav dobrým a věrným Čechům veliké dílo své, nazvané 

„Poselkyně starých příběhů českých“, na památku bývalých časův a lidí, jakož i 

na důkaz své vlastenecké lásky… 

Václav Vavřinec Rainer vlastní pílí, vlastním duchem stal se malířem z 

nejslavnějších. Ztrativ otce, poznal trampot sirotkových, ale v umění svém 

nalézal přece jen tolik blaha, tolik záře, že osvěcovalo mu chvíle nejtemnější. 

Malby jeho na omítce v kopuli pražského chrámu křižovnického, dále u 

sv. Tomáše na Malé Straně, v zámku duchcovském a j., obrazy jeho ve mnohých 

kostelích českých (v Praze na př. u sv. Jakuba, u sv. Petra, u Panny Marie Sněžné, 

u Všech Svatých) vypravují dosud o velikosti jeho umění a hlásají slávu jeho… 

Byl duchem a tělem vždy jarý, své vlasti věrný syn a slávy i úcty její nehájíval 

jenom štětcem svým, ale také kordem. Znali ten kord jeho mnozí posměvači a 

utrhači národa českého, znali dobrého a veselého malíře také všichni dobří 

Čechové Pražští… 

Byl podvečer měsíce listopadu. Po nábřeží řeky Vltavy od mostu Karlova 

proti proudu loudal se statný, ramenatý muž, více než čtyřicátník. Plstěné 

klobučisko staženo měl hluboce do čela, jen jen že oči svítily. Tmavošedý plášť 

zahaloval mužnou postavu. 



Chvílemi zahleděl se do Vltavy, jež divně se kalila, chvílemi jenom do 

prázdna upjatě zíral. 

Teď se zastavil. Před velikou budovou křižovnického špitálu sv. Anežky chvíli 

němě dumal, potom nenadále se obrátiv letěl k mostu Karlovu, po něm na 

Malou Stranu spěchal a přeběhnuv ji a čásť Hradčan za město pospíchal. 

Bylo již hodně šero. Od severu tiše vál mrazivý vítr. Vísky nad skalami 

Vltavskými bělely se v šeru. 

Již se před spěchajícím poutníkem temněla obora kolem Hvězdy. 

Chodec zabočil v levo — k Bílé Hoře. 

Na holých lánech šuměla suchá tráva po strniskách a paloucích. Vyplašen 

vyletěl z křoviny strnad a vrány dále zakrákaly. 

Tu rozkládala se širá, smutná pláň… Někde v dolince znělo s kostelíčka 

opožděné klekání. 

Na pláni nedaleko chrámu Panny Marie usedl chodec a hlavu sklonil do 

dlaní. Noc nížila se více a více — — bylo tma. Měsíc nevysvítil, jen tmavé chumle 

mraků plovaly po obloze… 

Muž seděl beze hnutí dlouho a dlouho… Hlavu měl stále ve dlaních. Byla 

pozdní noc, když zvolna vracel se ku Praze… 

Druhého dne potom počal mistr Václav Vavřinec Rainer malovati v paláci 

Černínů na Hradčanech veliký obraz na omítce: „Pád gigantův!“ 

V noci na Bílé Hoře pád českých gigantův, pád obrů českých, pád ducha 

českého procítil! — 

Když po mnohých dnech blížila se práce ku konci a Václav Vavřinec jednou 

dílo své přehlížel, dotkla se ho cizí ruka na rameni. 

Ohlídnuv se spatřil stařečka v bílém rouchu kněžském, usměvavého, 

vlídného. Podával Vavřinci ruku pravě: „Neřekl jsem tenkráte, abyste vzpomínal 

na ty boje starých Čechů? Vzpomínal jste, a Pád gigantů září již v plné kráse!“ 

Rainer poznal Noseckého. — 

Končím. 

Dne 9. října 1743. zemřel Václav Vavřinec Rainer a tělo jeho ve chrámě 

sv. Jiljí před oltářem sv. Dominika odpočívá. 

„Pád gigantů“ marně bychom v paláci Černínův hledali, jsouť z paláce toho 

kasárny… 

 



Il divino Boemo 

 

V Benátkách byl divoký masopust. V pozdních hodinách nočních bylo na 

ulici živo jako ve dne, ba živěji; všude plno smíchu, výskotu a zpěvu, i na vlnách, 

září světel ozlacených. 

Ale v jedné z nocí únorových r. 1767. bylo nejživěji. Po ulicích i náměstích 

bylo viděti i panstvo nejvznešenější. Nejnádhernější lodice déle nežli jindy 

houpaly se na třpytné hladině. Téhož dne dávána v divadle nová opera mistra 

Venatoriniho, a všecka skvělá společnosť byla přítomna. — 

Jásot a zpěv dlouho přes půlnoc odrážely se o vlny a tiché ostrůvky; veliké 

hvězdy jiskřily, a měsíc zářil. Byla vlažná italská noc… 

V jednom z nejnádhernějších a nejbohatších paláců benátských zářila štíhlá 

a vysoká okna ohněm světel. V ozářené chodbě pobíhali sluhové vyšňoření a 

spocení. Pozdě v noci scházela se do sálu, jehož stěny leskly se zrcadly, zlatem a 

lustry mnohoramennými, vznešená a slavná společnosť, květ benátského 

panstva. 

Všichni hosté přítomni byli nové zpěvohře v divadle, a teď sešli se ještě, aby 

oslavili a blíže poznali slavného mistra skladatele, jenž nedávno v Neapoli 

samým králem skvěle byl vyznamenán. 

Kolem stolů, skvostně řezaných a těžkými koberci pokrytých, usadili se 

pánové a paní přední šlechty, hudební výtečníci, básníci a známí ctitelé umění 

vždy vítězícího. V čele sálu vedle hostitele a choti jeho přední místo ponecháno 

mistru Venatorinimu, jenž jako skvělá hvězda vlasatice objevil se na nebi umění 

italského a notami svými prováděl pravé divy. 

Dlouho nepřijížděl, patrně zdržel se v divadle. Mezi hosty proudil hovor, ale 

přitlumený. 

„Je to kouzelník!“ 

„Čaroděj, který tóny svými dokáže všecko!“ 

„A při tom vám zůstává chladným, nepřístupným!“ 

„Je ze severu, až odkudsi z Čech, snad mají tam jenom sníh a led!“ 

„Il Boemo — Čech je, ovšem že Čech.“ 

„Il divino Boemo — božský Čech — je z té divné země na severu, kde před 

věky býval dvůr Karlův.“ 



„Karel císař zval i našeho Petrarcu ke dvoru svému a Pius II. napsal o nich 

věci nejdivnější!“ 

„Což tenkráte byly si Čechy s Italií blízko. Celý svět se jim tenkráte divil, ale 

báli se jich nejen knížata, ale i králové!“ 

„Dnes o nich slyšeti není. Ani nevím, kde ta divná země vězí. Před věky tolik 

slávy, jak pravíte, a teď nikde ani dechu!“ 

„Jak že, nikde ani dechu? Mistra Venatoriniho celé Vlachy zbožňují!“ 

„Ovšem, ovšem, ale on jest jediný!“ 

„Venatorini je tedy z těch Čech? Pak se té hudbě jeho nedivím, krev starých 

otcův patrně v něm zaproudila!“ 

„Vítězili mečem — on hudbou!“ 

Takový hovor proudil skvělým sálem. 

„Jak povídám, jako vlasatice vyletěl a svět se jen diví.“ 

„Skoro jako meči některého z jeho otcův.“ 

„Patrně je tam nyní mrtvo; kde jen těch tonů nabral?“ 

„Když lid spí, hraje země. Hraje těmi tony, které kdysi vlnily se nad jejími 

pláněmi a kopci. Jistě že zpívají tam lesy i struhy, hory i skály!“ 

Tato slova promluvil básník, jenž ve svých knihách opěval staré doby slavné 

Italie. Srdce jeho cítilo i s tou dálnou zemí neznámou, protože tušil, jak je 

nešťastna. 

Teď všichni povstali. Hlučný potlesk a výkřiky zazněly sálem. 

Vešel statný muž asi třicetiletý, tváři kulaté, pobledlé, očí velikých a jasných. 

Kadeře měl pudrovány a upjat byl do dlouhého kabátu ze tmavého sametu. 

„Venatorini — il divino Boemo!“ šeptali si vznešení hosté. 

Pán domu zavedl skladatele k místu dosud prázdnému. Umělec ukloniv se 

usedl. Sluhové přinášeli pokrmy a po sále zavládlo ticho. Jenom talíře se zářícím 

náčiním zvonily. 

„Nechť žije česť Italie, umělec Venatorini — il divino Boemo!“ zvučně 

promluvil hostitel a pozdvihl pohár s vínem. 

Poháry zazvonily a páni spěchali k umělci, jenž usmíval se šťasten. 

„Za dnešní večer buď vám dík!“ 

„Již nyní toužebně očekáváme příští slávy vaší!“ 

„Také zemi, která byla vaší kolébkou, bud česť a sláva!“ pravil pěvec italský. 



Umělec lehce se zachvěl. Bledé líce se mu zruměnilo, a oko zaplanulo 

tklivým leskem. 

„Budiž jí česť a sláva!“ pravil hlasem jaksi stísněným. 

„I tomu lidu, z něhož jste pošel, i té Praze, ve které byl sám Cola di Rienzi.“ 

V očích umělcových zasvítila rosa. Srdce mu bušilo a nohy se chvěly. 

Panstvo spozorovalo, jak jest rozechvěn a usedalo. 

„Nežli jste přišel, mluvili jsme o vlasti vaší. Víme dobře, že Čechy a Italie 

bývaly si velmi blízko!“ 

„Jste tedy pražský rodák?“ 

„Za mládí jsem tam mlynařil a byl jsem již přijat do mistrovského cechu. Ale 

když jsem měl pracovati, při hukotu kol slyšel jsem, jak voda vltavská zpívá, jak 

divně, z hluboka zpívá, a vyšed na ulici, slyšel jsem opět jen zpěv. Okouzlil mne, 

počal jsem žíti jen tónům, proto zaletěl jsem do vašich slunných krajů, kolébky 

velikých mistrův a našel jsem zde srdce, která zpěvům mým porozuměla.“ 

„A porozumějí vždycky!“ 

„Mezi věnci, kyticemi a básněmi, které mi štědré ruce dnes na jeviště 

sypaly, našel jsem také lístek od krajana. Lístek v české řeči!“ řekl Venatorini. 

„Jistě že těšil vás pozdrav krajanský?“ 

„Potěšil, a probudil se ve mně stesk po daleké zemi, kde jsou zahrabáni a žijí 

moji drazí. Snad opět jednou tam zaletím.“ 

Hovořilo se dále o večeru dnešním, o umělcích a umění vůbec. 

Venatorini jaksi zamlkl. Měl na mysli obsah lístku, jejž obdržel od 

neznámého krajana. V ústraní divadelním přečetl si krátké řádky — rozechvěly 

jej. V lístku tom stálo: „Slavený krajane! Přijmi chudé slovo od neznámého 

rodáka. Přišel jako ty z daleka, byl slaven a chválen. Nevynikal v komposici, 

prováděl jen, co jiní napsali. Ale teď je bídný, opuštěn, zapomenut. Pouť jeho 

brzy bude dokonána. Na jménu ti nezáleží. Zemře v cizině, vzdálen domova. 

Vezmi si výstrahu, nevěř všemu! Přízeň lidská jest dýmem! A vrátíš-li se šťasten 

či nešťasten do Čech, pozdravuj naše hory i roviny, pozdravuj Prahu!“ — 

Slavný hostitel českého umělce mezi hovorem vyšel. Starý komorník prve 

něco mu oznamoval. Ale hosté nerušeně hovořili a k Myslivečkovi opět obraceli 

se otázkami: 

„Jak daří se tam hudbě u vás? Jací jsou v Čechách hudebníci?“ 



„Podivní, jako je tam nyní všecko podivno. V pohorské vesnici, v malém 

bílém kostýlku za chudými varhánkami leckde zasedá varhaník, chudý vesnický 

učitel, který směle by mohl zasednouti i ve chrámu sv. Marka. Takoví jsou tam 

hudebníci: chudí a prostí, neslavení, ale hlubocí a cituplní; v kontrapunktu jsou 

jako doma, ale hrají jenom sobě a lidu, který dole v chrámečku zpívá písně 

matek a otců, kteří poznali lepších časův. Ó, vznešení pánové, při té vzpomínce 

vlhnou oči, a srdce bujněji se roztepe. Když nad notami svými usedám a do 

skladeb se pohružuji, z nejdražší dáli proniká ke mně dojemný hukot varhan a 

hlahol zpívajících, jak poslouchával jsem je stoje u starých zdí pražských chrámů, 

velikých a slavných, jak slýchal jsem je v kostýlcích mezi horami lesnatými!“ 

V sále bylo úplné ticho. Teď ve dveřích rozhrnuly se těžké, rudé záslony a 

jimi vešel mladý muž, kulaté tváři, modrých očí, oděný ve tmavém šatě, a za ním 

dnešní hostitel. 

„Venatorini!“ zašeptali hosté mimoděk. Příchozí byl umělci velice podoben. 

Venatorini se ohlédl. Chvilenku stál ustrnut jako bez ducha. Oko měl upjato 

na příchozího — ruce zvolna se zdvíhaly a již radostně zvolal: 

„Františku!“ 

Příchozí klesl do náručí slavnému skladateli. 

„Skladateli našemu přišla radosť neočekávaná. Našel jej dobrý bratr, jenž až 

z daleké Prahy přijel, aby svědkem byl oslavy bratra svého!“ oznamoval hostitel 

panstvu. 

Všichni vstávali a spěchali k bratru Venatoriniho. Tiskli mu ruku a srdečně 

jej vítali. František jen skromně se ukláněl a usmíval se. Odpovídati nemohl a 

slovům srdečným nerozuměl. 

„Bratr můj František — byli jsme si vždy tak podobni, jsmeť dvojčata!“ pravil 

skladatel. 

Bratři již dlouho v paláci nezůstali a nikdo jim nezazlíval. Shledavše se tak 

nenadále a jistě že ne na dlouho, měli si asi přemnoho povídati. 

Nejvlídnějšími pozdravy provázeni ubírali se k bytu Venatoriniho. 

František vypravoval o Praze, o mlýně otcovském a všech známých. 

Zpěvohře byl v divadle přítomen a jásal nad oslavou bratrovou. Schválně 

nepřihlásil se až po divadle, ale tu zvěděl, že Venatorini odejel do paláce mezi 

šlechtu. Vyptav se služebných, mešká-li tu dosud Venatorini, nebyl jen tak 

propuštěn. Dle podoby jeho tušili sluhové, že blízkým je příbuzným umělcovým. 



Mnoho a mnoho si bratři vypravovali. Venatorini o skvělém životě svém, o 

slávě své vypravoval. František o tom, jak jej každá zvěsť o bratrovi potěšila. 

Venatorini ukázal též bratrovi lístek, který od ubohého jakéhos krajana 

obdržel. „Vyřiď pozdrav jeho sám, bude tam dříve, nežli já Čechy uvidím!“ pravil 

bratrovi. Po letech užili oba bratři několik milých dní. Venatorini zprávami 

bratrovými okřál. Když bratr odjížděl z Říma ku Praze, poslal rodné zemi na 

severu, zvláště rodišti svému Praze, vzkazy plné lásky… 

 

II. 

Uplynulo pět roků. Byl opět masopust, ale ne tak vlažný jako ten, kdy Il 

divino Boemo byl v Benátkách a v celé Italii tak slaven. — 

Nocí chladnou, mlžnatou přijížděl k věčnému městu vůz, tažený dvěma 

hubenými koni. Bylo tma, ubozí, spocení tahouni klopýtali. Ujeli dnes již velikou 

cestu a byli ubožáci znaveni. Vozka na kozlíku si prozpěvoval nábožný jakýsi zpěv 

z rodného místečka dále na severu. 

Ve voze seděl muž všecek do pláště zahalený. Jenom oči časem rozhlédly se 

krajinou, aby pak na dlouhou chvíli opět se zavřely. Byla chladná mlha. 

Muž do pláště zahalený byl Venatorini, slavený umělec z Čech. 

Il divino Boemo! Božský Čech! 

Ta slova neustále tanula mu v hlavě. Kolikráte ta sladká slova uslyšel? 

I rty královské řekly mu je několikráte. Nebylo tomu tak dávno. 

Přijížděl z Milána, kdež před třemi dny uvedena v divadle poslední, veliká 

zpěvohra jeho „Armida“. 

Všecky síly své věnoval této práci, všechen umělecký dar svůj soustředil na 

díle tomto — a výsledek její? 

Malý — smutný — — ponižující… 

Hned po zpěvohře skladatel ujížděl. 

Unavenou hlavou jeho projížděly mnohé myšlénky. Všecka léta v Italii zažitá 

přelétala před ním jako hejna ptáků stěhovavých. Znova viděl všecku slávu svoji, 

všecko veliké bohatství. Ó, to bohatství! Bylo veliké, úžasné, že mnozí, přemnozí 

mu záviděli. Ale což bylo Venatorinimu bohatství! Bohatství své nosil v prsou, 

bohatstvím jeho byly všecky ty hluboké akordy a melodie, které znívaly mu ve 



bdění i ve spánku. Bohatství toho světa rozhazoval oběma rukama, a dobrácké 

srdce jeho nepřemýšlelo, komu je rozhazoval! Věděl, že ačkoliv oplývá vším je 

chud, jako býval, když poprvé jej oslavovali. A nyní zklamalo jej bohatství, které 

bylo mu vším, bohatství hudby jeho. Byl odmrštěn, odkopnut. 

V umdlené hlavě vynořila se náhle vzpomínka. 

„Přišel jako ty z daleka, byl slaven a chválen. Ale teď je bídný — opuštěn a 

zapomenut. Pouť jeho brzy bude dokonána. Zemře v cizině vzdálen domova. 

Vezmi si výstrahu, nevěř všemu! Přízeň lidská jest dýmem!“ 

Ta slova napsaná před pěti léty na lístečku rukou neznámou zněla mu 

hlavou… Venatorini div že hlasitě nezavzlykal. Ó, proč teď také nepřijel bratr 

František, všeho byl by Venatorini zanechal a odejel s ním ze země nevděčné 

tam daleko na sever… 

Již jeli ulicemi města Říma. Po ulicích bylo mrtvo, žlutá světla temně zářila 

hustou mlhou. 

„K Piazze del popole!“ zvolal Venatorini na vozku. „Dojedeš?“ 

„Dojedu!“ odvětil vozka a švihl do spocených koní. 

Kola drnčela, a domy a ulice ubíhaly. 

Před nádherným palácem na Piazze del popole v Římě vozka zastavil. 

Venatorini zaplativ, ubíhal k jednomu z nádherných paláců, ke svému paláci. K 

nádhernému domu, ve kterém zažil bujných slavných dnů, obkličován jsa přátely 

lichotnými a chytrými! 

Některá okna palácová byla slabě osvětlena. 

Brána byla dokořán. 

Venatorini se zachvěl. Co se tu děje — brána dokořán! 

V chodbách bylo tma. Slavený skladatel proběhl síní a letěl po schodech. 

Slyšel divné hlasy. Hrubá slova a písně temné ozývaly se chodbami. 

Tmavými chodbami sem tam ploužily se divné postavy. Dvéře pokojů byly 

otevřeny. Pokoje byly prázdny — bez nábytku. Po podlaze na rozestřené slámě 

hověli si nejchudší lidé z ulic římských. 

Venatorini se zastavil a naslouchal. 

„Jinak spí se tu nežli pod nebem v té studené mlze!“ 

„To věřím! A jak spalo by se na těch měkkých poduškách, které tu bývaly. 

Přišli jsme pozdě, všecko odnesli.“ 

„Venatorini se podiví.“ 



„Konec je slávě, konec hodům a veselí!“ 

„Což ten — vysype novou haldu těch paliček s nožičkami, a znova bude 

zlata všude plno.“ 

„Alespoň jednou se tu vyspíme!“ 

„Jemu toho nepřeji, přál ubohým, ale nerozuměl světu. Cizí ruce všecko teď 

pobraly za ty radosti a slávu, kterou zde strojíval.“ 

„A bude strojiti zas. Vždyť zůstala mu hlava!“ 

„Nemá jen hlavu, má také srdce!“ 

Tak hovořili nezvaní hosté v pokojích palácových. 

Venatorini po schodech utíkal výš a výše. Již ocitnul se na půdě palácové — 

v místě, do kterého vkročil dnes poprvé. 

Hrdlo měl staženo, v prsou úzko, oči vyjevené. 

Klesl na hromadu slámy. Chvíli ležel tiše jako bez ducha. 

„Vezmi si výstrahu — nevěř všemu! Přízeň lidská jest dýmem!“ hučelo mu v 

hlavě. Vše — vše jej oklamalo! Země s lidem, panstvem — přátelé — sluhové — 

všecko! Proč jenom tentokráte bratr nepřijel! 

A ta hlava tak pálila — — Ve tmě počaly mu kroužiti pestré barvy, točily se a 

vlnily. Jak se ty barvy měnily a přehazovaly — jak se měnily — ta červená 

nejvíce! A pod skráněmi to hučelo, sípalo a svištělo jako vítr ve skalách a slujích. 

Venatorini ležel tupě. — 

„Spíš, můj pane, spíš?“ 

Čela horoucně planoucího dotknula se ruka. Venatorini pozdvihl hlavu, a 

ruka hmatala kolem. 

„Ach — to jsi ty, Barry?“ 

„Já, pane můj, tvůj vděčný žák. Letěl jsem z Milána za tebou, netuše nic 

dobrého.“ 

„Jsi hodný, Barry. Ale mně jest již blaze. Slyšíš, Barry, teď byl jsem u nás v 

Čechách, v horách lesnatých. Stál jsem u malého kostelíčka a poslouchal jsem. 

Slyšíš, Barry, ty varhany hrály, to byly akordy, milánský orchestr toho nedovedl. 

A jak tam zpívali! „Otče náš, milý Pane, dej nám ducha svatého!““ 

Venatorini zpíval divným, slabým hlasem. 

Žák jeho Angličan Barry poslouchal, ale slůvka nerozuměl. Venatorini mluvil 

řečí neznámou — patrně řečí své vzdálené vlasti. 

„Proč jen dnes František nepřišel…“ 



„Slyšíš, Barry — pojedeme spolu do Prahy. Tam je náš mlýn, také jsem v 

něm nasypával, hučí a klepe — pěkně — pěkně — slyšíš, Barry?“ — — 

„Tam umějí zpívati a rozumějí tomu! Tady chválili, aby mohli odkopnouti.“ 

„Budu zase nasypávati a dělati vodní stroje, jako jsem dělával — —“ 

„Vidíš, Barry — tohle je naše světnice — ještě tu visí ty obrázky, dávno jsem 

jich neviděl! A hle — tu Vltava hučí — ano, ano, to je Praha!“ 

„Slyšíš, Barry — to má maminka mi zpívá — 

Hajej, můj andílku, 

hajej a spi, 

matička kolébá 

děťátko svý…“ 

Venatorini těžce oddychoval a ze suchých rtů drala se sípavě zpívaná slova: 

„Ha — jej — — ny — — nej — —“ 

Pak bylo ticho. Jen z dola pronikl sem časem silný hlas. 

K ránu Venatorini dokonal… 

S velikou slávou v Římě byl pohřben český umělec Josef Mysliveček, či jak 

mu po vlašsku říkali Venatorini — božský Čech — Il divino Boemo! 

 

Z české školy 

 

Stařičký čáslavský pan učitel Dusík pouštěl děti ze školy. Na domovním 

prahu se zastavil a zíral za švitornou drůbeží, jež po náměstí se rozptylovala. Byl 

jasný zimní den právě před vánocemi. Zlaté paprsky slunečné padaly na zmrzlý 

sníh a zdobily jej křišťálovým leskem. Děti pospíchaly k domovu; do her jim 

nebylo, bylť důkladný mráz a povrch sněhu tuze byl kornatý, rozdrásal by ruce 

do krve. Pan učitel vracel se po chvilce do třídy. Byl již starcem asi 

sedmdesátiletým, ale postavy statečné, málo jen přikloněné. Oči jeho byly 

dobráctví plny. Hlouček školáků ve třídě dováděl, ale když pan učitel vešel, 

utichli jako pěny. Seřadili se před lavicemi, hoši do jedné, dívky do druhé 

skupiny. Pan učitel usmívaje se došel až ke stolu, vedle něhož stála stará černá 

skříň. Otevřev ji, vyndal housle a balík not. Před každou skupinou dětí stál starý 

těžký pult. Pan učitel vybral z balíku not dva hlasy a na každý pult dal noty jedny. 

Pak naladiv housle, pravil: „Nejprve tedy soprány, ale ať to již jde pěkně, 

vánoce tu máme hnedle.“ 



Děti spustily; mladé hlásky jejich příjemně zvonily prázdnou třídou. Zpívaly 

pastorální mši měkkých tónů dudáckých. Když soprány přezpívaly „Kyrie“, 

spustily alty. Potom zapěly dohromady a pan učitel doprovázel jich na houslích. 

Děti zpívaly s chutí, líbily se jim ty vánoční melodie, vždyť se na ně celý Boží 

rok těšívaly. Do jara povídaly si o loňské hudbě vánoční a od léta již hádávaly, co 

bude o vánocích příštích; zda opět ta pěkná mše, to veselé graduale, při kterém 

starý trubač troubí dvanáctou, to pěkné offertorium, při němž sopranistka zpívá 

rozmilou ukolébavku malému Ježíškovi. Doma se také o tom povídalo, rodiče 

těšili se s dětmi na pěknou hudbu vánoční, jež do hlav ustaraných vábila vždycky 

tolik milých vzpomínek. Do čáslavského chrámu sv. Petra a Pavla chodívali ze 

široka daleka poslouchat na půlnoční, byltě kůr starého učitele Dusíka rozhlášen. 

Rodiče dětem povídali, jak roztomilá bývala půlnoční ukolébavka, když zpívala ji 

učitelova Verunka, děvčátko hlasu skřivánčího. 

Ale kdeže byla teď Verunka! Byla někde prý daleko až v Anglicku, v 

náramném městě Londýně, kde má pan učitel nejstaršího syna. 

Děti se na ni sotva pamatovaly, bylo tomu již sedm roků, kdy si ji starší bratr 

odvezl do dálky, aby tam vznešené panstvo těšila hláskem, jaký jenom z hrdel 

českých děvčátek hlaholívá. 

Děti zpívaly již „Benedictus“, když otevřely se dvéře a jimi nahlédla šedivá 

hlava paní učitelové. 

„Staroušku,“ volala paní učitelová, „něco tu máš, pospěš!“ Pan učitel 

pokývnuv, pravil dětem: „Běžte si domů, zejtra to vezmeme znova!“ a uloživ 

housle s notami do černé almary pospíšil domů. 

Čekalo jej něco veselého — balíček až z Paříže. Psal mu nejstarší syn Jan 

Ladislav, že je teď u ministra Talleyranda v Paříži, že je u všemocného toho pána 

ředitelem koncertů, jichž účastní se nejslavnější umělci, zpěváci a deklamátoři. 

Psal, aby starý otec vydal se na cestu, aby syna svého aspoň na několik dní 

navštívil a popatřil, jak se mu v tom vzdáleném světě vede, jak je ta česká 

muzika slavena. Verunka že také z Londýna přijede, aby po dlouhých letech s 

otcem se polaskala. Syn posílal zároveň hromadu zlaťákův, aby měl tatínek cestu 

pohodlnou a pěknou. Staří rodičové opět a opět přečítali psaní synovo; o 

každém slově rozjímali. 

„Nic platno, musíš, staroušku, jeti!“ pravila paní učitelová. 



„Ale považ tu dálku a má stará léta!“ odpovídal pan učitel měkce, ačkoliv 

dobrá jeho duše toužebně si přála, aby děti tam v dálce spatřila. 

„Inu, inu, staroušku,“ opět hovořila stařičká paní, „vždyť kdo ví, uvidíme-li je 

na tom světě ještě jednou. Tam bys se s nimi potěšil a mně bys potom 

vypravoval.“ 

„Ale ta dálka — ta dálka!“ odpovídal pan učitel a znova psaní přečítal. 

„Česká muzika“ — povídal si — „což česká muzika pařezy pohne, neřku-li 

takovými veselými Francouzy. U nás jí máme plno, ani si jí vážiti neumíme! Ale 

rád bych ty Francouze viděl! Byli dojati, když jim Ladík před lety hrál, i ta jejich 

nebožka nešťastná královna plakala, jak pak teprve nyní, když se Ladík ještě 

zdokonalil!“ 

Potom u čáslavského pana učitele hovořili jenom o Paříži. Když druhého 

dne zpěváčkové učili se opět pastorální mši, již jim pan učitel vypravoval, že se 

po svátcích podívá až do Francouzska, do náramného města Paříže, kde syn jeho 

Jan Ladislav hraje na pianě, až Francouzi radostí jásají. 

Vypravoval jim, že Ladík již před léty hrál před samou královnou Marií 

Antonií, dcerou císařovny Marie Terezie, a že královna byla velmi dojata. 

Snad se při té české muzice roztoužila po domově, vždyť české muziky je v 

Rakousku plno. 

„Milé děti,“ povídal pan učitel, „Ladík býval také takovým kloučkem jako vy, 

tady v Čáslavi roku 1761. se narodil, tady chodil do školy a zpíval, jako vy 

zpíváte. Ale měl do té muziky chuť jako druhý můj synek František Benedikt a 

dceruška Veronika. Byli by jen zpívali a hráli! Teď je svět za to chválí, diví se jim 

na všech stranách: Ladíkovi v Paříži, Verunce v Londýně a Františkovi v Lublani. 

Ó, milé děti, žádný neví, co umí česká muzika! A proto chutě do zpěvu, 

soprány pozor, altisté hezky měkce!“ 

A již opět prostou třídou české školy zahlaholily dětské měkké hlasy, pějící 

pastýřskou mši, vlastní skladbu čáslavského učitele Jana Josefa Dusíka. 

 

 

 

 



II. 

Dne 17. v měsíci lednu roku 1809. byl v pařížském Odeonu veliký koncert. 

Do skvělých prostor sešlo se množství posluchačstva nejvznešenějšího. Bylyť 

koncerty v Odeonu slavnější všech jiných v městě světovém. 

Dnes přišli mnozí jenom proto, aby poslechli miláčka Tayllerandova, 

slavného pianistu, jehož kolébka stávala daleko na východě v zemi české. 

Mezi vznešeným panstvem, jež pyšnilo se v ústrojích bohatých, seděl prostý 

staroušek šedivých, hladce přičísnutých vlasův, oděný v dlouhý tmavomodrý 

šosák, nohavice až na boty, s černým šátečkem na krku. Vedle něho seděla dívka 

či paní asi třicetiletá, stařečkovi podobná, ale skvostně oděná. Potichu spolu 

hovořili. 

Byl to český učitel, pan Jan Josef Dusík z Čáslavi, a dcera jeho Verunka, 

výborná umělkyně londýnská. Staroušek vážil předalekou a pro starého muže 

tak obtížnou cestu, aby děti své spatřil, aby viděl, jak panstvo francouzské slaví 

syna jeho Ladíka. 

Když se synem a dcerou světovým městem bloudil a z obdivu nevycházel, 

stále vzpomínal si na vzdálené české město, na tichou třídu a příbytek, v němž 

zanechal stařičkou choť svoji, aby přinesl jí drahý vzkaz od vzdálených dětí. A 

jaký život byl nyní zde v Odeonu! Lidi, o kterých doma v Čechách jenom zřídka 

lístky slávy čítával, spatřil tu teď na vlastní oči. 

Verunka znala přední umělce světové pověsti a otci je ukázala. Nejednou se 

podivil a povzdychl si: „Tak to je on — kdo by to v tomto človíčku hledal! Až v 

Čechách o něm víme, noty jeho hrajeme a tu stojí takový nepatrný!“ Nebo si 

liboval: „Vida, vida, tak to je Kreuzer, to je Talma, herec s paní — Baillot, Rode, 

houslisté kouzelníci! Komu z Čechů je přáno, všecky je tu tak viděti? Snad jen 

mně — snad proto, že od malička božskou hudbu tak miluji! Oh, jak budou páni 

bratři poslouchati, až jim začnu vypravovati, jak jsem tu ty chlapíky viděl 

pohromadě!“ 

A což, když hudba začala! Nadšená hudební duše starého pana učitele 

chvěla se blahem při tom poslechu čarovném. Jak jim ty housle zpívaly, jak 

violoncella dojímala! Teď spatřil také Cherubiniho, komponistu slavného, jenž 

koncerty v Odeonu řídil. 



Konečně vystoupil toužebně očekávaný Ladík — stařečkův syn. Širé 

prostory zahlaholily bouří potlesku. 

Nebyl již mlád, skoro padesátník, větší, obtloustlé postavy, vlídného, 

usměvavého líce a dobráckého oka. Zdědil je po otci. Ukloniv se, přisedl k pianu. 

V sále bylo nejhlubší ticho. Umělec not neměl, počal hráti z paměti. Hrál — jak 

hrál! Duši vdechoval tónům jásavým i naříkavým. Z nejdivějšího reje přecházel v 

líbezný tklivý zpěv, z nejhřmotnějšího sboru tónů vyletěla náhle dojemná píseň… 

Při té písni nikdo nedýchal a oči se zalévaly. A zase plný dojemný sbor — vážný 

jako vánoční zvony. Stařičký pan učitel poslouchal a plakal. Obecenstvo bylo 

dojato přehluboce, ale kdež rozumělo hudbě té tak, jako český otec umělce 

Dusíka. 

Vždyť ve skladbě synově poznával tak mnohé známé zvuky, tak mnohý 

nápěv, jenž na české stráni vylétá ze skřivánčích hrdel českých mladých zpěváků. 

Poznával ty ohlasy české muziky! 

Slávy, jaké Jan Ladislav Dusík došel v koncertě svém dne 17. ledna 1809. v 

Odeonu, sám dříve nepoznal. Byl na vrcholu své slávy umělecké. 

Ale ani ta sláva netěšila ho tak jako vědomí, že viděl ji milý otec jeho, jenž 

prvý budil v něm lásku k hudbě přemocné, jenž prvým a nejlepším byl mu 

učitelem. Po koncertu zavedl otce a sestru do nádherného příbytku svého. Sem 

přišli i slavní umělci, jež si Dusík na dnešek pozval. Zde představil jim otce svého 

— českého učitele. 

Když pak v útulných místnostech umělci sami mezi sebou dali se do hry, 

musil i starý pan učitel sednouti k harmoniu, aby slavné posluchače svou 

hudbou potěšil. Zdráhal se skromný stařeček, zdráhal, ale povolil a zahrál. Zahrál 

jednu ze svých sonát. 

Umělci poslouchali udiveni. 

„A to že je pouhý městský ředitel kůru — pouhý český učitel?“ 

„Toť je skladba vážná, opravdová!“ volali. 

„Takoví snad přece nejsou všichni učitelé tam u vás v Čechách?“ 

„Všickni ne, ale mnozí!“ řekl Jan Ladislav tklivě. 

„Vždyť by mohli dojíti jména světového!“ 

„Což skladby jejich? Vyšly — kde vyšly?“ 

„Nevyšly — některé nejsou ani napsány, jiné práchnivějí ve školních starých 

almárkách. 



„Ale těší nás to,“ pravil pan učitel, „těší nás to pro tu hudbu, pro její krásu a 

protože my Čechové byli jsme od jakživa muzikanti a česká muzika byla vždycky 

slavna!“ 

Slova ta promluvil vřele a oči se mu leskly. 

Ani dále povídati nemusím, že vesele vrátil se stařeček do Čáslavi, že potěšil 

stařičkou choť svoji a že vypravoval o tom, jak se ti Francouzové české muzice 

divili… 

„Inu — česká muzika!“ povídal. „Česká muzika pařezy pohne, natoť 

takovými měkkými Francouzi!“ 

 

Nám pěje lid! 

 

Krásně je v tom českém Středohoří! Homolovité vrchy nesoucí na temenech 

svých zříceniny zdí, ve kterých rozléhával se český hlahol, ve kterých řinčely 

meče i ostruhy českého panstva — zachmuřeny dívají se do vzdálených rovin, 

jakoby se jim stýskalo, jakoby toužily… Oj, nenadarmo jsou zachmuřeny — a ty 

lesy hluboké po stráních jejich nadarmo chladí jim skráně, šepotají dojemně i 

hučívají bouřlivě. V tichých údolích bělají se domky vesnické, hrčí bystřiny, ve 

kterých prohánějí se ušlechtilí pstruzi; po stráních a dolinách žloutnou pole 

klasnatá, mezi nimiž pestří se šátky, bílé rukávy a sukně pracujících. Krásně je v 

tom českém Středohoří… 

V horkém srpnu r. 1830. vyjeli si z lázní teplických dva muži do českého 

Středohoří. Východ rděl se teprve purpurově a nad lesy plynula lehká mlžina… 

Vozík bystře ujížděl po silnici, již v podvečer skropil tichý deštík. Milo bylo a 

lahodno. Proto časně za jitra vyjeli, aby pěkný kousek shlédli a přece s večerem 

byli zase v Teplicích. 

Staršímu z obou mužů bylo viděti jen oči, jinak všecek zahalen byl do 

velikého kožichu, potaženého modrou látkou. Na hlavě, přikrčené do huňatého 

límce, přitaženu měl sametovou čepici, dobře podšívanou. Malá očka těkala mu 

v levo, v pravo jako zářivá očka myší. Nemluvil — bál se chladu, vždyť mladšímu 

se zdálo, že soudruh i v tom kožiše zimou se tetelí. 

Ten mladší jinak si v pěkném letním ránu liboval! Klobouk měl v klíně a na 

odkryté hlavě vlály mu černé měkké kučery; jako mák rděly se mu kulaté, vlídné 



tváře, z nichž vyhlížely dvě veliké, tmavé oči. Lehký letní kabátec rozhalil, tak že 

viděti bylo čistou, jemně žehlenou košili a široký hedvábný nákrčník. 

Nemluvil také, ale potichu jemně si popěvoval. Čile ohlížel se na všecky 

strany, až se soused několikráte nepokojně zavrtěl, jakoby mu to bylo 

nepohodlno. Koníci vesele a jaře uháněli, vozka bičem lehce popraskoval. 

Několikráte i bujně zapráskal, ale kožišatý pán pokaždé jej přímo úzkostně 

zakřikl. 

Teprve když slunce hezky vysoko vyplovalo, vytáhl zimomřivec čepici výše a 

hlavu z kožicha vystrčil. Měl křídově bílé líce, jež po tvářích, pod nosem a na 

bradě lemovaly nedlouhé, ale husté, zkroucené vousy. Nos měl dlouhý, zahnutý 

a ta malá černá očka zdála se nyní ještě pichlavější. Kolem uší a v týle houpaly se 

mu vlnité chumáče černých vlasův. 

„Siberie, hotová Siberie!“ zahovořil kožišatý cestující. „Nic nevozím s sebou 

do světa, ale bez tohoto nábytku bych se přece jenom do Němec nevydal.“ 

Mluvě o nábytku, zatřásl tlustými rukávy svého kožichu. Již i prsty ukázal. 

Byly to prsty podivuhodné, sněhověbílé, dlouhé a tenké. Pohrávaje jimi 

natahoval a skrucoval je až k smíchu. 

„Ale vždyť zde nejsme v Němcích!“ usmívaje se pravil mladší. 

„Ba nejsme, vždyť je tu samý Němec!“ odvětil starší tenkým hláskem, a 

divný, mrazivý, jaksi potupný úsměv zkřivil mu rty. Mluvil po francouzsku a 

mladší mu touže řečí odpovídal. 

„Počkejte jen ještě nějakou chvíli a dokáži vám, že nejsme v Němcích!“ 

Opět ujížděli mlčíce. Krajinky se střídaly, jedna druhé pěknější. 

V dáli vystupovaly pěkné modré vrchy, některým jako koruna seděla nad 

čelem temná zřícenina. Údolí bylo čím dále širší — přijížděli do rovin. A tu již po 

stráních viděti bylo hloučky lidu pracujícího. Sekáči rozpřáhali se a hrabicemi 

zajížděli do hustého žita; na hlavách měli široké klobouky proti slunci; bílé 

rukávy košile se jim klátily. Sehnutým odběračkám a žnečkám pestřily se šátky, 

kazajky i sukně barvami skoro všemi. 

„Nuže, není to jiný lid než tam v Němcích? Tu nemají ty uzounké brslenky, 

sametové kazajky a špičaté otřapečkované čapky! A do lící trochu jen jim 

pohlédněte — nejsou tak do špičata a jak se usmívají! 

Mladík mluvil vroucně a nadšeně. Ale starší nejevil veliké účasti po 

horoucích slovech, zíral stále tak mrazivě. 



„Nemám lidu rád — je mi protiven — protiven z duše — —“ po chvilce spíše 

jako sám sobě povídal. 

Mladší udiven slovům těm naslouchal. 

„Jen poslyšte, vždyť lid ten také jinak mluví!“ hovořil nadšenec, jakoby byl 

nelibosti sousedovy nepozoroval. 

„Poslouchám — jak mluví?“ 

„Po česku, vždyť jsme tu v Čechách!“ radostně pravil mladík. 

„Máte tu podivnou zemi, hned mluvíte tak, hned onak, na vsi česky, v 

městě německy! Ale již mne mrzí, že jsme vyjeli. Vozík drkotá a mráz láme 

klouby!“ 

Mladík hlasitě se zasmál. 

„Což vy se smějete, jste také z těch medvědův, ale já zvykl jsem rájům!“ 

hněvivě pravil starší. 

„Nám rájem jsou tyto krajiny! Vizte, tam jsou zříceniny naší slávy!“ mladík 

rozohněn k výšinám ukazoval. 

„Znám slávu jenom jednu — slávu svých houslí!“ tence z úst vypustil 

nespokojenec. 

„Což vaše vlasť?“ mladík otázal se a upjatě zíral na souseda. 

Ten jen rukou do prázdna zamávnul a rameny pokrčil. 

„Znám jen své umění!“ krátce odpověděl. „Jemu celý svět jest vlastí.“ 

„Také já mu žiji! Ale ze srdce proudí to do smyčce i do prstů; čím srdce se 

chvěje, tím aby housle plakaly, si žádám. A pronikne-li zvuk struny mé světem, 

kéž tuší svět, že je to zvuk ze země málo známé, země nešťastné!“ 

Mladý umělec chvěl se a oči mu zavlhly. Starší poslouchal stejně chladně. 

Lid na poli pracující vida kolem ujížděti neznámé, ustával od práce a zíral za 

nimi. Mladík pokaždé jim rukou zakýval, někdy i hlasitě zvolal: „Pomáhej Pán 

Bůh!“ 

Lid děkoval hlasitě, mužové klobouky kývali. 

Staršímu se to tuze nelíbilo, usmíval se potupně. 

Po poledni opět k severu obrátili. Jenom dvakráte zastavili, aby pojedli; ale 

nikde pod střechu nezašli, jenom na vozíku hodovali. Starší umělec vždy všecko 

vozíval s sebou, jen aby do venkovské hospody zajíti nemusil. Vše se mu tu 

protivilo. Teprve při parném slunci svlékl kožich. Prahubená postava jeho byla 



oděna v černý, ošumělý fráček; ruce teprve teď se řádně ukázaly. Dlouhé byly a 

tenké! 

Mladší stále si tu vyjížďku dnešní pochvaloval, byl všecek rozjařen, starší 

stále se mračil. 

Sluníčko zářilo jasným úsměvem, a skřivani zpívali plnými hrdélky. 

 

II. 

U hraběnky Vratislavové shromážděna byla veliká společnosť. Veškeré 

panstvo, meškající v Teplici, bylo pozváno. 

Salón zářil světly, jež plnými paprsky odrážela se o všecku tu lesklou 

nádheru stěn. Čilý hovor proudil sálem. Hovořeno francouzsky a německy, 

českého slovíčka nebylo tu slyšeti ani jediného. 

Všickni čekali nedočkavě. Její Milosť převzácnou zábavu chtěla poskytnouti 

hostem svým. Byl tenkráte v Teplici muž, o němž zvučely světem zprávy 

podivné, neuvěřitelné. Ital Paganini, Janovan rodem, podivem plnil nejslavnější 

hlavy hudebnické. Podivný mužík! Kdo jej spatřil, usmál se! Kdo o něm slyšel, 

vrtěl hlavou! Čaruje prý na houslích! 

A jaké tajemné byly o něm zvěsti. Dlouhá léta byl prý ve vězení, proto je tak 

bídný, tak hubený, zimomřivý. Dali mu prý do vězení pro zábavu housle a na 

těch hrával celé Boží dny, dlouho do noci. Struny praskaly — ale muž vězeň 

hrával dále — na třech, na dvou, na jedné… 

Proto prý je na každé struně zvlášť i na všech dohromady čarodějníkem! 

Tedy jako náš český Dalibor! — 

Byl prý z rodiny prachudobné, ale pilnosť jeho byla obrovská… 

Panstvo bylo nedočkavo, toužený nepřicházel. 

„Vždyť prý ráno vyjel? Kdo ví, zda se vrátil, snad schválně zajel, umělci 

dělávají rádi drahoty!“ pravil kdosi ve společnosti. 

„A nerad prý jezdí! To ten Čech jej vyvábil a my jistě marně čekáme!“ 

„Ale Čech je zde — vizte, tamto již v zadu usedl!“ 

Všickni okolní obrátili se do zadu a zírali na muže statného, silného a 

velikého, který velikýma tmavýma očima rozhlížel se sálem. 



„Je tu již týden, ale neslyšela jsem, že by byl zahrál!“ pravila dáma ve 

společnosti přední. 

„Kdo — Nicola Paganini nebo Slavík?“ 

„Paganini — kdož o Slavíka by se staral!“ 

„O učitelova syna z Hořovic!“ 

„Je prý vzácným umělcem!“ starý jakýsi pán promluvil. 

Dáma divně se usmála. 

„Paganini teď již nehraje mimo koncerty. Říká prý, že dosti se nahrál pro 

sebe, teď že hraje jen pro jiné. Kromě koncertů na housle nesáhne, jsou prý mu 

protivny!“ opět kdosi ze společnosti vykládal. 

„A hraje z paměti!“ 

„Not pro housle s sebou nevozí — aby mu jich nikdo neopsal!“ 

„Se žádným nemluví!“ 

„Nic ho netěší!“ 

V tom u dveří povstal šum, a mezi panstvem prodíral se mužík hrbatý, 

nepatrný, nesa v levé ruce odřenou skřínku na housle. 

„Nicola Paganini!“ zašumělo sálem. 

Paganini doběhnuv do čela sálu vystoupil na místo vyvýšené a rychle nad 

stolcem, drahým kobercem přikrytým, rozevíral starou truhličku. 

Vyndal tmavé housle, ne příliš úhledné. 

Potom přistoupil ku předu a neukloniv se ani poněkud, spustil. 

V sále bylo okamžitě ticho jako v údolí za černé noci. 

Struny zazvučely. Ne — to nebyly struny, to byly staré varhany ve vysokých, 

tajemných klenbách chrámových. Vážně, z hluboka plynuly tony z malého, 

neúhledného nástroje. Mužík oděný ve fráček ošumělý a ve spodky, jež měly 

nohavice sahající až na paty, jakoby byl bez ducha; jen ty dlouhé ruce se hýbaly. 

Malá, černá očka měl zavřena. 

Z vážných hlubokých akordů vyletěl nenadále divý proud, jakoby družina 

vichrů, vypuštěná ještě kdesi v dáli, ale blížící se… Letěly blíže a blíže, hučely, 

jásaly a kvílely přepodivně… Prsty umělcovy létaly po strunách, ohýbaly se divně 

a divně. Teď v ty rozvášněné vichry zazvučel zvonek; tichý a klidný hlahol jeho 

pronikal do všech srdcí. Teď to byl ptáček — zvonící, cvrčící… Paganini hrál, 

akordy plynuly výše — ale palec umělcův, zahnutý od strany struny nejhlubší ke 



struně nejtenčí, zvonil na ni večerní, vážný zpěv. Ukolébavku tichoučkou, 

dojemnou! 

Zase veselý křepot jásal z houslí a opět jako stony umírajícího. 

Klidnou, vážnou hymnou ukončil. Nepokloniv se položil housle na stůl a 

drobným krůčkem spěchal do zadu, kde zahlédl známou tvář Slavíkovu. 

Sálem zněl hřímavý, dlouhý potlesk. — 

„Jsem všecek uondán!“ tence pravil Slavíkovi. 

Český houslista teprve teď hlavu pozdvihl. Stále slyšel ty kouzelné housle z 

dílny Stradivariho. 

Teď vřele stiskl ruku Paganiniho. Byla ledově chladna. 

Ještě dvakrát hrál Paganini; pokaždé nové čáry prováděl. 

Jednou jen na nejhlubší struně divy prováděl, jindy beze smyčce pouze 

prsty ruky pravé s houslemi zpíval, opět z houslí vyluzoval zvuky jako sbor fléten 

andělských. 

Když pak skončil, a hraběnka Vratislavová k němu přistoupila, aby jménem 

vznešeného posluchačstva stiskla mu ruku, vyvýšil se tenký umělec na špičky a 

cosi do ucha jí šeptal. Hned paní hostící ke Slavíkovi zamířila. 

„Jménem svým, společnosti své vznešené i vzácného hostě svého prosím 

vás, abyste také svým uměním nás potěšil!“ pravila. 

Slavík se jemně uklonil a postoupil k oknu. Tam ležely jeho housle, milá to 

památka od hraběte z Vrbna, jenž v rodných Hořovicích, uměním mladého 

houslisty nadšen, vtiskl mu je do rukou. 

Mladý umělec chvěl se jako Paganini, když ráno jeli do českého kraje. 

Skromně vystoupiv uklonil se a housle položil k hrdlu. 

Jako Paganini neměl not a v té mladé hlavě vířilo to jako v hustém českém 

lese. Kdo ví, proč Paganini právě v této chvíli chtěl jej slyšeti! 

Kdo ví, proč po skvělém úspěchu svém volal na kolbiště umělecké mladíka, 

jenž nejméně se toho nadál. 

Bylo opět ticho — všecka srdce tepala nedočkavě. 

Srdce těch, již s výše útrpně dívali se na umělce českého, tepala arciť jinak, 

než srdce řídkých přátel jeho, kteří sami umění jeho neznali dokonale. Starý pán, 

jenž prve tak vážně o Slavíkovi se zmínil, třásl se horečně. 

Pokojně a vážně zasáhl Slavík do strun. 

Hluboká, mírná píseň temnými, ale určitými akordy plynula sálem. 



Posluchači ucítili v žilách něco prapodivného — jakoby se čel jejich dotknula 

milá a drahá hlava jemným polibkem. 

Byla to jako píseň dávno mrtvých otců… 

Ze zbožného počátku přicházela do divého žalu, bolestného pláče… 

Teď vmísily se v to zvuky naříkavé jako pláč beznadějný. 

Ale z podivného víru vyplývaly jásavější zvuky — pojíce se klidně v prosté, 

čisté, dojímavé písně. 

Posluchači nedýchali… 

To český luh k nim promluvil — český, tichý, utrápený luh to zpíval písněmi 

svého lidu. 

Píseň za písní lila se z houslí. Kdo jaktěživ písní těch neslyšel, jakoby byl 

dávno je znal, spojoval s nimi to, co ústa lidu při nich praví a čeho housle 

srozumitelně říci nemohly. 

A teď chvěla se klenbou tichoučká ukolébavka, jak matička česká v 

chaloupce dítě své uspává. 

Opět hlahol dětí na stráni pasoucích — nyní žaloba opuštěných — zase 

jásot ženců — pak jako srdcelomný nářek lidu nad zemí nešťastnou — a to vše 

skončilo jako hlahol zvonů vánočních, sezvánějících naději s věrou… Slavík 

ukončil. V sále bylo ticho hluboké… 

Ale umělec neslyšel, že ruce se nehýbou — cítil vše, co housle promluvily. 

Panstvo netleskalo — bylo zčarováno. Po tvářích kanuly slzy. Vedle samého 

jeviště stál Paganini… Během hry Slavíkovy se tam přikradl. 

Po té mrazivé, bílé tváři jakoby se byla leskla rosa. 

Teď přiskočil ke Slavíkovi a objal jej horoucně. 

V téže chvíli již bouřný tleskot zazvučel sálem. 

Vše hrnulo se ke Slavíkovi. Starý pán byl u něho prvý a ruku jemu tiskna 

volal: „Vinařický měl pravdu, když mi vás velebil, ale což jsou slova proti tomu 

všemu,“ volal. 

„Co jste to hrál, Slavíku, Il Dolce, Il Dolce, co jste to hrál?“ 

„Že vzdělanosti nemá náš lid, cizozemci, mluvíte; 

Jakž? vy musíte lidu zpívati, nám pěje lid.“ 

Tak Slavík vesel odpověděl. 

„Nám pěje lid!“ jásal starý pán. „Vinařický bude míti radosť!“ 

„Kdože to skládal?“ volal Paganini. 



„Náš lid, náš český lid, jejž ráno jsem vám okazoval!“ odpověděl Slavík. 

Pozdě v noci ruku v ruce se Slavíkem Paganini odcházel. Všecko panstvo 

oběma ruku tisklo. 

Druhého dne odjížděl Paganini z Teplic. Jeda žírným krajem českým hlavu z 

kožichu vystrkoval, aby poslechl píseň letící s polí. 

Vzpomínal na dálný svůj domov — na slunnou Italii… 

„Je pozdě — pozdě“ — pravil si — „mé umění nemá již a nebude míti vlasti 

— jak nešťasten jsem proti Slavíkovi…“ A znova zahalil se do tlustého kožichu. 

Také Slavík téhož dne pospíchal k domovu, k rodným Hořovicům. Tam 

čekaly jej milé hlavy, dobrý otec, věrná matka, bratři, sestry, známí a ty krásné 

okolní stráně, vzdálený Žebrák s Točníkem, starý Valdek a hluboké lesy, v nichž 

skrývají se tajemní duchové veliké, bývalé české slávy… 

 

Primice u sv. Havla 

 

Bude tomu brzy sto roků… 

Před vánocemi roku 1797. konána v kostele sv. Havla na Starém městě 

dojemná slavnosť; mladý, novosvěcený kněz Vojtěch Nejedlý, narozený v 

Žebráce, měl tu sloužiti prvou mši svatou. Právě kostel svatohavelský vyvolil si, 

poněvadž byl tam farářem Václav Lahoda, jenž Vojtěchovi na škole žebrácké 

vštěpoval prvé moudrosti do mladé duše. Žák s bývalým učitelem chtěli tu 

stanouti u jednoho oltáře. 

Kostel nebyl naplněn; nejsouť takové slavnosti v Praze tak vzácnými jako na 

venku. 

V lavicích usedli známí návštěvníci tohoto chrámu, lidé prostí a srdeční, 

nejvíce úsměvných kmetův a stařenek, jež skláněly se nad velikými, tlustými 

modlitbami. 

Jenom v lavicích předních usedli lidé v tomto chrámu nevídaní; několik 

mužů již ustaraných a dále řádka mladíkův. 

V lavičce poblíž oltáře postranního seděly dvě stařenky, dobráckých, 

opravdu českých kulatých tváří, očí trochu ovlhlých. Usedly sem, aby lépe viděly, 

aby jim hlavy ostatních nepřekážely. Tichounce spolu hovořily. 

„Znáte toho pána statného tam na kraji v prvé lavici?“ 



„Neznám, duše zlatá, kdež bych ho znala, kam pak já vyjdu mimo 

kostelíček“ — odpověděla druhá stařenka. 

„Že ho neznáte? Ale jděte, vždyť je to pan Kramerius, Václav Matěj 

Kramerius, vydavatel těch knížek českých o hraběti Rožmberkovi, Rybrcolovi a 

čarodějnici Megeře.“ 

„Tak — to je ten pan Kramerius? Kdež bych si byla pomyslila!“ pravila 

stařenka a zadívala se na statečného vydavatele českých knih. 

„Já ho znám již dávno, ještě když pan páter Vojtěch s bratrem Janem a 

Jakubem u nás zůstával, nosíval od něho knížky a jednou sama jsem byla v 

expedici pana Krameria,“ opět prvá hovořila. 

„A toho druhého pána také neznáte?“ po chvilce ještě se zeptala. 

„Toho?“ tázala se stařenka a zadívala se na souseda Krameriova. „Toho 

znám — vidíte — toho znám, toť je pan profesor Stanislav Vydra veleučený!“ 

„Ano, to je pan Vydra. Vida, jak ti páni dobří přišli na primici pana pátera 

Vojtěcha, jistě jej mají rádi.“ 

„A je jich tam ještě více, dozajista samí dobří Češi, snad také skládají 

písničky jako pan páter Vojtěch a jeho pan bratr jurista.“ 

V té chvíli k lavici, ve které seděl Kramerius a Vydra, přistoupil jiný pán a 

když v lavici poposedli, na kraji se posadil. Byl to již pán starý, šedivý. 

„Pan Pelcl,“ zašeptala prvá stařenka, „to je ten, který na vysokých školách 

učí jazyku českému.“ 

„Jak vy ty pány znáte,“ pravila druhá. 

„Prosím vás, kdo měl na bytě takové studenty, jako byli páni bratří Nejedlí!“ 

radostně hovořila prvá stařenka. 

„Je to tak radosť pro rodiče, mají-li takové syny!“ povzdychla druhá 

staruška. 

„Máte pravdu, nemůže býti radosti větší! Škoda, že nedočkala se toho 

nebožka matka pátera Vojtěcha, aby jí syn požehnal; ta by si byla poplakala!“ 

„Již dávno hnije?“ ptala se sousedka. 

„V měsíci květnu byla čtyři léta. Ubohá, něco uzlíčků se pro své syny 

navázala a naposílala se jim Božího daru a prádla!“ 

„Je to tak u venkovských matek, ale potom ta radosť!“ vzdychla stařenka. 

Byla chuďas na stará kolena sama, samotinká — děti dávno zahrabala… 



Stařenky zahleděly se do tlustých modliteb a svadlé rty jejich pohybovaly se 

tichou modlitbou. Jak dojemno jest viděti takové sivoučké české stařenky, 

šeptající modlitby… 

Na věži zazvučely staré zvony. Všichni ve chrámu shromáždění povstali. 

„Již jdou!“ zašeptala stařenka, u níž bydlívali bratří Nejedlí. 

Za hošíky, kteří nesli vlající korouhve, vešlo několik duchovních, oděných v 

bílé rochetky; za nimi kráčel novosvěcenec Vojtěch Nejedlý, mladý český 

spisovatel, jak prve stařenky povídaly, „skladatel českých písniček“… Milé tváře 

jeho byly bledy, oči sklopeny. Oděn byl jen v černou kleriku. 

Jda kolem lavic, ve kterých seděli Kramerius, Vydra a Pelcl i ti ostatní mladší 

Čechové, uklonil hlavu a usmál se. Také k postrannímu oltáři, kde v lavičce 

seděly obě stařeny, pohlédl s úsměvem. Stařenka, u které býval v bytě, byla 

radostí všecka šťastna. 

Hle, jak na ni pamatoval, jak nezapomněl na lavici, ve které že sedává, 

věděl. Jak se tu veřejně k ní přihlásil. Totě opravdu vzácné srdce české! 

Stařenka chvilku na celý průvod zapomněla, tak byla šťastna vřelým tím 

úsměvem. Zatím průvod došel k oltáři… Novosvěcenec usedl uprostřed sedadel 

na židli červeně potaženou, vyvýšenou. 

„Hle, ten po pravé straně jest jeho starý otec!“ pravila nyní stařenka dobré 

své známé. „A ten hošek malý toť bratr jeho nejmladší. Petr se jmenuje. Ten po 

levici je náš jurista Jan, také hlava výborná! A hlele, pan páter Puchmír také 

přijel, to byla asi radosť!“ 

Stařenka samým blahem se chvěla. Potom usednouc opět vroucně se 

modlila. 

Na kazatelnu vystoupil pan farář Václav Lahoda, někdy duchovní v Žebráce, 

a vroucím, měkkým hlasem mluvil o slavné a krásné chvíli dnešní, kdy 

novosvěcený kněz připravuje se sloužiti prvou oběť nekrvavou. Vykládal o tom, 

jak velikou povinnosť bere na sebe kněz, chystající se vyjíti ven mezi lid, mezi ten 

dobrý, český lid, jemuž má býti rádcem přátelským. Obrátiv se pak k 

novosvěcenci, jenž skromně povstal, pravil: 

„O tobě, bratře, vím ode dávna, že dobrým budeš lidu pastýřem. Vím, že 

všecek budeš s lidem, vím, jakou láskou lneš k těm českým hlavám, jak miluješ 

tu jejich řeč opovrženou! 



Bůh budiž s tebou! My, přátelé tvoji, vzpomínkami svými budeme provázeti 

tě při všech skutcích tvých. Budeme žehnati svaté snaze tvé, která bude lidu 

požehnáním! 

Všickni věrní přátelé tvoji, všickni slavní učitelé, kteří živili v tobě svatý 

pramen lásky k národu, s důvěrou dívají se k tobě! Ty budeš jedním z těch, kteří 

lidu našemu povstávají jako někdy proroci národu israelskému! Ty buď jedním z 

těch, kteří povedou lid náš v doby zaslíbené! Vy pak, mladí druhové,“ pravil 

kněz, obraceje se k mladíkům v předních lavicích, „stůjte věrně a stále! 

Kdo jsi Čechem, prosím za to, 

předků slavných hlasy slyš, 

český jazyk cti jak zlato, 

česky mluv a česky piš! 

Tak volám k Vám slovy bratra Vojtěchova!“ 

Krásně, dojemně mluvil kněz Václav Lahoda. Všickni ve chrámě přítomní 

byli k slzám dojati. Nebylo tu těch, kteří umiňovali sobě až ke hrobu lidu 

českému sloužiti, mnoho, ale cítili v srdcích sílu velikou. A ty slzy starcův a 

stařenek staročeských, zde shromážděných, byly požehnáním příští veliké práci 

— práci buditelů českého národa. 

Mezi mladíky nadšenými stál také hudlický rodák, tenkráte právník — — 

Josef Jungmann… 

I ten malý bratřík kněze Vojtěcha, Petřík, poslouchal tklivá slova kazatelova. 

Nerozuměl přemnohému, ale to o českém lidu a řeči jeho zachytilo se v srdci 

dětinném… 

Pak přistoupil pan páter Vojtěch Nejedlý k oltáři. Při prvé mši svaté, kterou 

sloužil, modlil se k Bohu všemohoucímu za všecky své drahé a milé, modlil se za 

celou českou zemi a za národ český, aby mu Bůh nedal zahynouti. Volal ke 

svatému Václavu, Prokopu, moravským bratřím Cyrilu a Metodovi, aby u Pána 

byli přímluvčími. 

Stařenka v lavici u postranního oltáře slzela… Co všecko probíhalo starou 

její hlavou! Také si šťastna přikládala kousek zásluhy, že z Vojtěcha stal se kněz 

Čech. Ubožačka ani netušila, kdo dnes tak krásně, dojemně hrál na varhany. Ani 

nevěděla, že je to mladý Vitásek, který k Vojtěchovým písničkám složil tak milý 

zpěv! 



Ku konci mše svaté žehnal Vojtěch svému starému tatíčkovi… Starému 

Nejedlému chvěly se rty a oči slzely, když bílé ruce synovy dotýkaly se temene 

sivé hlavy… Ó jistě, že v té chvíli viděl syn ještě jednu drahou bytosť, „krásou, 

moudrostí a přívětivostí nad jiné vynikající“ — zesnulou svou maminku… 

Požehnal bratřím, učitelům i druhům svým, požehnal všem přítomným, v 

nichž dojista žehnal celému českému národu. 

Požehnav stařenu, u níž bydlíval, po líci jemně ji pohladil. Jak byla šťastna, s 

královnami byla by té chvíle neměnila! — 

Můj obrázek jest dokreslen. Nevím, zda správně byl nakreslen, jenom dle 

některých pamětí současníků prvých buditelů našich chudými rysy jsem jej 

provedl. Snad leccos nebylo zrovna tak, jak jsem napsal, ale jisto je, že o primici 

buditele národního Vojtěcha Nejedlého vlála ve chrámě svatohavelském láska k 

vlasti. 

Mladí čtenářové snad rádi by zvěděli něco o Petrovi Nejedlém. Studoval, 

miloval svůj národ ponížený, psal básně jako bratři jeho, ale brzy odešel za 

maminkou — umřel maje teprve dvacet dvě léta… 

Buditelé naši milovali práci, kterou však vždy provázela láska k vlasti. Kéž 

tak činí všichni mladí Čechové! 

 




