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František Lazeck ý
D ĚTSTVÍ
Tak stále toužíme být z ducha čistší jen,
z těch časů neblahých a z jeho dění vratkých
vystoupit v rodný dům, kde světlou tváří matky
a mlékem dětinství je prostor nakojen.
Kde lampa tkadlena sníc prsty rzivou přízi
roztáčí vřetena a do sluneční mízy
tká smetí kouzelné i jabka našich slov.
Kde kroky otcovy zní v režné hudbě dvorem,
když úsvit jako pták se snáší na domov
a oko ohnivé se rozžhne nad obzorem.
Kde nikdo nezná slov: To bylo naposled.
Mít stále toužíme to kouzlo dětských let,
konání, myšlenek i citů vroucně hravých,
doby, v níž Bůh se hrou a nevinností slaví
a schody strmými sám anděl vede nás.
Kdy zvonek u dveří má pro nás rajský hlas
a v tichu na půdě jak labuť plují váhy
a domovníček skřet, bdě pod našimi prahy,
vše střeží, i náš sen, by svítil, nevyhas.
A nad vším panuje nej kouzelnější čas.
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Kruž, hlase! Výš a výš! A znovu námi buď
v toužení míti míň než jeden oděv stínu,
jako ti nej chudší, kteří svou domovinu
ve světle hledají. A ještě námi buď
v toužení míti víc než kapek mají deště,
v toužení míti víc než světel rozprostřeno
je mezi hvězdami, jež víří vesmírem,
v té prosbě pokory, aby ten, jehož jméno
je vyrovnávač vah i časů voditel,
i milosrdenství a pozdvižení těl,
své oko nezavřel před námi v stínu ještě
a aspoň jediným nás oděl paprskem!

Žofie Kossaková
L E G E N D A O S V A T É M J I ŘÍ
Dobrý a zbožný rytíř, Jiří z Kapadocie, zastavil koně před
krčmou zvanou »Ráj unavených« - a s údivem pohlížel na sběh
lidu na ulici. Nebyl den trhu, ani svátek - a přece davy lidí kráčely
spěšně směrem k rynku. Tlustý a povídavý majitel »Ráje«, Domicellus, na otázku o příčině toho všeho zvedl obě ruce do výše.
»Neštestí!« vykřikl. »Princezna si vytáhla los! Jedináček! Již čtyři
knížata přijela za ní na námluvy... i s dary! A hle, co se stalo... Osud...
Proto je v městě taková vřava!«
»Ani slova nechápu z toho, co mi pravíš. Jaký los ?«
»Cožpak je vůbec možné, abyste, pane, nevěděl o té pekelné
šelmě ?«
»Neslyšel.«
»To jedete asi z daleka, vždyť je to již všude rozhlášeno.«
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»Jedu z daleka, vskutku. Ale povězte mi, oč se jedná a nemařte
zbytečně řečí čas!«
Rozepjal si podpinku z proschlého řemene a sňal s hlavy těžkou
přílbici.
»Arci, ale dvěma slovy to nepůjde. Nedaleko odtud je pohanské
obětiště, kde se od pradávna skrývají pohanští démoni. Povídá se,
že v celé poušti jich tolik nenajdeš, kolik jich bývalo tady. Vybrali
si oblíbené místo. A z té příčiny nikdo nebyl ani na chvíli klidný.
Za bílého dne pradlena, žena Protosova, viděla sprostého kozonoha
u města! Nečisté dívky tančily při měsíčku a vábily k sobě chlapce...
Až jeden zbožný poustevník, který se nazýval Fulgencius, plaze se
po kolenou, hranice satanům nakreslil, vyznačuje je kopečky z ka
mene - čině nad každým kopečkem znamení kříže. Tak obešel obě
tiště a poklidně usnul v Pánu. Bud pokoj jeho památce! Pohanští
ďáblové, uzavření v těsném kruhu, pomalu zdechli, nebo uprchli...
Zhynuli. Dříve však ďábelským uměním zplodili strašnou šelmu,
na tři hony dlouhou, která má žíti do konce světa, šelmu, která souží
celý kraj a lidi snad již na polovinu vyhubila...«
»Jakže, cožpak nechrání před ní hranice zbožného poustevníka?«
»Chrání, ovšem. Ale lidé sami šli za ní. Přistupoval ten netvor
k hranici, vábil kdekoho, když šel kolem, a lidé šli...«
»To není možné...«
»Při poutech svatého Petra se zaklínám, urozený rytíři, že nelžu.
Mnoho jich zahynulo! Nejlepších, nej ctnostnějších! Šel tam ctnost
ný biskup Makarius s relikviemi netvora zažehnat... Relikvie nechal
na kopci, sám však běžel k té šelmě... A šlo mnoho rytířů! Osamělí
i v celých houfech. Žádný to nevydržel... Meče odhodili a šli.
A stejně jako oni - i učený Maxencius a Pelagius. Říkali, že si jenom
z dáli prohlédnou tu hrůzu, aby ji v učených knihách mohli popsat a šli také! A jiní! Bez počtu!«
»A čím že je, probůh, mámila?«
»To vám, urozený pane, nepovím, jako že nikdo, kdož toho
leviatana, syna ďáblova a sprosté pohanské nymfy, spatřil, živ ne
odešel. Neobstojí před jejími čáry nikdo, i vás by zmámila.«
»Ne.«
»Právě tak mluvili tamti, a hle, pocítili jenom dech té šelmy a již
k ní běželi. Čím koho vábí, to nikdo neví; co však s lidmi činí, lze
snadno poznati, když pohlédneme na kosti bělající se již z dáli.«
Vřava na ulici vzrůstala.
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»A když viděl milostivý král,« pokračoval krčmář, »národ v tak
žalostném postavení, učinil s Šelmou smlouvu...«
»Křesťanský pán? Smlouvu?«
»Hle, třeba podlézti, kde nelze přelézti. Aby ta šelma sama
k hranici nechodila, slíbil jí na věčné Časy dávat každý rok jednu
Šestnáctiletou dívku... Heroldi v kapucích to troubami oznámili a Šelma to přijala. Moudře to zařídil milostivý pán a celý národ jej
za to chválí. Bude tomu dnes patnáct let, co ta smlouva trvá...
A děvčat se rodí stejně dost; jedna za rok, to se ztratí, nikdo si toho
v městě ani nevšimne. Jenom to, že dnes padl los na královničku,
aby byla předložena té Šelmě k sežrání. Král chtěl dcerku z toho
pravidla vyjmout, ale Rada starších nepřivolila. A právem. Račte
sejmouti zbroj, a odpočiňte si, urozený rytíři.«
»Na to je čas,« odvětil poutník.
Rytíř si vložil těžkou přílbici na mladistvou hlavu a Šel ke koni,
přivázanému k sloupu. Kůň, krytý stříbrnými pancíři, byl bílý jako
sníh. Velké, moudré oči probleskovaly očnicemi čelenky, opatřené
ostrým hrotem. Rytíř přitáhl uvolněné popruhy.
»Není ještě Čas, abychom si, příteli můj, odpočinuli. Čeká nás
nová příhoda, přepodivná, největší, jaká může být. Půjdeme. Ne
zklameš mne, koni, příteli! Neomámí nás strašná šelma... Čímže
ona asi lidi mámí? Kouzlem. Ale ty Čáry působí jen na ty, kdož se
chtějí tomu kouzlu poddat. Nepochybně vábí šelma něčím, co je
utajeno v lidské duši. Ty, koni, pokušení nepodlehneš. Lépe než
pancíře tě bude chránit poctivá zvířecí prostota. Jsi bez hříchu. Neokusils ovoce se stromu zlého poznání. Jsi bezpečný proti uhranutí.
Kéž by mi Bůh dovolil, abych alespoň jeden den byl stejně prostý,
nevinný, pokojný!«
»Vedou královničku!« zaznělo kolem.
Rytíř vyňal měděný medalionek s obrazem Spasitele - a horoucně jej políbil. Vskočil do vysokého sedla, chopil do ruky kopí, a ne
spouštěje hledí přílbice, zvolna vyjel.
Dav ho obklopil, oblil jako vlnou. Všechny hlasy se obracely
směrem, odkud se nesl naříkavý vřesk pozounů. Po chvíli se ukázal
průvod. Od dlouhých stříbrných trubek visely Černé praporce. Za
trubači Šly plačky, vyly a nehty si rozdíraly tváře, až krev stékala
na jejich bílý oděv. Za plačkami, uprostřed družiny rytířů pochmur
ně mlčících, byla nesena zlatá nosítka. V nosítkách šediví královští
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rodiče, kteří objímali s pláčem svého jedináčka. Sivá králova hlava
se potřásala bolem. Dav volal na jeho počest výkřiky, kterých ne
slyšel, patře nepřítomnými zraky na svou dcerku, zázrak to mládí.
Stará královna naříkala stejně jako plačky. Za nosítky pážata nesla
pochodně a asfodelové věnce jako při pohřbu.
Cizí rytíř jel klusem uprostřed davu, nikým nepozorován. Šli
dlouho. Slunce se chýlilo k západu, když uzřeli kopečky kamení,
navršené kdysi obětavou rukou poustevníkovou. Při tom pohledu
plačky zdvojnásobily nářek. Družina se zastavila. Uplakané služeb
né dívky vedly královničku k tajemné hranici zla. Přestoupila ji,
bledá jako plátno.
Potulný rytíř hrudí koně rozhrnul dav, popohnal jej kupředu
a jel za ní.
V davu zazněly výkřiky.
»Kdo je to?«
»Kam jdeš? Tam je smrt!«
»Nezachráníš ji, a sám zahyneš! Vrať se, nešťastný, co nej
rychleji!«
Neodvrátil hlavu. Královna matka si stoupla v nosítkách a žeh
nala mu. Neslyšel. Družina se zvolna vrátila za naříkavých zvu
ků trub.
Rytíř pohlédl na královničku. Stála polekaně, Štíhlá, v dlouhé
a bílé roušce. V jejím zraku spatřil kromě strachu neuvědomělou
zvědavost před strašným, ale kdož ví, snad přitahujícím tajemstvím.
Rytíře si nevšímala. A když tak stáli uprostřed ticha pustiny, pře
letěl z blízkého boru Šum - čehosi, jako blížící se bouře. Kůň počal
chrčet, napínat uši, rytíř chopil křepčeji kopí a napnul zrak. Zdálo se
mu, že se keře, které tvořily lem lesa, pohnuly a že jdou k nim.
T o se již plazilo tělo netvora. Lenivě, jakoby tápavě, hadovité,
nekonečné, ohyzdné. Pojednou se pozvedla olbřímí hlava, nestvůrná, s malými a zapadlými zřítelnicemi a s širokou, jako veřeje roze
vřenou tlamou, zakolébala se, stanula. Hned za hlavou se svíjely,
krčily a roztahovaly prstenovité díly těla, oblé, břichaté, nechráněné
krunýřem. Naduté boky se neobratně a ohyzdně převalovaly, když
se strašná hlava obracela vpravo, vlevo a hledala... Konečně netvor
spatřil, co chtěl spatřit, znehybněl a vpil zřítelnice do královničky.
Pohotově stojící rytíř pohlédl na ni a s údivem uzřel, že s dívčiny
tváře zmizel strach. Stála tam, jako by byla uřknuta. Nejistý úsměv
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se zachvěl na pootevřených ústech. Naráz postoupila o několik
kroků kupředu.
»Stůj!« vykřikl.
Neslyšela jeho hlas, jdouc stále rychleji kupředu. Když popojel
s koněm do směru její cesty, začala utíkat. Strhl plášť s ramen a hodil
jí jej přes hlavu. Oslepena se zastavila jako vryta do země, naříkajíc
a bezradně se potácejíc.
A nyní dobrý rytíř stál tváří v tvář netvoru. Pohlédl do jiskřící
zřítelnice a bezděčně sklonil kopí. Neboť dračí zřítelnice, malé a
zdánlivě zapadlé, se rozjiskřily, rostly, až nestvůrně zaplály, zakrý
vajíce sebou všechno ostatní. Jako dvě ohromné báně z kouzelného
křišťálu mihotaly tisícem odlesků, z nichž každý se zdál skrytým
a kouzelným světem. Rytíř pohlédl po druhé a uzřel v nich znena
dání všechny věci země, všechny city i myšlenky a nekonečně sple
tené lidské věci. Nenazvané, nepřiznávané, trýznivé, pokoušivé, ta
jemné, splétaly se v barevném víru, vynořovaly se a znovu zapadaly
do hlubin. Věci vzácné, věci důležité a nutné, jevily se v zrcadle
dračích očí jako ubohé, neužitečné a směšné a postupovaly místo
sladkému nutkání pokušení. Za přeletnou mlhou vidin problesko
valy každou chvíli daleké světy, ukazovaly se a mizely ve věčném
a nepostižitelném koloběhu - podivné, neznámé, přitahující, a hle,
rytíř pocítil nepřemožitelnou touhu pohlédnout do nich zblízka,
zachytnou nit záhady. Kůň nechtěl postoupil kupředu, ale netvor
se plazil blíže sám, černokněžnické zřítelnice byly stále blíže. Sklonil
se nad nimi rytíř chtivě, úporně, pozorně. Pojednou měděný medalionek, visící na jeho prsou, se zazrcadlil v očích netvora. Z mi
hotavé báně se vyklonila k rytíři Kristova tvář, rouhavě znetvořena,
nakřivena, přesmutná. Poděšeně si zakryl dlaní tvář. Kouzlo zmi
zelo. Zmizely světy přeludů a zůstaly jen články netvorova těla,
obkličující rytíře již kolem dokola. Pobídl koně a vrhl se na šelmu.
Zasvištělo ostré kopí a probilo strašnou tlamu. Bodlo po druhé, po
třetí a prasklo při mocném rozmachu. Chopil se jasného meče.
Velkými seky odtínal nestůrnou hlavu, a když padla mrtvá, vylé
vajíc krev, sňal přílbu a požehnal se.
Ohlédl se na královničku. Stála opodál jako zkamenělá. Seskočil
s koně a přistoupil k ní.
»Leží jako mršina,« řekl, »a nebude již škodit nikomu. Kristus
Pán nás zachránil, dávaje mi možnost boje, neboť přemoci draka
bylo fraškou, hodnou dítěte.«
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Neodpověděla, patříc naň s obdivem a láskou. Zdál se jí velký,
na celém světě jediný, obránce i ochránce, nejkrásnější, nejbližší,
hodný podivu i lásky. V stydlivém, ale slavnostním nadšení pro
stírala mu pod nohy duši, když, vzavše koně za udidla, šli spolu
k nedalekým kopečkům kamení, navršeným před lety zbožným
poustevníkem Fulgenciem.
»Spí! A není divu po takovém boji! Spí! Utište se, milí křes
ťané,« uklidňoval tlustý Domicellus dav, tlačící se před vraty krčmy.
Nadarmo. Volání slávy, křikům nebylo konce. Polovina měst
ského obyvatelstva se zde shromáždila; druhá polovina běžela si
ještě před úsvitem prohlédnout mršinu zabitého netvora. Město
bylo slavnostně ozdobeno, radostné. Tlustý Domicellus, zasunuv
ruce za pás, vypravoval nejblíže stojícím o boji. Poslouchali se za
tajeným dechem.
»V té chvíli netvor zvedl hlavu jako věž, a cvakaje zuby, praví:
„Zaprodej mi duši, nebo tě sežeru.” Ale rytíř nato: „Neprodám!”
Netvor: „Prodej!” Rytíř: „Zhyň, odkliď se! Neprodám, Šelmo pe
kelná!” Tak spolu oba rozmlouvali, až drak, vida, že rytíře nepostraší, vypustil smrad jako dým, zbavující člověka vědomí. Ale rytíř
si zakryl rukou chřípě a chopil se kopí. Břich draku rozpáral
vyvrhuje mu střeva - a ta šelma, ryčíc strachem, počala utíkat...«
»Vypravoval to tak sám rytíř?« zeptal se s podivem vážný ba
kalář Gorgonius.
»Chcete-li poslouchat, pak poslouchejte a nepřekážejte,« za
chrčel nevrle krčmář. »Prokletý drak prchal, proto se rytíř za ním
rozjel a hlavu mečem mu uťal. Teprve pak se obrátil ke královně:
„Moje jsi, perlo!” praví. Ona však poklekla, věrnost mu přislibovala, děkovala a za manžela si jej přislíbila.«
»Toť jasné! Vždyť jí zachránil život! Nu, lidé, bezpečně se nám
bude žít pod takovým králem...«
»Ale též tvrdě,« znepokojil se kotlář Silvestr. »Bude neústupný.
Nelekl se draka, nebude tedy poslouchat ani Radu starších...«
»Brzy uslyšíme, jak na věži zazvoní - a uvidíme, jak se sem sjedou
všichni rytíři, aby jej přivedli před královu tvář. Tam bude jeho
triumf, tam budou i zásnuby; oh, bude, bude na co pohledět. Před
zámkem stojí již stoly a po celou noc dvořané poráželi berany
i voly...«
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»Kdo má silná žebra a dostane se ve zdraví blíže, hladov dnes
neodejde.«
V
temné komoře, nevšímaje si vřavy ulice, přemýšlel o tom
všem mladý rytíř. Nespal. S otevřenýma očima proležel celou noc,
patře na sen, který se měl za chvíli splnit.
Světlé oči, modré jako tůň jezera hleděly do hlubin duše... Dívčí
ústa jako růže chvěla se již u jeho rtů. Při hlasu zvonů i trub vy
zvánějících jeho slávu napínalo se mladé tělo, hladové po slávě.
Se svatozáří ochranitele, bohatýra nesl ho na ramenou dav po uli
cích města. Zasloužil si to povýšení, mohl se jím bez obavy těšit.
Vykonaný čin se nemusil stydět, že bude odměněn. A jak je krásná
ta odměna, jak sladká! S nadšením ji prožíval v mysli dříve...
Jako jemné předivo propouštěl rukama chvíle, které měly přijít,
těše se jejich kouzlem...
Až, nasytiv duši, sáhl mimo, k chvílím dalším. A přetrhlo se
naráz zlaté předivo, skončil se osud svobodného Božího rytíře. Boj
s drakem jako zlatý akord věnčil jeho svobodnou slávu a uzavíral
ji. Rytíři se zdálo, že patří na ni z hrobu, uzavřen pojednou v kruhu
povinností, tak různorodých, spletitých, svazujících. Prostá jasnost,
s níž dosud neomylně roztínal všechny věci jako mečem, měla
ustoupit prapodivným zápletkám svědomí, ústupkům, zdánlivým
náležitostem, pochybným zásluhám. A s děsem znenadání poznal,
že jsa dosud svobodným sluhou Jediného, Nejmocnějšího Pána
světa, nelekající se, ani neposlouchající nikoho, kromě Něho, vymění
ten štít, tu velikost za těžké a nevděčné nevolnictví...
Vzchopil se, jako by cítil již na krku železnou tíži vlády. Z šera
jizby připlula k němu, blízko k němu, prosebná světla očí, slzami
zalitá. Rozevřela se milostně napolo dětská ústa, rozechvěná upřím
nou láskou... Zahleděl se do těch očí dlouho a pozorně. Jsou mocné
- a přece ne tak, aby nahradily svobodu rytířské duše. Jsou sladké,
ne však tak, aby vynahradily radost z dobrovolné služby Nejsvětějšímu, Nejlepšímu Pánu...
Oblékl se rychle, obratně, nepřivolávaje nikoho ku pomoci.
Postranní brankou vyvedl nepozorovaně věrného koně. A když
skvělý houf rytířů stanul před krčmou a zvony města se triumfálně
rozhlaholily, tu potulný, nikomu neznámý rytíř Boží, Jiří, byl již
daleko, ztracen v dalekém prostranství svobodných cest.
Přeložil Jar. Janouch
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Jan Vilikovský

M O D L IT B Y A L B E R T A P R A Ž S K É H O
Poukazuje se častěji, že nemáme až dosud syntetického obrazu
staročeské literatury; zejména pohřešujeme uspokojivého vysvětlení
jejího neobyčejného rozvoje za Karla IV. Příčina těchto nedostatků
jest jednak v samé povaze literárního materiálu, o nějž tu jde, jednak
ve způsobu, jak se nám dochoval, především však v metodě, s jakou
se přistupovalo k jeho zkoumání. Až dosud byla naše stará literatura
studována téměř výhradně jen filologicky (stanovení správného textu,
jeho datování, rozbor pramenný atd.), skutečného literárního zhodno
cení se dostávalo jednotlivým památkám toliko výjimečné. Mimo to
pozornost historiků literatury upírala se hlavně k literárním dílům psa
ným česky, přehlížela se však bohatá soudobá literární produkce latin
ská. Ta má pro historii naší literatury a kultury význam sama o sobě,
svými vlastními hodnotami, vedle toho však poskytuje také dosti spo
lehlivé měřítko, jímž lze hodnotiti bezpečněji prosaické i básnické
skladby České. V latinské literatuře zračí se jasněji dobové tendence,
neboť v té době ještě latina byla spisovným jazykem inteligence, kdežto
úloha češtiny byla rozličně omezena. Chceme-li rozlišiti České literární
památky, vyjadřující aspoň po některé stránce skutečné úsilí své doby,
od těch, jež jsou podobné snahy zcela prosty a plní úkoly skromnější
(literatura zábavná nebo obecně didaktická), musíme se proto dobře
orientovati v současné literární tvorbě Čechů píšících latinsky. Dílu
jednoho z nich je věnována tato studie.
Z důležitých středisek kulturního života Českého ve X IV . století,
jejichž význam nebyl dosud dostatečně oceněn, zasluhuje zvláštní po
zornosti kartouza »Zahrada Panny Marie u Prahy«. Zde nás zajímá
především literární činnost jejího převora Alberta. S jeho dílem jsme
se setkali, zabývajíce se staročeskými modlitbami, mezi nimiž se nám
podařilo odhaliti skladby Milíčovy (Řád IV, 472). Pod jeho jménem
vydal G. M. Dreves ve svém rozsáhlém souboru středověké latinské
duchovní poesie »Analecta hymnica medii aevi«, sv. III., třicet veršo
vaných modliteb k svatým, které nalezl v rukopisné knize modlitební,
nazvané Scala celi čili Ř ebřík do nebe. Tato kniha, jež podle poznám
ky, připsané v X V . století, je dílem kartuziána Alberta, obsahuje ho
dinky a veršované i prosaické modlitby k Bohu, P. Marii a svatým;
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větší část jejího obsahu tvoří skladby, rozšířené obecně po celé středo
věké Evropě, vyskytují se však hojně i takové, jichž nelze jinde nalézti a jež Dreves považuje za vlastní tvorbu sestavovatele celé knihy,
právě jmenovaného Alberta. V rukopise jsou ovšem zapsány anonym
ně, ale jejich styl vyznačuje se někerými charakteristickými zvláštnost
mi, opravňujícími k závěru, že všecky pocházejí od jediného autora,
a některé náznaky ukazují, že tento autor je totožný s pořadatelem
celého díla; ten se ostatně zmiňuje sám o veliké práci, kterou mu se
stavování knihy dalo, a prosí čtenáře, aby se za něho pomodlili, což
by sotva učinil, kdyby šlo o pouhou činnost kompilanční. O českém pů
vodu autorově svědčí vedle některých vlastností jeho jazyka i okol
nost, že do své knihy pojal i modlitby k Českým patronům sv. Vác
lavu a sv. Prokopu. Mezi českými kartuziány v druhé polovině X IV .
století, do které se rukopis sám hlásí, našel Dreves jediného Alberta,
jenž byl r. 1386 převorem pražské kartouzy, a ačkoliv se mu z ně
kterých důvodů nezdá pravděpodobné, že by sestavovatel Scaly byl
příslušníkem pražského kláštera, uveřejnil přece jeho skladby s jmé
nem Albertus Pragensis. Od dob Drevesových bylo zjištěno, že Albert
byl převorem pražské kartouzy v letech 1382 až 1392, že zemřel 1397,
a že byl v důvěrných stycích s arcibiskupem Janem z Jenštejna,
který ho ve svých spisech několikrát připomíná. Tato souvislost jen
zvyšuje význam díla Albertova, které nám poskytuje nový pohled do
duchovního života českého v druhé polovici století X IV .; všimneme
si ho proto blíže.
Skladby Albertovy jsou, jak již řečeno, modlitby k svatým, tedy
v podstatě promluvy, v nichž se autor obrací přímo k některému světci
a žádá ho za ochranu, přímluvu a pomoc ve svých potřebách a ne
snázích. Tím je v hrubých rysech určena celková povaha těchto literár
ních plodů; autor v nich vystupuje v prvé osobě a mluví hlavně za
sebe a o sobě. Modlitbám Albertovým dodává zvláštního rázu jednak
okolnost, že jsou veršovány - tento literární druh byl v latinské litera
tuře značně rozšířen od konce X III. století - jednak i skutečnost, že
se v nich autor nezabývá především svým vlastním duševním stavem
a životními okolnostmi, v jakých se nachází, nýbrž vypravuje vzýva
nému světci celý jeho životopis, využívaje při tom vhodných příleži
tostí, aby buď se zbožným a vpravdě křesťanským životem světcovým
kontrastoval bídný a hříšný život svůj, anebo zdůraznil z Činů světco
vých ty, v nichž se nejjasněji zračí jeho milosrdenství, soucit s nešťast
nými a ochota k pomoci. V obojím případě přerušuje své vyprávění
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vložkami, apostrofujícími světce a prosícími o jeho přispění. Mohli
bychom tedy skladby Albertovy označiti jako zbožné meditace o životě
svatých, jež vyplývají ze správného pochopení vlastní podstaty a cíle
středověkého kultu světců, totiž snahy o napodobení jejich křesťan
ských ctností. Autor sám praví o tom: »Poněvadž je nad síly člověka,
aby si získal království nebeské jen svými dobrými skutky - znemož
ňují to křehkost lidského těla, nástrahy ďábelské i hříchy, pro něž Bůh
někdy odvrací svou tvář od nás - (jest třeba obrátiti se k některému
světci, abychom jeho pomocí získali »království nebeské anebo milost
boží, kterou jsme svými poklesky ztratili.« S jiného hlediska možno
charakterisovati dílo Albertovo jako lyricko-epické skladby o životě
svatých.
Světci, k nimž se Albert obrací, jsou Jan Křtitel, apoštolové, sv.
Erasmus, sv. Linhart, 10.000 mučedníků, sv. Václav, především však
svaté panny a vdovy, jimž jsou věnovány téměř dvě třetiny jeho díla;
sv. Marketě a sv. Anežce věnoval po dvou modlitbách, z pozdějších
světic vyskytují se u něho sv. Klára, Alžběta a Hedvika. Při zkoumání
námětů překvapuje, že tu nenacházíme modliteb k P. Marii a ke
Kristu; tento fakt však souvisí s metodou, které Dreves užil při určo
vání skladeb Albertových, a bude ještě podrobněji osvětlen, nesmíme
proto z něho vyvozovati předčasné závěry. Pramen, z něhož Albert
čerpal data o životech světců, byla ve většině případů Legenda aurea,
nevyčerpatelný zdroj poučení pro středověké spisovatele nejrozmani
tějších oborů. Z ní bral Albert svůj materiál i v případech, kdy je
v jeho modlitbě epická složka co nejvíce potlačena, ať již proto,
že mu nebylo podrobné vylíčení života světcova známo, nebo že je
naopak považoval za příliš známé, než aby se jím zdržoval. Tak tomu
je hned v prvé modlitbě k Janu Křtiteli, kde je životopis nahrazen
výčtem a výkladem atributů světcových (prorok, přítel snoubencův,
lucerna, cudný anděl, Eliáš, Hlas atd.; tyto názvy jsou přejaty z Le
gendy zlaté v téměř stejném pořadí, jak se v ní vyskytují), nebo v dru
hé modlitbě k sv. Marketě (č. 23). Okolnost, že ze světců pozděj
šího středověku vyskytují se u Alberta mimo sv. Kláru jen sv. Alžběta,
Hedvika a sv. Václav, ukazuje zřetelně, že jeho dílo vzniklo v pro
středí českém; to potvrzuje zejména jeho modlitba k sv. Václavu,
neboť zde byla pramenem Albertovým některá z pozdějších, patrně
teprve ve X IV . století vzniklých legend svatováclavských.
Albert sám není tvůrcem literárního druhu, jejž pěstoval; již
Dreves upozornil, že měl předchůdce v dolnorakouském kartuziánu
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Konrádovi z Hainburka, proslulém autoru známého Mariale, který
počátkem padesátých let X IV . století byl nějaký čas v Praze jako
vikář (zástupce převora) tamní kartouzy. Básnická činnost Konrá
dova je tématicky i formálně rozmanitější než Albertova; jeho mod
litby k svátým liší se od Albertových svou stručností, ale princip, podle
něhož jsou skládány, je tyž - také Konrád líčí světci jeho životopis,
omezuje se při tom však jen na hlavní data a neprodlévá při líčení
momentů citově významných, ke kterým soustřeďuje svou pozornost
Albert, usilující o docílení hlubšího dojmu. Prospěšně se odlišují
skladby Konrádovy od Albertových svou formální obratností (často
bychom mohli mluviti téměř o virtuositě), na závadu je jim však
jejich přílišná schematičnost; těšily se ve středověku mnohem větší
oblibě, jak to dokazují četné rukopisy, rozšířené po celé střední
Evropě. Jsou také pestřejší tématicky, neboť se vztahují na daleko
větší okruh světců; na rozdíl od Alberta nacházíme u Konráda také
11 skladeb mariánských, v nichž Konrád po dobovém zvyku rád užívá
duchovního výkladu čili alegorie nejrozmanitějších předmětů, jež všecky
podle něho hlásají slávu panenské matky. Tu jsou příznačné zejména
skladby »Prsten Panny Marie«, vysvětlující duchovní význam dvaceti
drahokamů, zdobících prsten, jímž si Pán zasnoubil P. Marii, a »Oblek
Panny Marie«, rozvádějící obraz Apokalypsy (12, 1 ): Apparuit in
celo mulier amicta sole et luna sub pedibus eius et in capite eius
corona X II stellarum; tyto hvězdy podle výkladu Konrádova zna
menají dvanáct výsad, jimiž byla P. Maria Bohem obdařena.
Skutečnost, že Albert ke své skladatelské činnosti byl inspirován
dílem Konrádovým, jest nepochybná. Modlitby Konrádovy nejen
znáti mohl, jak je to při Čilých tehdejších stycích kartouzy pražské
s jemnickou, působištěm Konrádovým, a priori pravděpodobné, nýbrž
také skutečně znal, neboť velkou část jich pojal do své modlitební
knihy, a na několika místech se v modlitbách Albertových shledá
váme se slovními ohlasy, které jen potvrzují, jak důvěrně byl sezná
men s dílem svého předchůdce.
Své skladby zahajuje Albert obyčejně pozdravením světce (největší část jich se přímo začíná slovem Salve nebo Ave), k němuž
zhusta připojuje úvodní prosbu o pomoc, aby jej mohl důstojně oslaviti. Z těchto úvodů se dovídáme, že Albert sám považoval své skladby
za básně či písně, neboť je opětovně označuje názvem carmen (č. 5— 7,
10, 18, 20, 22, 30) a svou činnost jako zpívání ( hymnizare 1, 5, 13,
18, 19; canere 5, 19). Hlavní cíl své činnosti vidí Albert (1 2, 4, 5,
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7) v oslavě světců, bylo by tedy možno, byť i s určitými výhradami,
řaditi jeho skladby k básnickým panegyrikům, jejichž řadu v křesťan
ském písemnictví zahajuje, jak známo, sv. Prudentius svým dílem
Peristephanon, ke kterému bychom musili zajiti, hledajíce vlastní ko
řeny literárního druhu Albertem pěstovaného, kdybychom neměli
jeho východisko, Konráda Hamburského, stanoveno tak přesně.
V úvodních strofách podává Albert obvykle též charakteristiku oslavo
vaného světce; při mužích spokojuje se vytčením nejdůležitějších
vlastností mravních, u světic však rád zdůrazňuje i jejich krásu těles
nou, ovšem jen zcela zběžně a většinou přívlastky superlativními ( nad
míru krásná; sličné tváře; nade všecky nejkrásnější; krásná jako lilie
a pod.); zejména rád je srovnává s růží nebo s jitřenkou. Vedle krásy
připomíná často i jejich něžnost a útlost, nejčastěji však mluví o jejich
jasnosti a světlosti ( candere, praefulgere, clarus), která v pozdní go
tice patří k nejrozšířenějším přívlastkům hrdinek posvátných legend
stejně jako románů a povídek světských. Nepokouší se však o indivi
duální charakteristiku, naopak setkáváme se ustavičně se stejnými rysy,
bez únavy opakovanými, jak to bylo vlastní celé době Albertově.
Rozdíly najdeme nejspíše ještě v líčení životopisu, ani zde nejsou však
příliš výrazné; pravidelně podává Albert přehled celého života svět
cova, někdy se však omezuje na nejvýznamnější jeho okamžiky, částeč
ně po vzoru svého pramene, Legendy zlaté; hlavní pozornost auto
rova se soustřeďuje k mučednické smrti svatých, která již v jeho před
loze bývá popisována dosti jednotvárně. Nepřekvapuje proto, setkáváme-li se v některé modlitbě s verši, jež jen s nepatrnými změnami čte
me i v jiné skladbě (srovnej modlitbu 12, strofy 4-5, a 13, strofy 11-12;
č. 19, strofa 19, a 18, strofa 28). Stálé přemítání o týchž věcech zřejmě
nijak neunavovalo našeho skladatele, a nebál se také vyjadřovati touž
myšlenku znova a znova, s variacemi zcela nepatrnými. To platí na
příklad o trojici »tělo, svět, ďábel«, kterou častěji šablonovitě uvádí
jako příčinu všech svých mravních poklesků (1, 5. 14 a j.). Jako pro
středku amplifikačního rád užívá výkladu jmen, ať již skutečného
(a petra Petrus, id est lapis induraturs 2; Johannes = Dei gratia 4;
Dorothea - Doros-thea 18) nebo etymologisujícího po středověkém
způsobu, vysvětluje totiž jméno jako souhrn vlastností, označených
slovy, která se začínají stejnou hláskou jako jednotlivé hlásky jména
(na př. Scolastica: salus, constancia, offerre, lugere, amare, sanctum,
tutrix, iuvamen, castitas, adiutrix).
Ačkoliv všecky modlitby Albertovy, Drevesem vydané, jsou veršo-
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vány a autor sám je považoval za básně, bylo by jen stěží možno nazvati
jej básníkem. Byl v podstatě jen veršovcem, a to ne právě nejlepším,
neboť v jeho díle nacházíme mnoho poklesků rytmických, projevu
jících se i nepravidelností v počtu slabik verše, o rytmickém spádu
ani nemluvě. Ostatně i jeho styl je v podstatě prosaický, což se jeví
především v syntaxi; často se u něho vyskytuje ryze prosaická stavba
souvětí, jak patrno na př. ve verších: Quod a Christo adamaris - et
ab ipso collaudaris, - est ob tuam, domina, - castam atque sanctam
vitam, - quam tenebas redimitam - multis cum virtutibus; věta a verš
začíná se tedy spojkou. Velmi početné jsou, jak upozornil již Dreves,
odchylky od normálního slovosledu, vyvolané snahou po docílení
rýmu; při tom se mnohdy stavba věty stane nepřehlednou do té míry,
že leckdy působí potíže určiti správně jednotlivé gramatické tvary
(7, strofa 8, již Dreves tiskne: Audivisti te monentem: Noctem intra
et dicentem civitatem propere tuam, ve skutečnosti však třeba číst:
Audivisti te monentem vocem: Intra - et dicentem - civitatem propere
tuam; intra v prvém případě jako předložka, v druhém jako impe
rativ). Hojné jsou také nepravidelnosti v užívání časů - v téže větě
a souvislosti stojí vedle sebe třeba presens a imperfectum; určité slo
veso je mnohdy zcela nesprávně nahrazeno participiem (2, strofa 15:
Refert Leo papa videns, turrim altam quod conscendens, inde se eiciens coronatus, et volare cepit; Legenda zlatá: Ut refert Leo papa...,
turrem excelsam conscendit et inde se deiciens coronatus lauro volare
cepit). Připomínáme tyto věci jen proto, že ukazují, jaké potíže pů
sobilo Albertovi vyjádřiti svou myšlenku ve verších pravidelně sta
věných. Nejvíce ještě se projevuje, že skladby Albertovy patří k poesii,
v jeho slovníku, který je prostoupen výrazy v běžné prosaické řeči
nezvyklými; právě tato slova umožňují také určiti přesněji, o jakou
poesii tu jde. Patří totiž k slovní zásobě, která charakterisuje středo
věké latinské spisy rétorické, ať již máme na mysli pojednání o teorii
rétoriky, nebo jednotlivé konkretní plody středověkého úsilí rétorické
ho, diktamina a listy. Pro slovník Albertův je příznačná záliba v slo
vech odvozených, a to při jménech podstatných a přídavných stejně
jako při slovese; při substantivech je jmenovitě častá přípona -men
(ducamen, gravamen, levamen, munimen, oblectamen, odoramen,
miseramen, tutamen, umbramen),-trix (adiutrix, conductrix, cultrix,
ductrix, expugnatrix, tutatrix), -tor (architector, corruptor, dilector,
servitor, vorator); při adjektivech -alis (bestialis, brumalis, commensalis, consodalis, erumnalis, infernalis, maternalis, penalis, rotalis),
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-osus (criminosus, maculosus, penosus, probrose) ; slovesa jako
augmentare, celerare, dotare, madidare, onustare, sequestratus,
stellatus, tenebratus. Vedle derivativ vynikají hojně i slova slo
žená, jako condotare, conniti, evastare, inardere, pertransfixus,
reamare, reimpendere, coapostolus, coeternare, convespilio, preamabilis, predulcorare atd. Naopak zase komposita bývají nahraze
na odpovídajícími slovy jednoduchými, na př. mittere ve významu
dimittere, fractus místo confractus a podobně. Oba tyto způ
soby tvoření slov, derivaci a komposici, doporučuje skladate
lům rytmických básní latinských ve svém pojednání »D e rithmis«.
Mistr Tibinus, autor četných velmi oblíbených rétorických příruček
(který v poslední třetině XIV. století působil nějaký čas i u nás),
jako nejpohodlnější prostředek k dosažení rýmu. I když nechceme
tvrditi, že se Albert řídil právě radami Tibinovými, příslušnost jeho
- právě tak jako Konrádových - skladeb k rétorické poesii pozdního
středověku je nesporná. Tím je také řečeno, že tu jde o poesii odvo
zenou, která má obecně spíše význam formální než myšlenkový; nevyniká-li ani formální dokonalostí, ztrácí vlastně smysl. Bylo by
ovšem pochybené posuzovati dílo Albertovo jen s hlediska umělec
kých hodnot, neboť jeho vlastní zaměření je jiné, náboženské; okol
nost však, že autor sám své skladby označoval jako básně, a měl tedy
i jakési literární aspirace, opravňuje nás, abychom na ně aplikovali
i měřítka literární.
Formálně jsou modlitby Albertovy dosti jednotvárné, podobně jako
myšlenkově. Až na dvě výjimky (č. 9 a 28) jsou psány vesměs stro
fou typu Stabat mater (8a8a7b8c8c7b). Zhusta bývají strofy spojovány
ve větší celky, což lze konstatovati někdy pomocí akrostichů (po dvou
strofách v č. 2, 3, po třech č. 4, 8, po čtyřech č. 1, 18), jindy zase
podle způsobu zapsání v rukopise (v č. 9 tvoří vždy čtyři strofy jeden
odstavec), jenž však také není vždy správný, neboť celá řada písní
je zapsána bez oddělení strof, jako próza (na př. č. 12-16). Ostatně
členění strofické se namnoze nekryje s členěním syntaktickým, věta
leckdy pokračuje z jedné strofy do druhé, a vyskytují se i případy, kdy
prvá polovina strofy je vyplněna samostatnou větou, ale věta, jíž se
začíná druhá část strofy, je ukončena teprve ve strofě následující. Při
tom ovšem třeba míti na mysli, že ve středověku se mnohdy jedna
část této strofy považovala za samostatný celek (8a8a7b), ale i kdy
bychom toto nazírání pro Alberta připustili, musíme přece uznati
existenci strofického přesahu (enjambement), podobně jako se s pře239

sahem setkáváme i ve verši. Zbývající dvě písně mají strofu 7x6a7y6a,
což je vlastně polovice t. zv. vagantské strofy, tedy útvar i v jiné naší
tehdejší lyrické poesii velmi oblíbený.
Podotkli jsme již, že Albert nebyl skladatel příliš pečlivý, dosti
často se u něho vyskytují verše, které mají o slabiku více nebo méně
proti základnímu schematu. Rým je pravidelně dvojslabičný, v na
prosté většině případů gramatický. Asi v 10% všech rýmových dvojic
je rým nepřesný. Při tom jsou jmenovitě hojné případy jako virgi
num : omnium, dále intrante:repente, nunciando :ostendendo; poměrně
často se shodují poslední dva vokály a souhlásky na konci slova, ale
liší se souhlásky mezi oběma vokály (suscepitrfecit). Asi v třetině
těchto případů je rým jen jednoslabičný; při tom se většinou shoduje
i opěrná souhláska. V několika případech se rým omezuje na shodu
závěrečného vokálu (nobile :misere). Z těchto nepřesností připouští
Tibinus jen neshodu souhlásek mezi rýmujícími se samohláskami, ale
i tu požaduje, aby to byly souhlásky příbuzné (znělá s neznělou).
Nevyhovuje tedy rýmová technika Albertova zcela ani shovívavým
požadavkům soudobým; technika verše a rýmu shoduje se však se
zvyklostmi některých skladeb českých.
Konrád Hainburský a stejně i Albert psali svá díla nepochybně
jako modlitby, určené ke čtení nebo recitování. Aspoň některé z nich
byly však i zpívány; tak Dreves uveřejnil (Analecta hymnica 1 č. 9)
ve své sbírce latinských duchovních písní českého původu jednu z ma
riánských skladeb Konrádových z rukopisu, obsahujícího jen písně;
v jiném rukopise je zapsána další (č. 9) s notami (viz D. Orel, Kan
cionál Fránusův, 69) a ještě jiná (č. 8) zapsána ve dvou zpěvnících
(Analecta hymnica 10, č. 74). Také z Albertových skladeb aspoň
jedna, modlitba k sv. Dorotě, zkrácena sloužila jako píseň (viz Ana
lecta hymnica 2, str. 149).
Poučivše se takto o vlastní literární činnosti Albertově, musíme
se ještě seznámiti s rámcem, do něhož je celé jeho dílo zasazeno
a který je pro nás v lecčems významnější než Albert sám. Všimněme
si proto podrobněji obsahu celé modlitební knihy, kterou Albert se
stavil.
Scala celi skládá se ze tří částí, o jejichž skladbě a určení podávají
dostatečné vysvětlivky rubriky, kterými jsou opatřeny. Úvodem pro
mlouvá redaktor sborníku o nedbalosti duchovních v odříkávání pře
depsaných církevních hodinek a o trestech, které za taková prohřešení
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očekávají vinníky již zde nebo na věčnosti. Pro uvarování těchto trestů
doporučuje autor, užívaje při tom i citátů ze sv. Bernarda, modlitby
soukromé, jimiž lze napraviti případné poklesky, ať již byly způso
beny lenivostí nebo přílišným zaneprázdněním. Sestavil proto knihu,
obsahující na každý den v týdnu zvláštní hodinky, officia, které je
možno z vlastní horlivosti připojiti k obřadu liturgickému anebo odříkati v náhradu zaň. Tyto mimoliturgické hodinky, určené pro jed
notlivé dny týdne počínaje nedělí, tvoří prvou část díla; jsou to ho
dinky o Nejsvětější Trojici, dále o umučení Páně, o Trnové Koruně,
o Duchu svatém, o Božím Těle, o bolestech Panny Marie a konečně
o radostech P. Marie. Protože však umučení Páně zasluhuje větší
úcty, postavil redaktor v čelo díla hodinky o umučení Páně, složené
domněle sv. Bonaventurou, jež se mají recitovati každý den mimo
předepsané hodinky církevní i soukromé, připadající na příslušný
den. Druhá část Scaly obsahuje modlitby k andělům a svatým, roz
dělené opět na jednotlivé dny týdne: k andělům, za dušičky, k apo
štolům, mučedníkům, vyznavačům, pannám a vdovám (tato poslední
skupina, protože je příliš početná, je rozdělena na dva dny, pátek
a sobotu). Závěr knihy tvoří menší skupiny modliteb k svátku sva
tých ostatků, k posvěcení chrámu, před přijímáním a po něm. Obě
části díla jsou však od sebe odděleny rozsáhlou vložkou, zabírající
téměř celou polovinu modlitebníku a obsahující modlitby k Pánu
Ježíši a o jeho umučení, jakož i modlitby k P. Marii.
K tomuto stručnému popisu možno připojiti zjištění, že modlitby
Albertovy, vydané Drevesem, pocházejí z druhé (nebo spíše třetí)
části celé modlitební knihy Albertovy a proto je pochopitelné, že
obsahují jen modlitby k svatým. Ale i v druhých dvou odděleních
Scaly vyskytují se skladby, které nejsou jinde doloženy a při nichž
by se tedy rovněž mohlo uvažovati o autorství Albertově; o tom se
ještě zmíníme. Kromě toho třeba podotknouti, že v knize jsou asi
stejně zastoupeny modlitby prosaické jako veršované, při svém roz
boru však k prosaickým budeme přihlížeti méně, neboť tento úsek
středověkého písemnictví je dosud poměrně málo zpracován a nelze
tedy dojiti k bezpečným výsledkům.
Z oficií, obsažených v prvé části Scaly, bylo dosud tištěno, pokud
jsem mohl zjistiti, jen domnělé Bonaventurovo (Bonaventurae opera,
Venetiis 1756, X III, 220-225); v rukopisech vyskytují se Jeronymovi
přičítané hodinky o umučení Páně. Cizího původu nepochybně jsou
i hodinky o Nejsvětější Trojici a o Trnové Koruně; poukazují na to
Řád VI. 18.
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aspoň poznámky, vykládající o jejich vzniku nebo o odpustcích, jimiž
jsou nadány. V hodinkách o bolestech a o radostech P. Marie jsou
však obsaženy veršované partie (obyčejně jsou označeny jako hym
ny), které byly z našeho rukopisu otištěny Drevesem a nenalezeny
nikde jinde, v čemž bychom mohli spatřovati náznak českého původu
těchto skladeb; ale v oficiu prvém jsou zase jiné části, které se v po
dobně úzké části souvislosti vyskytují aspoň v jednom rukopise ci
zím, přibližně současném (Reichenau 36). Cizího původu jsou z největší části také modlitby ke Kristu, zahajující druhou část Scaly; jsou
tu především dva t. zv. žaltáře (psalteria), t. j. básně, určené k sou
kromé pobožnosti, skládající se podle počtu žalmů ze 150 strof,
z nichž každá v nejstarších skladbách toho druhu obsahovala slovní
nebo myšlenkovou narážku na odpovídající žalm (obě tato psalteria
jsou otištěna v Analecta hymnica 35 jako č. III a V I), dále »Pláč
sv. Bernarda nad umučením Páně« (Salve mundi salutare, skladba
obecně rozšířená, přičítaná ovšem sv. Bernardu neprávem) a témuž
autorovi připisovaný »Osten lásky« (Dulcis Jesu memoria), jakož
i některé skladby drobnější, veršované i prosaické, jichž tu nelze vypočítávati, vztahující se jednak rovněž k umučení, jednak k Božímu
Tělu nebo k přijímání. Závěr této skupiny tvoří »zvláštní modlitby
za sebe a za jiné«, obsahující většinou modlitby obecně známé. Ještě
více místa je dopřáno modlitbám mariánským; k připomenutým již
oficiím o bolestech i radostech P. Marie přistupuje v druhé části
obsáhlý soubor literatury, zabývající se těmito dvěma tématy, tak
příznačnými pro mariánský kult pozdějšího středověku. Jak známo,
staršího data je uctívání radostí P. Marie, doložené již ve X II. sto
letí; původní počet radostí (nejradostnějších okamžiků v životě P.
Marie) byl pět, později byl však rozličně doplňován a obměňován,
takže nacházíme čísla od 7 do 10, od 12 do 16, ano i 20 a 25 »ra
dostí«. V Scale samé setkáváme se s čísly 5, 7, 8, 12, 15; odtud je
patrno, že nelze konstruovati podstatné rozdíly mezi skladbami, liší
cími se ve výčtu radostí. Velmi dobře to ilustruje ostatně i výklad
redaktora Scaly v úvodu k cyklu modliteb mariánských; Čteme tu,
že P. Marii třeba uctívati proto, že si ji Bůh zvolil za matku nejvybranější a celému světu za vladařku a nejstatečnější pomocnici, nad niž
po Bohu na nebi ani na zemi se nenachází tvor čistší a světější, takže
každý, kdo se k ní utíká a jí věrně slouží, bývá sám podněcován její
svatostí a dochází spásy. Bůh ji také poctil a obdaroval mnohými ra
dostmi na zemi i na nebi; nejznamenitějších radostí je osm, totiž
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svátky Zvěstování, Narození Páně, Zjevení Páně, Očišťování Panny
Marie, Vzkříšení, Nanebevstoupení, Seslání Ducha svatého, Nanebe
vzetí; o těchto svátcích je P. Maria štědřejší a ochotnější pomoci než
jindy, protože sama tehdy došla větší radosti. Zbavíme-li se zpovědí
či zpovědní modlitbou svých hříchů, dojdeme prostřednictvím Panny
Marie odpuštění u jejího Syna, jemuž samému přísluší odpouštěti.
Oficium o radostech P. Marie, zapsané před tím, jmenuje však jen
sedm radostí; tato diskrepance však zřejmě u redaktora nepadá na
váhu, uvědomil-li si ji vůbec. Téma radostí je v Scale zastoupeno i ně
kolika veršovanými skladbami cizího původu (t. zv. Plesání sv. Ber
narda A. h. 32, č. 63, skladba Filipa de Grève Virgo templum trinitatis,
Mone II, 165; dále A. h. 15, č. 60, 31, č. 184 a Mone II, 411), jakož
i řadou básní jinde nedoložených a konečně prosaickými meditacemi
o 15 radostech. Pozdější, nepochybně po vzoru radostí vzniklá litera
tura o bolestech P. Marie - označovaná ve středověku přiléhavějším
názvem compassio, jenž vystihuje, že tu jde o bolest sdílenou, tu to
tiž, kterou P. Maria prožívala při utrpení svého Syna (někdy tak bývá
označován i soucit, jejž s bolestí P. Marie máme cítiti my), je do Scaly
pojata rovněž hojně; především je tu také oficium, zajímavé hlavně
svými prosaickými lekcemi, líčícími názorně děj umučení i žal Panny
Marie, dále řada modliteb prosaických a posléze verše, mezi nimiž
ovšem nechybí Stabat mater, jež však většinou pocházejí z Čech, ne-li
přímo od autora Scaly. K tomu ještě přistupuje velmi početná sku
pina modliteb, věnovaná vůbec oslavě P. Marie, ze které zvláštního
připomenutí zasluhují čtyři »žaltáře« mariánské (A. h. 35, č. X -X II,
X V ) a skladby Konráda Hainburského (č. 1-4, 8-11); doplněna je
opět verši, známými dosud jen ze Scaly. K modlitbám o radostech
P. Marie jsou připojeny modlitby o životě Kristově, při nichž není
zcela jasno, do jaké míry souvisí s tématem radostí.
Z podaného přehledu je jasně patrno, že pořadatel naší modli
tební knihy věnoval vedle umučení Kristova nejvíce místa a péče
modlitbám k P. Marii. Kult mariánský je tu zastoupen téměř všemi
formami, jak se před sklonkem středověku vytvořily v západní
i střední Evropě, nejvýznamnější skladby sem spadající jsou do díla
přímo pojaty a počet jejich znamenitě rozmnožen řadou skladeb
dalších, o nichž můžeme souditi, že vznikly v Čechách. Tento náš
příspěvek k chrámu úcty, jejž středověké křesťanstvo společným
úsilím vybudovalo Matce Boží, je pozoruhodný v rozličném ohledu.
Zejména básně, líčící utrpení P. Marie, zasluhují povšimnutí, pro
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tože skladby s tímto námětem jsou ve X IV . století ještě poměrně
vzácné v latinské literatuře a jejich počet se rozhojňuje teprve ve
století následujícím. Neméně významná je však i okolnost, že v Scale
nacházíme vedle modliteb a básní novějších i zcela původních hojně
zastoupeny také skladby starší, jak se s nimi setkáváme na př. v mod
litebních knihách (liturgických i soukromých) abatyše Kunhuty a ze
jména ve známém Oracionale Arnošta z Pardubic. Tento fakt svědčí
velmi výmluvně o pevné kontinuitě duchovního života, soustředě
ného především v klášteřích a nepodléhajícího rozmanitým otřesům
bouřlivých dob tehdejších. Dědictví starších generací se tu přijímá,
doplňuje, rozhojňuje a předává generacím dalším, aby v příhodnou
dobu opustilo výlučnost zdí klášterních a stalo se ukazatelem cest
lidovému hnutí náboženskému. Velká část těchto modliteb, jež má
Scala společny se staršími latinskými modlitebními knihami našimi,
byla v druhé polovině X IV . století přeložena do češtiny (nacházíme
v ní latinské originály pro čísla 6, 8, 14-17, 22, 23, 69, 151, 155, 160,
161, 167, 168, 180, 182, 191, 195, rukopisu X V II F 30, v němž jsou
zapsány i modlitby Milíčovy). Toto konstatování potvrzuje zároveň,
jak úzce souvisí Scala s českým duchovním prostředím za Karla IV.
Poněvadž pak mezi Scalou a texty českými není přímé souvislosti,
nýbrž jen navazování na společnou tradici, ukazuje se, že nábožen
ské hnutí »lidové«, představované pro nás dosud hlavně jménem
Milíčovým a Janovovým, mělo ve skutečnosti rámec daleko širší.
Také vlastní povaze tohoto hnutí se tím dostává nového osvětlení,
neboť se ukazuje stále zřejměji, že v jeho počátku a prvních stadiích
není nic, co by se nesnášelo s ortodoxní naukou církevní. Bez zají
mavosti není ostatně ani fakt, že v čelo Scaly je postaveno oficium
o umučení Páně, jež se rád modlíval Jan z Jenštejna, jak zaznamenal
jeho životopisec, jenž připomíná i zálibu arcibiskupovu v psalteriích
nepochybně toho druhu, který je ve Scale tak bohatě zastoupen.
Srovnání Scaly s modlitebníkem Arnoštovým, výše míněným, je
však zajímavé i po jiné stránce. Na rozdíl od díla Albertova neobsa
huje kniha Arnoštova (až na závěrečné modlitby Arnoštovy) vůbec
skladeb českého původu, nýbrž shrnuje nej významnější plody cizí
modlitební literatury, jak byly vytvořeny až do počátku X IV . století.
Úvodem obsahuje kratší pojednání Huga ze sv. Viktora o účinnosti
modlitby (Patrologia latina 176, 977-9) a kázání biskupa Cesaria
o stejném námětu. Závěr obsahuje delší spisy meditativní, Soliloquia
sv. Augustina, pseudoaugustinovskou Rukověť, a Huga ze sv. Viktora
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De arra anime. Velmi početně jsou tu zastoupeny zejména modlitby
a meditace sv. Anselma, jemuž se tu přičítá neméně než 25 textů;
z pravých jsou tu až na čtyři všecky (chybí jen modlitby č. 9, 34, 72
a meditace II), z pseudoanselmovských jsou zde modlitby č. 7, 46, 70,
dále 2 a 10 (totožné s prvými 9 kapitolami pseudoaugustinovských
Meditací) a meditace IX , označená tu jako »Ostnec milosti«, pod
kterýmžto názvem byla také přeložena do češtiny (v Evangeliu sv.
Matouše s homiliemi a u Štítného); jejím autorem je ve skutečnosti
Ekbert von Schönau. Také z modliteb Petra Damiani jsou tu za
psány dosti mnohé. Jinak nejvíce místa zabírají modlitby o umučení,
jako známé Granum passionis; prosaické kázání, s kterým jsme se
setkali již u Kunhuty (P. L. 184, 769-722), a rovněž prosaické medi
tace o umučení, připsané zde sv. Bernardu (P. L. 94, 561-8) a jiné
modlitby, rozdělené podle pořadu církevních hodinek a opatřené údaj
ně hojnými odpustky papeže Urbana. K přijímání jsou tu přede
vším běžné modlitby prosaické, jež byly později z větší části zčeštěny,
a několik veršovaných, jež téměř bez výjimky nacházíme i ve Scale
(je tu také Ave, vivens hostia). Poměrně málo jsou tu zastoupeny
modlitby mariánské, na př. úryvek z veršů Omni die, meditace »sv.
Bernarda o Salve regina« (ve skutečnosti Stimulus amoris III, 19; P.
L. 184, 1077), jeden žaltář (A. h. 35, X ) a předloha modlitby Paní
má, svatá Máří (F 180). Modlitby k svatým jsou vybrány především
z Anselma, doplněny modlitbami k sv. Řehoři, Augustinovi, Miku
láši, Marketě a Anně jakož i veršovanou k sv. Anežce (A. h. 33, č. 25).
V celku možno říci, že se tento výběr zhruba kryje s okruhem, z ně
hož brali předlohy pro své modlitby německé Jan ze Středy a jeho
spolupracovníci. Čeští překladatelé modliteb zabírali daleko šíře; je
jich poměr k německým lze srovnávati přibližně s poměrem, jaký je
mezi Scalou a Oracionalem Arnoštovým.
Vrátíme-li se po tomto přehledu zase k vlastním skladbám Alber
tovým, můžeme považovati za zjištěno, že sbírka jeho modliteb, jak
ji Dreves původně vydal, není úplná. Dreves ostatně sám v poz
dějších svazcích svého souboru opětovně upozorňuje na možnost
nebo pravděpodobnost Albertova autorství při básních, jež dříve
pod jeho jménem neotiskl (srovnej A. h. 9, č. 116; 15, č. 3, 213;
30, č. 41; 31, č. 31, 48, 86, 156, 176, 188; 32, č. 10). Na tomto místě
nelze zacházeti do podrobností; spokojíme se konstatováním, že
k světcům, jež Albert oslavuje, přistupuje i sv. Prokop, což znovu
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potvrzuje úzký vztah Albertův k českému prostředí. Důležitější jest
však skutečnost, že v literárním díle Albertově zaujímá významné
místo i tématika mariánská, nad jejímž chyběním jsme se výše po
zastavili. Pozoruhodný je také poznatek, že se Albert často spokojoval přepracováváním, zejména ovšem rozšiřováním, písní starších.
Stanoviti bezpečně celý rozsah jeho tvorby bude sotva kdy možno,
neboť stylistická měřítka, na něž jsme tu odkázáni, sama o sobě
k řešení nestačí; Dreves připisuje mu na př. modlitbu o sv. Anně
(č. 27), která se vyskytuje také ve dvou jiných (značně pozdějších)
rukopisech, ačkoli prvé jeho kriterium při určování Albertových
skladeb bylo, že jsou zapsány jedině v Scale. Musíme se ostatně
tázati, zda dílo Albertovo opravdu nepřekročilo hranice svého kláš
tera, jak se domnívá Dreves; aspoň úryvek modlitby k sv. Dorotě
(č. 18) nachází se zapsán v známém písňovém sborníku vyšehrad
ském, je tedy pravděpodobné, že se aspoň v českém prostředí dostalo
skladbám Albertovým jistého rozšíření. A není vyloučena ani mož
nost, že se rozšířily i v cizině, když se tam za bouří husitských čle
nové pražského kláštera uchýlili. Tyto otázky vyžadují však dalšího
studia. Zde přestaneme na vytčení významu, jejž má dílo Albertovo
pro posuzování několika básní staročeských.
Předem je třeba odmítnouti domněnku Jakubcovu, jako by
skladby Albertovy byly měly přímý vliv na staročeskou modlitební
literaturu (srovnej Řád IV, 474). Jejich existence, zejména však
uspořádání modlitební knihy Albertovy, poskytuje důležitou oporu
pro datování a hodnocení některých českých skladeb s náměty marián
skými. Vidíme-li, jak rozvitý je kult radostí a bolestí P. Marie
v čistě církevním latinském prostředí koncem X V I. století, kdežto
v polovině století nacházíme v podobných okolnostech sotva jeho
náznaky (v Arnoštově Oracionale), vzdáme se pokusů, klásti do
doby příliš staré vznik skladeb českých s těmito náměty. Srovnáním
se skladbami latinskými, obsaženými v »Řebříku do nebe«, pozná
váme také, že nejvěrněji se drží běžné tradice skladba o sedmi ra
dostech v rukopise Svatovítském, kdežto báseň rukopisu Hradecké
ho o devíti radostech se vyznačuje rozmanitými zvláštnostmi, z nichž
nejnápadnější jest, že tu vůbec chybí Nanebevzetí P. Marie, které
jest nezbytnou součástí všech podobných skladeb; třeba snad i po
ložiti otázku, je-li dochovaná báseň úplná. Podobně možno zjistiti
velkou mezeru a rozličné nesrovnalosti i v »Zdrávas Maria« (ru
kopis Hradecký a Svatovítský). Významnější je však zjištění zásad
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ního rozdílu mezi skladbami českými a latinskými: kdežto latinské se
spokojují stručným konstatováním faktu radosti a navazují naň úva
hy, v českých převládají prvky výpravné, meditace jsou bud' zcela
potlačeny nebo zeschematisovány. Básně latinské již svou skladbou
prozrazují, že jsou určeny pro publikum nábožensky vzdělané, jemuž
stačí pouhý náznak nebo zmínka, aby vědělo, oč jde, naproti tomu
české u svého obecenstva předběžných vědomostí nepředpokládají
a vysvětlují tedy vše od základu; tím ovšem byla lyrická složka,
vlastní skladbám latinským, od počátku odsouzena k úloze podruž
né, nebyla-li potlačena úplně. Didaktická tendence uplatňovala se
tedy velmi značně i zde. Naproti tomu v nej důležitějších skladbách
o bolestech P. Marie, t. zv. pláčích, kde situace byla i prostému věří
címu zcela jasná, mohla se lyrika rozvinouti mnohem více; vlastní
její pole bylo však v této době v modlitbách prosaických, ať již pře
ložených či původních.
Poznámka: Rukopis »Scala celi« chová se v Národní a universitní knihovně v Praze
pod značkou X III E 3 (Truhlář č. 2322). Titul vydání Drevesova: Konrads von Haimburg und seiner Nachahmer, Alberts von Prag und Ulrichs von Wessobrun, Reimgebete
und Leselieder (Analecta hymnica medii aevi, III.), Leipzig, 1888. Jeho nedostatky
možno ilustrovati zjištěním, že v modlitbě k sv. Pavlu vynechal prvé strofy, v modlitbě
k sv. Václavu (č. 10, str. 27) trojverší: fronti tue inhesisse - crucem Christi et fulsisse miris cum obtutibus. K modlitební literatuře latinské: Dom A. Wilmart, Auteurs spirituels et textes dévots du Moyen
ge latin, Paris, Bloud et Gay, 1932. O pražské
kartouze srovnej M. Jakubička, Časopis českého musea, 8 5 /6 , 19 11/ 12, str. 317, 245,
zejména 86, 312-314. Jan z Jenštejna připomíná Alberta ve spisku Miracula beatae
Mariae Visitacionis, rukopis Vatikánský, fol. 158.

À

Ol dř ich Králík
MÁCHA A VLIVOLOGIE
II
Za dnešního stavu byronské otázky se dostává do popředí zkou
mání, jak vlastně mínění o Máchově byronismu vzniklo. Alb. Vy
skočil rozlišil správně legendu o Byronovi od jeho skutečného díla
(»Veliký Byron, duch nejsvobodnější, který jako divý vír uchva-
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co val duše v hlubokosti útisku, srdce prahnoucí v nejasných tuž
bách po volnosti lidstva, Byron legendy let třicátých«, Básník, str.
118) a vyhrotil tuto antithesu: »(N a Máchu) působila více byronská legenda, než tak málo mu známá Byronova poesie« (ib., 125).
V. Černý vhodně v Lit. novinách sestavil 9 zpráv o Byronově účasti
v řeckém boji o samostatnost, které byly r. 1824 otištěny pod zá
hlavím »Císařství turecké« ve Vlasteneckém zvěstovateli. V těchto
zprávách není podle upozornění V. Černého ani slova o tom, že
Byron je básník. A důležitá je také v této souvislosti obecná po
známka autorova: »Všude v Evropě, ba i ve své vlasti, Byronův
život na sebe strhával pozornost dříve a více než Byronovo dílo...
pokud bylo Byronovo básnické dílo výrazem světobolu, zdál se
básník své dílo i doslova žít.« Zajímavě Máchovo okouzlení for
mami byronského života osvětlil R. W ellek ve výkladu o Máchově
vztahu k E. Bulwerovi. Mácha psal Hindlovi o Bulwerově Falklandu a viděl sebe i své přátele v hrdinovi tohoto románu: »Právě
proto se dovedl (Bulwer) jako mladík výborně vciťovat do sou
časného čistě vnějškového byronismu a jeho portret Falklanda nám
aspoň ukazuje, jak silně se Mácha ztotožňoval i v životě s byronským ušlechtilým a sentimentálním misantropem.«
Zdá se, že to opravdu byla především byronská legenda, která
působila na Máchu, a že působila na jeho představivost a životní
postoj; podnětně formuloval tuto věc Teige: »Výstřední kostymy,
provokativní vystupování osvícenců a vzbouřenců, jsou ... i poku
sem o reálně žité, hmatatelné poetické elementy, tendencí uvést
poesii do každodenního života... Romantická poesie je ztotožněna
s romantickým životem básníkovým.« Václavek v 8. kap. své studie
»Společenské vlivy v životě a díle K. H. M.« snaží se výstřední cho
vání básníka »rozervance« vyložit sociologicky, Pražák při Máchově
korespondenci bere za základ psychologii doby a dovolává se knihy
L. Maigrona. Téže věci se dotkl také Mukařovský, když mluví
o tom, že pro básníka nabývaly symbolického významu i jevy všední
skutečnosti, na př. hrady (SI. Rundschau). A konečně možno se
zmínit i o Voborníkově paralele Máchy se Slowackým. Charakterisuje »rozervanectví« byronistických zjevů a dovolává se slov pol
ského lit. historika, podle nichž přátele Slowackého »nemile prý
dojímaly byronovský trpký sarkasmus v ústech mladíka, jenž ještě
nic nezkusil, a podivná volba básnických hrdin, samých to příšer
ných tajemných zločinců a zrádců. Pošmourná ta nálada zvýšila se
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ještě nešťastnou láskou« (str. 59, podobný citát také na str. 82).
Potud je věc dost jasná: Byron do značné míry určoval životní
sloh básníkův a vnější formy jeho vystupování, proto se básník při
rozeně jevil současníkům jako žák Byronův. Ale z toho ještě ne
vyplývá nutně závislost poesie Máchovy na skutečných básních Byronových, nelze mechanicky položit rovnici mezi básníkovým živo
tem a jeho dílem. Podle citátu z Voborníka nejvíce současné čte
náře pobuřovaly romantické postavy básní a také u Máchy se jeho
byronismus shledával nejdříve v postavách a ději. J. Heidenreich
mluví o »byronovské stylisaci postav«, Václavek výslovně konsta
tuje, že »to byl zejména „zlosyn“ v Máji, který nejvíce urážel sou
časníky, Tyla, Chmelenského, ale i V. Nejedlého« atd. A Novák
v jedné ze svých posledních prací praví, že Mácha si pro charakte
ristiku svých postav vypůjčil některé rysy z veršovaných povídek
Byronových. Ale výsledky badání novějšího i staršího nutí k největší opatrnosti v této otázce. M. Zdziechowski, klasický příklad positivistických metod, založil v duchu své doby paralelu Mácha-Byron
právě na kritice postav, ozářil prudkým světlem reflektorů hrdiny
Byronovy a s pohrdáním odbyl chabé pesimisty, pouhé prý loutky
vášní u Máchy, ale právě tímto rozlišením ukázal hluboký rozdíl
mezi oběma básníky. Podle Zdz. Mácha »podléhal víc a více dé
monickému kouzlu hrdin Byronových, marně se mu snaže uniknouti«, ale nakonec svědectví Máchova díla je v jádře záporné: »kreslí
ve výtvorech svých řadu osob vášnivých, nešťastných, jež na osoby
Byronovy jen vnějškem připomínají.« V jubilejním roce vrátil se
k problému Čyževskyj, a přesnými termíny vymezil vztah postav
Máchových k Byronovi. Byronistické je u Máchy »zvláštní posta
vení hrdiny ve světě a společnosti... osamělost hrdinů a jejich kon
flikt se světem«. Ale podle Čyževského se podobnost této »život
ní situace« u obou básníků týká jen jedné stránky, že totiž je životní
situace hrdinova »regulativním principem básnické komposice«.
Při tom oba rysy životní situace, osamělost a konflikt se světem, jsou
u obou básníků »pojaty a líčeny zcela rozdílně: U Máchy marně
hledáme „silného člověka“ Byronova. Podobně chybí také u Máchy
„protest“ a „boj“ titanského člověka Byronova«.
Čyževského rozlišení dvou stránek ve vytváření postav, kompo
sičního principu a vnitřního pojetí, je velmi cenné a odstraňuje dří
vější nesnáze. Nutno poznamenat, že Byronův vliv nebyl výhradný
ani v ohledu komposičním. Zdziechowski sice chtěl rozšířit suges
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tivní vliv Byronových postav i na Máchovu prózu, na takovou Márinku, ale již jeho překladatel J. Voborník korigoval podstatně ten
to názor poukazem na Goetha a Novalise: »Pochopiti zvláštní ráz
ostatní Máchovy prózy možno dobře jen pomocí německé roman
tiky... Vzniklo básnění prózou druhu lyricko-symbolického. Obsa
hem byl snivý život člověka-básníka, jenž vlastním životem vyvíjí
plán uměleckého svého díla. Odtud forma nanejvýš volná.« Po
dobně se vyjadřuje Anna Tietze ve své práci o Máchovi a německé
romantice: »Zvláštní je, jak se Mácha 2novu a znovu stilisuje jako
poutník, který marně hledá vlast, tedy zahalování svého já do me
lancholie a světobolu, zatím co Novalis zvláště v románu Ofterdingen se kreslí v mystickém rouchu. Následek stilisace u obou básní
ků je přirozeně ten, že jednání a charakteristika osob v Máji i v ro
mánu Ofterdingen je více než nuzná, což ovšem nemusí být poklá
dáno za nedostatek.« Názor, že na Máchovu prózu působila poetika
německého romantismu, sdílejí konečně také badatelé germanisticky Školení, A. Novák a K. Polák.
Co se týká vnitřního ustrojení postav Máchových a Byronových,
je celkem běžný názor, že Mácha nemá nic společného s Byronovým
titanismem. Lze uvést obě studie V. Černého, A. Pražáka (»Jeho
typy nejsou titanské jako Byronovy«), R. W ellka (»Ale v Máchovi
není bulwerovského titanismu«), A. Vyskočila (»Titanská nota byla
Máchově poesii cizí«), Fraenkl ovšem oklikou nachází u Máchy zase
jakýsi nepřímý titanismus, zcela jiného však rázu než »pyšný proti
společenský vzdor« Byronův. Zvláštní horlivost v popírání Máchova titanismu projevil J. Heidenreich, podle něho ve Vilémových
reflexích z Máje »není už ani zdaleka titanský byronismus« a pak
ještě jednou konstatuje »velmi význačný odklon od titanismu Byronova«, dokonce jde tak daleko, že poněkud bizarně interpretuje
známý dopis Erbenův St. Vrázovi (1842), jako by Erben byl pod
vědomě myslil slovy »hádá se a pře s Bohem« na Konrádovu improvisaci z Mickiewiczových Dziadů, nikoliv přímo na Máchu.
Z celého badání vyplývá tedy jasně, že o byronismu Máchových
postav lze mluvit jenom ve velmi omezené míře. A to jsme se po
hybovali v úvahách značně abstraktních; daleko názornější obraz
o změně v nazírání by si udělal čtenář, který by si přečetl vedle
sebe Zdziechowského výklad o Máchově fatalistickém světě vášní
a chabých jeho figurách či spíše figurantech, zmítajících se v bez
mocném pesimismu, a skvělé Šaldovy stránky o Máchově visionář-
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ském pojetí světa a přeludnosti jeho postav (sborník Torso a tajemství...., str. 183-6). Srovnání těchto dvou textů ukazuje, jak záhubná byla snaha odvodit Máchův svět a osoby jeho díla z Byrona,
jak kladení Byrona na místo závazného kánonu zahradilo cestu k po
chopení Máchovy odlišnosti a svébytnosti. A také by bylo prospěš
né přejít od všeobecných diskusí, které přece ponechávají stín po
chybnosti o dosahu Byronova vlivu, k nějaké konkretní postavě
Máchově. Mladý cikán na př. z románu Cikáni byl Zdziechowským
jednoduše ztotožněn s Childe Haroldem, ale hned Voborník, jako
v mnoha jiných případech, korigoval jeho mínění. Zbavil postavu
cikánovu tíživé determinace úzce dobové: »Další složkou je touha
do dálky s opačným pólem svým, touhou po domovu. T o je poesie
románu, jeho vůně, vlastní srdce... Touhu tu zastupuje mladý cikán,
jemuž dal Mácha život z vlastní duše své... Poutnická elegie je slož
ka nejhlubší. Je to vlastně touha života lidského vůbec...« Vobor
ník jmenuje ovšem v této spojitosti Byronova Childe Harolda, ale
jmenuje také Jeremiáše a cituje lidovou píseň českou, takže těsný
kruh závislosti na Byronovi je rozražen. Čyževskyj se pokusil právě
na základě závěru Cikánů o přesnější určení máchovského typu po
stav: »Jeho hrdina „mladý cikán“, hrabě z Borku, nestaví se bojovně
proti světu, ale vyhne se dalšímu rozvoji konfliktu způsobem stejně
rozhodným jako pasivním - odchází jako poutník do dálky... Tím
jsme vystoupili z kruhu romantického byronismu: poutník, který
se obrací k světu zády, který se pokouší uniknout prostorovou vzdá
leností spojení se světem, vede nás zpět k rané romantice, částečně
k jejím nábožensky zabarveným odstínům - „pocestný“, „poutník“
a „poustevník“ náležejí k jejím oblíbeným postavám - a prostřed
nictvím rané romantiky dále k poesii barokní, jí v mnohém pří
buzné.«*) Šalda ve své přednášce Mácha snivec a buřič chápe má
chovský symbol poutníka v nadčasové platnosti jako vtělení nej
vnitřnějších sil básníkových (»Je v něm ovšem romantické uhranutí
dálavami a nekonečnem,... ale je v něm také projev energie, neustá
vajícího vzpínání sil, které se projevuje zvláště zde kultem energic
kého slovesa«). B. Václavek se pokusil tento symbol převést na
sociologické pomysly, je však možno dokázat docela zřetelně, že
* ) Bylo by možno při poutnickém motivu zmínit se o polských vztazích Mácho
vých, K. Krejčí provedl více vnějškovou paralelu poutnických osudů Byronova, Mickiewiczova a Máchova (Sl. Rundschau), Heidenreich pokládá poutnickou notu v díle
Mickiewiczově ve srovnání s Máchou za málo důležitou, naopak Menšík ji zdůrazňuje.
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v Máchově »poutnické elegii« je něco více než dobová literární kon
vence nebo odraz současných společenských poměrů: buď s Čyževským vedeme od »mladého cikána« linii k baroku a s Voborníkem
až k bibli, buď si vyžádáme svědectví novější poesie. Voborník
správně upozornil, že tutéž touhu do dálek měl Zeyer, a ještě ostřej
ší světlo vrhá zpět na poesii Máchovu dílo J. Čepa. Na tragické kři
žovatce jeho cesty, někde mezi Děravým pláštěm a románem Hra
nice stínu, když člověk je rozdrásán do hlubin srdce a zavalen bal
vanem bídy, duše zatouží po domově a vydává se na pout, která ne
skončí na tomto světě. Závěr Děravého pláště je podivuhodně
blízký závěru Cikánů nebo Máje, na troskách života berou si ošá
lení hrdinové poutnické sandály a mizejí v dálce. Hranice stínu
ukazují zase přímo doslovnou máchovskou polaritu touhy po do
mově (Prokop Randa) a nenávratného putování (Jan Šimon), v po
zadí postava bílého misionáře ukazuje, v jaké výhni dozrává od
hodlaná nostalgie věčnosti. T o zde nejsou žádné literární remi
niscence, vzory a podobné hříčky, to je nejvlastnější básnická zku
šenost a bylo by na čase, aby se také u Máchy přestalo strašit se
všemožnými vlivy, které na konec nic nevysvětlují.
Viděli jsme, jak se domnělý byronismus Máchových postav roz
plývá tím beznadějněji, čím pevněji a konkretněji jej chceme ucho
pit, a podobně je tomu s jinými znaky Máchova byronství. Mnoho
se toho namluvilo o světobolu, ale to je pojem velmi neurčitý, může
to být »tragický pocit života«, pouhá móda a všechno možné. I když
se snažíme přijmout světobol v povšechném smyslu literárně histo
rickém, narážíme na nesrovnalosti; Voborník rozlišoval světobol
snivý a světobol silný, a zvláště přesvědčivě udělal W . Haas předěl
mezi světobolem Byronovým a světobolem slovanským: »Je to
prostě reflex nesmírné slovanské vlny světobolu, která zaplavila
polskou emigrací z let 1830 a 1831 celou duchovní Evropu a zvláště
na německé básnictví měla nesmírný vliv... Německý básník me
lancholie po r. 1830 byl průměrně již více slovansky melancholický,
nežli byronsky melancholický.« Nemá smyslu se domlouvat o od
stíny světobolu či melancholie, jedna věc je od Durdíka svorně
zjišťována od nejrůznějších badatelů: když se Mácha nakláněl nad
propast nicoty, nebyl jeho průvodcem Byron. Durdík se na pověst
ném místě své knihy o Byronovi vyslovil takto: »Zejména místa,
kde se jedná o věčné nicotě, nejsou byronským duchem prodchnuta,
zde se už jeví zase vliv básníkův a myslitelův jiných. Proti cizím těmto
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živlům směřovali naši starší kritikové, ač je nepravým nadali jmé
nem. Bylo to pouhé nedorozumění a přízrak.« Je zde zřejmý osten
proti Máchovi, diktovaný přehnaným obdivem pro poesii Byronovu, mohli bychom dnes zlomyslně dodati, že celý domnělý byronismus Máchův je »nedorozuměním a přízrakem«, ale omezíme se
na věc samu. Příznivěji pro Máchu, ale v podstatě shodně formu
loval otázku po letech Voborník: »Ale Mácha měl, čeho zase neměl
Byron: slovanský bol vesmírný, bol odevzdanosti, měkkou soucitnost se vším stvořením, plynoucí z bolestného vědomí všeobec
ného zmaru, osobní děs z nicoty a zákeřnosti osudu a hluboký bol
českého ponížení.« A lze citovat řadu podobných pozdějších vý
roků, Černého, Heidenreicha atd. Uvedu aspoň dva: »Jeho duchov
ní nihilismus, jenž pronikal místy z Máje, má větší živelnost nežli
pathetické projevy obdobných básní Byronových« (Chudoba) - »Ale
Mácha přece jenom vyjadřuje nejosobněji a básnicky nejsilněji pocit
prázdnoty zející za vším. Tato prázdnota, toto věčné nic není u něho
pouze negativní, nýbrž strašlivé právě mocí, kterou má nad živo
tem... Nic takového nerušilo spánek Byronův« (W ellek). Zajímavé
jsou také pokusy dosadit za Durdíkovy »básníky a myslitele jiné«
určitá jména. S přímým odvoláním na Durdíka vyslovuje K. Polák
názor, že ono místo o nicotě z II. zpěvu Máje vzniklo »za mohut
ného podnětu Goethova«: »Tolik je však při čtení Durdíka a Zdziechowského jisté, že pro místo o věčné nicotě byl Mácha obviňován
jako byronovec neprávem. Kdyby už měl býti proto z nepůvodnosti
stíhán, byli by jej musili kárat jako goetheovce, faustovce.« Naproti
tomu soudí A. Pražák: »Motiv „nicoty“ a „lebky“ lze převést do
cela dobře až na baroko.« Myslím, že tu přijal Pražák mínění Mukařovského, třebaže nemluví »o velmi jemném naznačení«. Poslední
slovo tu prozatím řekl Čyževskyj v druhé a třetí kap. své studie.
Když se prokázala podle souhlasných názorů badatelů myšlen
ková samostatnost Máchova a proslulý světobol uvázl v nepřehled
nosti romantické melancholie, zbývá přehlédnout výsledky badání
o konkretních stopách Byronových skladeb v Máchově díle. Poně
kud překvapuje, jak dřívější pracovníci lehce přecházeli otázku, co
Mácha skutečně z Byrona četl; metodicky o ní uvažoval až snad
A. Novák. Jeho úsudek, spoléhající na vnitřní evidenci a počítající
s průkazností všech snesených paralel, ovšem plně neobstál: »Volím
doklady pouze z těch děl Byronových, jejichž vliv na Máchu je do
kázán a tím doloženo, že je četl. Jsou to básnické povídky Giaur,

253

Korsar, Lara, Parisina a Vězeň chillonský i Hebrejské melodie.« Po
Krčmových edicích mohli se literární historikové opřít o záznamy
v básníkových zápiscích; došlo tu také k nedopatření, Heidenreich
považoval seznam Byronových spisů (K . III, 133) za seznam Má
chovy četby. Tento omyl byl brzy napraven, charakter toho seznamu
správně rozpoznal Vyskočil i W ellek a V. Jirát, který dovedl badání
o Máchově četbě k největší minuciésnosti, našel také pramen Má
chových záznamů (Germanoslavica). Rovněž Jirát v drobném pří
spěvku »Jak četl Mácha Byrona« zjistil přesně vydání vídeňské,
z něhož poznal Mácha Byronovu Nevěstu z Abydu a opětovně četl
Laru. Jinak shromáždil s velkou akribií všechna svědectví o Má
chově četbě Byrona R. Wellek ve své studii o Máchovi a anglické
literatuře. Ukázal, co Mácha znal z německých překladů, co z pol
ských, z jeho práce na př. vysvítá, že není žádné opory pro mínění
o znalosti a vlivu Hebrejských melodií. A. Vyskočil pokusil se roz
lišit, které básně Byronovy ve spojení s Máchou jmenují současníci
a které do máchovské literatury zavedl až Durdík. Připouští vliv
skladeb z první skupiny, totiž Lary a Korsara, popírá však u Máchy
znalost Vězně chillonského a Parisiny, z nichž Durdík odvozuje
Máj. Z Wellkových výkladů vyplývá, že Korsara (stejně Giaura)
snad Mácha poznal dost pozdě z polských překladů - zápisník Má
chův tu mlčí - ale že bezpečně měl v rukou Korsakův překlad Vězně
chillonského. W ellek také našel reminiscenci této Byronovy básně
v Mnichu. Zato otázka Parisiny zůstává nejistá, W ellek na rozdíl
od Vyskočila považuje vnitřní evidenci za dost průkaznou: »Mácha
mimo díla zde již jmenovaná s určitostí znal jen ještě Parisinu.«
Při zkoumání, jak se odrazila četba Byrona v Máchově díle, je
možný několikerý způsob. Voborník se snažil demonstrovat otřes,
jímž zasáhl Byron do vnitřního života Máchova, a sledovat pro
měnu básníkovy podoby jeho vlivem, Vyskočil rozeznává v Má
chově díle neústrojnou vrstvu trpného podlehnutí Byronovi a ob
dobí jistoty: »V Cikánech i v Máji nalézáme řadu oněch „ryze byronských“ prvků a romantických konvencí, jež bezpečně zaměřený
pohled bez obav zabírá, „pokud jich je třeba“, které však jsou positivistickým vykladačům na překážku.« Naproti tomu W ellek zjiš
ťuje vztahy Máchovy k poesii Byronově čistě objektivně a neúčast
ně. Chybí nám ještě podrobná revise všeho toho srovnávacího ma
teriálu, jejž shromáždil zvláště Voborník, ale v několika bodech
bylo již dosaženo mezi badateli shody. O Byronově podíle na
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Mnichu nebylo nikdy pochybností, nejnověji věc vyložili Vyskočil
a Wellek, podobně je shoda o vlivu Byronově, nikoliv však jeho
rozsahu na báseň Těžkomyslnost (Voborník, Heidenreich, W ellek),
stejně při básni Poslední soud (Voborník, Heidenreich, Novák,
Čyževskyj, W ellek). Celkem se jeví tendence nepřeceňovat všechny
ty paralely, dřívějším badáním horlivě shledávané.
Zvláštním případem je Máchova báseň Budoucí vlast, která byla
mnohokrát uváděna, prostě všemi badateli o vlivech u Máchy, po
čínajíc Zdziechowským. W ellek ji pokládá za nejnespornější doklad
slovní shody s Byronem, přesnou analysou dokazuje, že předlohou
byl německý překlad posledního Childe Haroldova »Dobrou noc«,
nikoliv překlad polský, jak se dosud většinou soudilo. A dodává:
»U Máchy pán, patrně ze soucitu, svrhne páže do moře: ultraromantický, příšerně groteskní nápad, který byl Byronovi, zvláště
v této souvislosti, zcela cizí.« Ale v témž sborníku hodnotí Čyžev
skyj vztah Máchovy Budoucí vlasti k Byronovi takto: »Tam, kde
Byron - při všem pesimismu - básní dále, a jeho hrdina myslí, cítí,
žije, Mácha se odmlčuje:
pán vloží, pokoj chťe mu dáti
jej v Iňzko chladné - v more klín...
Smrt, Nic místo do sebe zamilovaného kochání se ve „světobolu“
(máme-li bolest pociťovati, musíme žíti) - takový je protiklad mezi
Máchou a Byronem.« Kontext, ve kterém je ona nejdoslovnější
shoda s Byronem, dokazuje i podle W ellka - a tím spíše v pojetí
Čyževského - naprostou nezávislost Máchovu, jeho postoj »stejně
rozhodný jako pasivní«.
Ústřední otázkou je ovšem Máj a Byron. Od pohrdlivého soudu
Durdíkova se mnoho změnilo, dnes už by si nikdo netroufal napsat:
»Abychom si sestrojili jeviště, ducha a děj Máchova Máje, k tomu
dostačí přečisti sobě Vězně chillonského, Parisinu, Korsara.« A dnes
stačí přečíst si Mukařovského knihu o Máji, abychom si uvědomili,
že Máchova báseň je zákonitá struktura, v níž všechny případně
přejaté prvky jsou podřízeny jednotné organisaci básnické. Jsou
ovšem i v dnešní době činěny pokusy doložit tvrzení Durdíkovo;
docela zbytečně vypsal Ant. Procházka místa z Parisiny, poněkud
podobná Máji, soupis všech obdob Byrona pojal K. Polák do škol
ního vydání Máje a Márinky. Je ku podivu, že badatel tak poučený
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o složitosti problémů vlivologických, který projevil leckdy tolik
soudnosti právě v otázce byronské, který přijal se souhlasem anglic
kou versi Wellkovy studie, považoval za důležité pro pochopení
Máje ve škole posbírat právě všechny ty byronské paralely. Je po
zoruhodné, že i za největšího rozkvětu studia vlivů byla cítěna by
tostná odlišnost podobných míst u Máchy a Byrona. Zdziechowski
sice šmahem dává ve všem přednost Byronovi, ale právě proto po
střehuje rozdíly, na př. mezi II. zp. Máje a Vězněm chillonským:
»Druhý zpěv, představující Viléma u vězení, připomíná Vězně chillonského, ale podobnost je jen povrchní, ježto jsou poměry obou
mužů značně rozdílný.« A Voborník, který podle pěkného výkladu
Vyskočilova podléhal autoritě Zdziechowského, ale snažil se jí ne
směle vzepřít, píše o shodách Máje s Parisinou: »Ale v hlavní věci
přece je rozdíl úplný.« Později se množí hlasy, které naprosto po
pírají závažnost shod; první Vodák: »Vskutku bude asi nutno vliv
Byronův na Máchu, zejména pro Máj, snížit na nejmenší míru.«
A dále se Vodák oprávněně posmívá obdobám k úvodním veršům
Máje: »Ukazuje se na takové podrobnosti jako na začátek Máje. Pan
Kamper se ptá: „Kdo by si nevzpomněl na počátek Giaura Byronova, kde je básnicky zpracována perská pověst o lásce slavíkově
k růži?“ Slavík a růže, to je vše! Vezměte k tomu i začátek z Parisiny... a pořád to není nic, co je v Máji.« Velmi ostře se proti pře
ceňování vlivu Byronova na Máj vyslovil také Siebenschein: »Ne
přímý vliv Byronův na Máchu nebyl tak velký, jako vliv nejmenŠích německých epigonů velkého anglického básníka.« Jak proká
zalo nejnovější badání, je v příkré antithesi Siebenscheinově zrnko
pravdy. Jak pronikavě a důmyslně rozmotal předivo falešných ná
zorů o závislosti Máje na Byronovi A. Vyskočil v Křivém zrcadle,
je asi čtenářům známo, úryvek byl citován dříve. Nechci teď ani
uvádět četné příklady pro to, jak mnohé motivy a výrazy, dříve jed
nostranně vykládané z Byrona, byly daleko přesvědčivěji vysvětleny
z básníků jiných, upozorňuji nakonec, že R. W ellek, který se v po
slední době nej důkladněji zabýval Máchovým vztahem k Byronovi,
jmenuje z Máje jedině »melancholického loupežníka« mezi »obec
nými motivistickými podobnostmi s Byronem, které arci nemusí
nutně pocházet přímo z něho«.
W ellek však přenesl otázku Máchovy závislosti na jiné pole,
formální, jak souvisí Máj a Mnich s byronskou veršovanou povíd
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kou. O této věci bylo také již popsáno mnoho papíru,*) výklad
W ellkův svou metodickou ujasněností daleko překonává dřívější
literaturu. Vidíme, jak se časy mění, pro Zdziechowského byl ještě
Giaur »nejnezralejším a nejnechutnějším Byronovým rekem«, nyní
pro W ellka je to nej subjektivnější skladba Byronova a slouží pro
srovnání s komposiční technikou Máchovou v Máji. A proslulou
Parisinu i Vězně chillonského řadí W ellek k »značně již objektiv
nějšímu typu«, s nímž Mácha nemá nic společného. Významné je
také Wellkovo rozlišení Mnicha a Máje: »V Mnichovi více vystu
puje do popředí záhadnost děje a minulosti, baladická zlomkovitost, v Máji spíše intensivní subjektivace, ač obecnost a záhadnost
děje zůstává.« Charakteristika Mnicha se přesně shoduje s výkla
dem Voborníkovým, k Máji by bývalo prospěšné povšimnouti si
jemného upozornění Vyskočilova, jak dřívější kritika, vychovaná
Byronem, rozpoznala v Mnichu přímý odraz anglického vzoru, ale
pobouřila se Májem. Opět bylo by možno silně redukovat výhradnost vlivu Byronova - W ellek to sám podotýká - Byron nebyl ani
iniciátorem nové formy, před ním již W . Scott užil formy básnické
povídky v Lay of the Last Minstrel, Mácha si pořídil výpisky z této
skladby Scottovy, znal také Malczewského Marii, která v komposici
spojila podněty Scottovy a Byronovy (M enšík), ale není třeba za
bíhat do této spleti vztahů. Jistě má pravdu W ellek, že Byronovo
přispění při vytvoření vlastní básnické formy je nejkonkretnějším
projevem jeho vlivu na Máchu.
Nově ožila otázka Byronova vlivu na Máchovu metriku, ale to
bude již poslední bod našeho přehledu. Opět je to Voborník, který
po prvé upozornil na možnost, že Máchův jamb stojí pod vlivem
Byronovým, pomýšlel na jambický dimetr Parisiny. Po něm opa
kuje tento názor A. Pražák, kdežto Polák vidí vzor, jenž působil na
Máchovu »stavbu verše«, ve Vězni chillonském. Naposled se věci
podnětně dotkl R. Jakobson ve své skvělé studii o Máchově verši:
»Lákavou otázkou je závislost pětistopých jambů Máchových na
oblíbeném metru Byronově. Čtyřverší z Obležení Korintu, přelo
žené a vložené básníkem do Kláštera Sázavského, blouzní o rych
lém letu vesmírem, totiž je thematicky spjato s ostatními pětisto*) Na př. pythický výrok Pražákův: »Teprve později roztoužil se po větších a roz
měrnějších skladbách, snad po důvěrnější Četbě anglické poesie, Moora, Scotta a Byrona,
snad i z niterného důvodu.«
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pými jamby Máchovými. . . Na Máchovu zálibu v mužských jambech působil pravděpodobně i Byron. Srv. obdobný sklon ruských
byronovců.« Že je zde opravdu nějaká souvislost, ukazuje i Bu
doucí vlast, která je psána jambem a má nepochybný vztah k Byronovi.
Mám-li formulovat ještě závěrečné fabula docet, tak jen struč
ně, že básník není žádný kopista a že všechno pátrání a hledání
učenců jenom potvrdí, co jsme slyšeli z jeho úst: podlehnutí
v Mnichu a zvláštní vlastní záměr v Máji. V badání samém lze
konstatovat ústup od hrubé látkovosti a schematického psychologisování a rostoucí smysl pro tvar.

Rudolf Voříšek
O D U CH O VN Í SVOBODĚ
Jedna z velmi častých výtek, kterými odpůrci katolicismu chtějí
dokázat jeho základní nepravdivost a protipřirozenost, je výtka
o duchovní nesvobodě, na které je prý celá budova katolické církve
postavena a která jedině dovoluje, aby katolicismus »ovládal« duše,
a tím zároveň trval na tomto světě jako určitá »moc«, jako »vláda«.
Byla to zejména reformace a po ní X IX . století, kdy velikou část
inteligence ovládlo »volné myšlení«, názor, že pravá svoboda lid
ského badání a myšlení je podmíněna v prvé řadě odklonem od ná
boženství, především od katolicismu, který je brzdou pokroku a svo
body. Poukazovalo se při tom na to, že na př. katolická církev ne
chtěla dlouho uznat nepopiratelnou skutečnost otáčení země kolem
slunce a že prý dokonce za to upálila toho, kdo první tuto myšlen
ku vyslovil. Tyto volnomyšlenkářské výtky patří ovšem dnes do
arsenálu výtek falešných a pochybených, neboť z dokladů bylo
zjištěno, že Církev v případě otáčení země kolem slunce nešla proti
přírodovědeckému faktu, který nelze popřít a který by bylo marné
potlačovat, nýbrž že její anathema se obracelo proti filosofii a metafysice, která byla neprávem z této skutečnosti vyvozována - že tedy
Šla proti oné metafysice, která z faktu otáčení země kolem slunce
snižovala zemi a s ní člověka na pouhý »prášek« v »nekonečném«
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vesmíru, a tím na cosi případečného, nepodstatného, co je tu jen
náhodou. Řečeno krátce, šla proti falešné nekonečnosti, která rostla
z tohoto poznání, a proti celé záplavě filosofických ideí, které růz
nými způsoby snižovaly člověka a popíraly jeho svobodu. Nic ne
mohlo dát této lživědecké metafysice o nekonečnosti vesmíru a
o mnoha jiných možných světech, na kterých žijí bytosti podobné
nám, větší ránu než moderní vývoj vědy, která dospěla nakonec
k názoru, že Vesmír není nekonečný a že se s největší pravděpodob
ností (řečeno se skromností moderních vědců) dá usuzovat, že na
žádné jiné planetě nejsou podmínky pro vznik organického života,
tím méně pro život člověka. Tím byl tento »vědecký« názor potřen
samotnou vědou a moderní člověk postaven před otázku, kde je
větší svoboda a pravda, zda ve »volném myšlení« či v staré tradici,
z níž vyrůstá křesťanství.
Dnes tedy otázka svobody a nesvobody vypadá poněkud jinak
než v X IX . st. Kruh, který se uzavírá, a na jehož jednom konci je
»svoboda«, rozuměj svoboda od všech vazeb nazírání křesťanského,
končí se svobodným uznáním starých a tak vášnivě popíraných thesí,
jejichž první sepsání v našem okruhu vzdělanosti nacházíme v sv. Písmu,
I
názory na hmotu prošly právě v posledních letech podivu
hodnými a příznačnými změnami. Stará atomová theorie padla,
stejně jako je otřesen korpuskální názor na podstatu světla, jak jej
vyložil Isaac Newton. Hmota a světlo se dostávají do zvláštní, ne
tušené blízkosti a výsledkem úvah o podstatě hmoty a světla je
názor, který zvlášť výrazně vyslovil Sir James Jeans:*) »...prohlá
síme, že tendence moderní fysiky je převést celý Vesmír na vlny
a pouze na vlny. Tyto vlny jsou dvojího druhu: vlny vázané, jimž
říkáme hmota a vlny volné, které nazýváme záření nebo světlo. Zaniká-li hmota, je to pouze uvolnění spoutané vlnivé energie, která
se může nyní šířit prostorem. Tyto úvahy převádějí celý Vesmír na
svět světla, potenciálního nebo skutečného, a celý děj stvoření mů
žeme vyjádřit úplně a naprosto přesně těmito čtyřmi slovy: Bůh děl:
Budiž světlo!« Jaké to ospravedlnění starých tradic východních i zá
padních, jaké to potvrzení Starého zákona, jak nově a průkazně se
zde spojuje poznání vědecké s básnickým, které vždy tušilo, že v své
podstatě je všechno v tomto světě světlo! A když už jsme u těch slov
*) V knížce Tajemný vesmír, Praha 1936, str. 79.
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svět a světlo - netuší zde genius Českého jazyka, že tyto dvě skuteč
nosti jsou jedno a totéž?
Podivuhodnou a poučnou cestou proběhla - jak jsme právě
viděli - moderní věda. Vyšla ze »svobody«, z uvolnění od nábožen
ského nazírání, které prý »poutá« lidského ducha v jeho touze po
skutečném badání a objevování a skončila nakonec tak, že v pod
statných věcech svobodně uznává správnost pouček, obsažených
v Bibli. Že krátce nepociťuje tak veliký a podle některých nepřeklenutelný rozpor mezi »vědou« a »vírou«, jak byl uměle vytvořen
volnomyšlenkáři. Jak si vyložit tuto duchovní dialektiku, která se
odráží i v životě sociálním a politickém? Z jakých kořenů rostly
nároky vědy na svobodu badání a její odmítavý postoj k církevnímu
učení, které prý tuto svobodu brzdí?
Tak zvaní »svobodní myslitelé« nepřestali nikdy zdůrazňovat,
že církev (a náboženství vůbec) nepřipouští vědu a svobodu vědec
kého badání, neboť věda nutně ohrožuje dosud nikým nepopírané
pravdy náboženské. Při tom se vždy jaksi samo sebou předpoklá
dalo, že vědecké poznání je poznáním nejvyšším a jím se musí
měřit každé poznání jiné. Positivismus, který vytvořil soustavnou
filosofii vědění, vyslovil tento názor Comtovými ústy tak, že lidský
pokrok prošel všude třemi duchovními stadii, stadiem theologickým,
metafysickým a positivním, při čemž stadium positivní je poslední
a vrcholný stav lidského ducha. Tato filosofie lidského vědění je
pochybená s dvou hledisek.
Především neplatí pro všechno lidské vědění, nýbrž toliko pro
část, a to prostorově omezenou na západoevropskou kulturní oblast,
časově pak na dobový úsek od Descartesa do X IX . století. Neplatí
tedy již pro vzdělanost východní, kde vůbec nelze mluvit o nějakém
vývoji k positivnímu stadiu, jak mu rozumí Comte a positivisté.
Jak je vidět z příkrého rozlišení tří stadií, domnívá se positivismus,
že je vědecký positivismus stadium zcela odlišné od stadia metafysického i theologického a že je tedy věda, rozumějme přesné vy
pracování pojmů, formulek a schemat, vrcholným stupněm, k ně
muž dochází vývoj lidského ducha a že proto v žádném jiném stadiu
nemůžeme o vědeckém poznání mluvit. Toto je ovšem veliký omyl,
plynoucí z přílišného duchovního sebevědomí a z pocitu dokona
losti jedné kulturní epochy X IX . stol. Již jen nahlédnutí do du
chovního okruhu východního nás přesvědčí, že vědecké poznání
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není naprosto privilegiem Evropy a že naprosto není věda dělítkem
Evropy a Asie. »Spíše je to zcela něco jiného, že se totiž v Evropě
věda jako souhrn výpovědí a úsudků sui generis osamostatnila od
náboženské tradice, zatím co v Asii vždy a stále zůstává jen pouhým
dodatkem oné „čisté nauky”, která vrcholí v duchovním nazírání
pravého Boha. Východ zná sám a pro sebe také práci na pojmu,
neboť logiku, esthetiku, matematiku a fysiku mají Indové, medicínu
Číňané stejně jako Rekové a jejich žáci, vlastní západníci. Jenom
že se v prvním případě jedná o něco jiného než v druhém, pokud
Západ tyto jednotlivé vědy ve smyslu latinského profanum doslov
ně „profanuje”, zatím co je Východ z posvátného okruhu nikdy ne
pouští nebo nevylučuje. Nikdy neponechala Asie pojem sobě
samému, jeho bytí či nebytí, nikdy nepřiznala vědě vlastní formální
život. S rity a mythy tvoří také věda jen živoucí část celku svátostí
a moudrostí, které se ani tak nedají naučit a »nastudovat«, jako
spíše může člověk do nich být podle míry duševní a duchovní
zralosti „zasvěcen”...«*)
Jak se zdá, jsme zde u kořene vzniku moderní evropské vědy a
u pramene onoho zbytnění vědeckého poznávání, které nastalo
»profanaci« vědy. Ani o středověku totiž nelze říci, že by byl »ne
vědecký«, »temný«, že by každý záblesk rozumového poznání byl
hned uměle zatlačen, aby nepadla autorita církevního »ovládání
duší«. Spíše tomu je tak, jak to vykládá Ziegler o asijském chápání
vědeckého poznání; i ve středověku bylo vědecké poznání vpjato
do celkové nauky - »summa theologiae« - a mělo v ní své opráv
něné místo jakožto součást oné »cesty rozumového tvora k Bohu«,
onoho »motus rationalis creaturae ad Deum«, jak zní slova sv. T o 
máše z úvodu k »Summě«, což bylo nejen studiem a naukou, nýbrž
právě »cestou«, jakýmsi »zasvěcením« do činného poznávání Boha.
Jestliže tedy chtěl positivismus svým zákonem tří stadií postih
nout duchovní vývoj vůbec, dopustil se chybného generalisování
a nevyslovil naprosto zákon všeobecný, jak jsme právě viděli na
charakteristice orientálního chápání vědy. Vyslovil ovšem důležitý
poznatek o vývoji západoevropském, neboť zde opravdu a doslova
platí slova o postupném odpoutání lidského vědění od theologie
a metafysiky. Toto odpoutání bylo zároveň osvobozením od váza
nosti theologické ve jménu větší svobody badání.
*) Leopold Ziegler: Überlieferung, Leipzig 1936, str. 302.
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Již na počátku jsme vyslovili pochybnost, je-li toto odpoutání
opravdu osvobozením pravým či toliko klamem a zdáním. Existo
vala opravdu vždy svobodná věda a svobodné lidské poznávání?
A jestliže ano, byla to »svoboda« blahodárná a evropskému lidstvu
užitečná? Tady je opravdu kořen otázky.
Moderní methodologové dělí vědy obyčejně na dvě velké sku
piny; mluví o vědách přírodních a vědách duchovních: k prvním
počítají t. zv. vědy exaktní a také biologii, k druhým pak psycho
logii, filosofii (pokud ji pokládají za vědu) a t. zv. vědy politické.
A.
Začněme tedy vědami přírodními. Zde moderní vývoj po
stavil na první místo vědy exaktní, matematiku a fysiku, a jim pod
řídil všechno ostatní, tedy i vědy duchovní a ve filosofické reflexi
také život sociální i politický. A právě ve filosofické reflexi tušíme
začátek nesvobody, který se vkrádá a nakonec ovládá toto myšlení.
Vychází se zde z apriorního předpokladu, že je všechno číslo, kvan
tum, a tomuto předpokladu se pak podřizuje všechno »svobodné«
badání. Co se nedá vyjádřit číselně a kvantitativně matematickou
formulkou, je »nejsoucí«, není v »řádu« a proto se z tohoto světa
vylučuje. I jevy životní a duševní se musí dát vyjádřit matematicky,
formulkami číselnými, a tak je badání biologické a psychologické
vázáno tímto »svobodným« předpokladem; věc nakonec dopadla
tak, že »svobodné« badání bylo sešněrováno nejtužšími řetězy, jaké
si lze představit a že jevy, které se nejvíce vzpírají mechanickému
a matematickému výkladu, byly násilím vkládány do Prokrustova
lože formulek matematických, mechanických, fysikálních a che
mických (biolog si zde na př. připomene Loebovu nauku o tropismech, kde každý pohyb živého tvora byl vykládán působením
zvenčí, a tak vznikly všelijaké ty fototropismy, baro-, anemo-,
goniotropismy - což vedlo k nesmyslnému výkladu, že na př. pes,
který chytá mouchu, podléhá muscotropismu ( !) atd.; psycholog
zase ví, jaké zlo napáchaly v psychologii zákony asociační, sociolog si
připomene na ,př. Spencerovo přirovnávání společnosti k stroji atd.).
Tato svoboda badání, odpoutaná od »tíže« theologického myš
lení, měla ovšem také svou theologii a metafysiku, v tom se nesmí
me dát mýlit její programovou netheologičností. Tato metafysika
vycházela prostě z předpokladu, že v světovém dění není žádného
účelu a cíle, že všechno je toliko sepětím příčiny a účinu bez po
čátku a bez konce, odnikud a nikam. Vyjádřeno theologicky zněl
nejvyšší předpoklad této »svobodné« vědy prostě: není Boha - není
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žádného cíle a účelu, a je-li již nutno si něco konečného myslet, je-li
už lidská mysl tak zvyklá, mít na počátku a na konci nějakou
entitu, pak je to tedy buď hmota nebo síla nebo energie. A protože
podle druhého zákona thermodynamického o entropii energie ve
Vesmíru ubývá, je posledním cílem tohoto světa smrt mrazem a
zánik v nicotě. Takto skončila »svobodná« věda, založená na vě
dách exaktních.
B.
Původní odpoutání od stadia theologického a metafysického
v padesátých letech X IX . století bylo proklamováno nikoli pro
vědy exaktní - zde je podle Camta vývoj již ukončen -, nýbrž pro
t. zv. vědy duchovní, tedy především pro sociologii a vědy politické.
Zde v těchto vědách byla zvláště - podle Comta - pociťována tíže
theologického a metafysického nazírání a proto svoboda tkvěla
právě v tom, vyloučit ze všech duchovních a politických věd vše
chny metafysické entity a všechny náznaky theologického nazírání.
První nápor proti tomu byl učiněn základní thesí celého positivismu, t. zv. zákonem tří stadií, který chce vyloučení theologie a
metafysiky zdůvodnit již celkovým vývojem společnosti k positivismu (Masaryk to u nás vyjádřil pregnantně jako vývoj od mythu
k vědě), druhá - positivní - these chtěla tento vývoj potvrdit vy
nalezením náboženství humanismu, pro jehož ustavení čerpal
Comte především z myšlenkového a organisačního bohatství kato
licismu. Comte věděl, že lidské společenství nelze budovat bez
určité jednotící ideje, je to vidět na jeho ústředním pojmu sociolo
gické statiky, na pojmu sociálního konsensu, šlo nyní jen o to, jaká
to idea má být. Předpokladem ovšem bylo odpoutání od theologie
a mythu, a tak mluvil Comte o humanismu, laickém nazírání na
život a společnost.
Od tohoto odpoutání duchovních a společenských věd z celku
theologického chápání začíná pak podivuhodný dialektický vývoj
těchto věd, usilující vždy znovu a znovu o začlenění sociálního
myšlení a jednání do určité jednotící ideje. Začíná to, co bychom
mohli nazvat zpolitisovánlm duchovědného a sociálního myšlení,
rozumíme-li tímto pojmem podřizování tohoto myšlení vždy urči
tým zájmům. Donoso Cortés to řekl velmi jasně: klesá-li teploměr
náboženský, stoupá teploměr politický, nedostatek náboženství vede
k zbytnění politiky a k politickému chápání věcí, tedy i vědy.
V theologickém nazírání má každá součást vědění své určité místo,
zaměřené k celku - rozruší-li se tento celek, chce člověk své myšlení
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i jednání zapojit do jiných celků, které mají nahradit ztracenou jed
notu theologického názoru. A tak zapojuje tento »osvobozený«
evropský člověk své činy i myšlenky do různých celků a jednot,
které nastupují na místo jednoty náboženské: zapojuje se cele do
Státu, Národa, Třídy, Společnosti (všelidské), Kmene, a těmto,,
podle něho výsostným pojmům, podřizuje pak i své myšlení, svoji
práci badatelskou. Mluví na př. o vědě kapitalistické a proletářské,
o vědě národní, o totalismu, a podle toho vybírá a upravuje, co
s těmito pojmy souhlasí a co nikoli. Tak vzniká historie národní,
třídní a j., což znamená, že se objektivní data historická podřižují
zájmům třídním, národním i státním, a hodnota jejich se měří
nikoli pravdou, nýbrž zájmem, který hájí. Kde je zde svoboda ba
dání, z níž moderní člověk vyšel, domnívaje se, že »náboženský
světový názor« příliš ustřihuje křídla jeho svobodnému rozletu?
Cítí se tento Člověk nakonec svobodný v pojmech, které si sám vy
tvořil z oprávněné touhy po začlenění svých myšlenek a Činů do
určitého celku a určité jednoty - když byl předtím rozbil jednotu
pravou? Takto zní otázky, položené nad svobodou badání dnes
a kdysi.

VARIA
Z listů Josefa Pekaře N. V l. Jastrebovovi v 1. 1 9 0 4 - 6
Pekařův zájem o slovanský východ byl živý jak v jeho mládí, kdy zvlástě literatura
ruská a polská byla jeho středem, tak i po celý jeho ostatní život, kdy sledoval a gloso
val všechny soudobé události politické, zejména za světové války, a všímal si zvláště rus
kých věcí. Jeho kritický poměr k událostem na Rusi za války i po ní byl podložen
tehdejší Pekarovou politickou koncepcí i jeho dějinnou filosofií, jak ji později formu
loval nebo naznačil. V listech, které psal svému vrstevníku Jastrebovovi, se projevují
Pekarovy názory na ruskou krisi v l. 1904-5, a jeho pohled na další rozvoj této krise,
která vyvrcholila pak v r. 1917, jak je patrno, se od let 1904-6 nezměnil.
Pekar již v r. 1904 denně čítával Novoje Vremja1) i Ruskoje Slovo.2) Ruskojapona)
Známý petrohradský deník konservativního směru, jehož vydavatelem byl A. S.
Suvorin. Viz rovněž pozn. sub.9)
2) Svého Času velmi rozšířený v Rusku moskevský denní list umírněně liberálního
směru, avšak v podstatě bezpartijní (vyd. I. D. Sytin).
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skou válkou a jejími důsledky byl cele zaujat. I když odjížděl k obvyklým svým poby
tům do Turnova, dal si Novoje Vremja posílati za sebou.
S N. VI. Jastrebovem3) se seznámil vP
ze patrně r. 1901. Jastrebov po svých
ra
vídeňských a mnichovských studiích zavítal do Prahy a poslouchal zde přednášky profe
sorů Jaroslava Golla, Josefa Kalouska a Jaromíra Čelakovského.
Když se Jastrebov, vzdělán především o době husitské, vrátil do Petrohradu a stal
se záhy profesorem dějin slovanských národů na tamější universitě, mezi oběma vrstev
níky se rozvinula přátelská i vědecká korespondence - oba mladí uěenci byli si velmi
příbuzní jak sklony k spolkovému životu, tak i silným zájmem politickým a činností
publicistickou. Takového původu je tedy korespondence Pekarova s Jastrebovem, z níž
některé listy se zachovaly a laskavostí dědiců Jastrebovových zapůjčeny k otištění, svědčí
nyní o zajímavém postoji mladého českého učence, jenž, jak v r. 1904 se přiznal, v té
době »žil půl života v Rusku a s Ruskem«.
Při reprodukci textu dopisů, které uveřejňujeme, vynechali jsme z úsporných důvodů
několik dodatečných poznámek autorových na okrajích listů.
Dopis z 10. prosince 1904:
Milý příteli a kolego,
děkuji pěkně za dlouhé psaní, jež mne stejně zajímalo jako těšilo. Tedy předně
Vaše přání a žádosti: Rozumí se, že Č Č H budete dostávati jako dříve. Fridrichův
Diplomatář (nejsem s ním spokojen) dostanete (nebo Jste již dostal) od zemského vý
boru král. Čes. na návrh Fridrichův; druhou publikaci Fridrich již k disposici nemá, ale
radím Vám, abyste poslal I. (chcete-li i III.) třídě Akademie krátkou žádost, aby Vám
všechny publikace o české historii posílala (darovala). Nepochybuji, že žádosti bude
vyhověno. O I.-IV. sv. Fontes promluví Goll s Nováčkem nebo Čelakovským (je to věc
Historického Spolku) a doufáme, že je taky dostanete, ač to snad bude trvat trochu déle.
Článek pro Sborník4) (thema udané nebo »Palackého pojetí dějin českých a příští
3)
Univ. prof. N. Vl. Jastrebov (1869-1923), hluboce jadrný ruský nacionalista,
avšak v duchu své doby se silnými liberalistickými sklony a sympatiemi - v 1. 1904-05
se nehlásil k žádné straně v autokratickém Rusku. Po vyhlášení konstituce J. spolu s po
četně velmi nepatrnou skupinou petrohradských inteligentů pokusil se vlastním úsilím
o vytvoření strany »svobodomyslných«, prohlásiv za základ Činnosti této strany »volnou
(kritickou) mysl«. Podle své ideologické posice »svobodomyslní« měli býti ve středu
stranického rozvrstvení. Od levice a jejího požadavku »revoluce« se oddělovali i po
stránce taktické, trvajíce na principu »evoluce«. Octnuvši se koncem r. 1906 vedle konstitučních demokratů, demokratické strany reformní a radikálů ve skupině t. zv. liberálních
demokratů, strana »svobodomyslných« ukončila v tomto roce svůj krátký život násled
kem své typicky inteligentské chudokrevnosti: isolovaností od masy a umírněností své
ho programu.
4)
Pod zkráceným výrazem »Sborník« zde a rovněž v dopisech dalších nutno rozuměti neperiodickou edici, která v 1. 1904-6 vycházela péčí ruské cís. akademie věd
v Petrohradě, a redakce proslulého historika VI. I. Lamanského. Plný název této edice
zní: Stať ji po slavjanověděniju. Pod redakcijeju ordinarnago akademika, V. I. Lamanskago. (Vydává II. třída cís. akademie věd. S.-Peterburg.) Celkem vyšly jen dva svazky
těchto »Statí« (sv. I. roku 1904, sv. II. r. 1906). Zkrácených názvů: »Sborník po slavja-
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pojímání jejich« [nebo podobně] ) napíšu, ale za termín udaný (do 15. 2.) nemohu se
zaručiti, ručím za prvou polovici roku 1905. Nyní mám na krku souhrnný Článek
o Kristiánovi a čes. legendách pro vídeňské Mittheilungen (pak přijde polemika se
Schreuerem o české pověsti), přípravu prvého Čísla Č Č H, revisi svých litografovaných
přednášek o rakousk. dějinách, a v lednu a únoru extensi O státním právu čes. a Čes.
dějinách sociál. Jak bych to strhl?! O Články k Lamanského jubileu (tuším 25. pros.
n. st. ?) budem se starat, ale mnoho by věci prospělo, kdybyste nám jeden poslal sám,
rusky ; bojím se, že tu málokdo svede něco vhodného a dobrého.
Krofta se habilituje na základě pěkné své práce z rakousk. dějin, Nejedlý pro
dějiny hudby (tomu se chce věnovat cele). P. Nikolskému, prosím, nezapomeňte říci;
snad se na mne nezlobí, že jsem to pověděl jinak poněkud, než on se domnívá; snad mé
psaní a článek nedostal. Mnoho mne zajímá, co (tak stručně!) píšete o Sobolevském;
připojuji »otevřené psaní« jemu, s prosbou, abyste je mu laskavě odeslati ráčil a vůbec
mne v této věci podporoval.
Válku vést musíte s chutí a do konce; zde za hranicemi vidíme snad lépe než vy
doma, že jde na dlouho o Vaše postavení v Evropě. Přejeme také ze srdce nějaký rozum
nější a poctivý régime, ale nepřejeme Vám konstituce po vzoru západoevrop.; to Vám
přejou jen Vaši nepřátelé.
Vaše zprávy o Vašich pracech mne mnoho zajímaly; snad nás ještě předstihnete
čes. dějinami. Toho Husa a Chelč.5) pošlete! Bezolda Vám při příležitosti pošlu.
Zdraví Vás srdečně Váš
Dr. Pekař.
Vaši adresu nemohu rozluštit; je to Vas. Ostr.?6)
Dopis z 29. března 1905:
Milý pane kollego,
právě jsem dostal Vaše psaní. Prvý dojem byl překvapení - že píšete. Psal jsem Vám
před šesti týdny asi, ale po odpovědi ani památky. Tedy příjemné překvapení. Ale dále:
»Sborník« jsem nedostal, Váš článek o Husovi a Chelčickém jsem nedostal... Nic z Rus
ka nejde, než smutné zprávy, samá zabastovka.7) Kéž by to jen nebyla zabastovka života,
schopností a nadějí.
A dále: prosil jsem Vás stran prof. Nikolského, ale od žádného ani slova. Vydal
nověděniju«, »Sborník statěj po slavjanověděniju« anebo prostě »Sborník« užívala - do
konce úředně - sama akademie. - Jak z Pekařových dopisů Jastrebovovi, tak rovněž z ob
sahu samého »Sborníku« je zcela jasné, že úmysl českého historika přispěti do této edice
vědeckým článkem nutno kvalifikovati konec konců jen jako pium desiderium. Naproti
tomu z jiných českých učenců uveřejnili tam své stati L. Niederle, F. Pastrnek a V.
Vondrák.
5) Jde o stať prof. Jastrebova »Chelčickij i Gus. Očerk po istorii gusitskoj mysli«,
uveřejněnou ve zvláštním sborníku, který byl sestaven a vydán péčí žáků V. I. Laman
ského pod názvem: »Novyj sborník statěj po slavjanověděniju« (Petrohrad, 1905). Viz
také ČČH, X I. 243.
6) Tehdejší adresa prof. Jastrebova zněla: Petrohrad, Vasiljevskij Ostrov, 9. linija,
č. 20, byt. 7.
7) Russ.; = stávka.
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Nikolskij už tu legendu o sv. Václavu?8) Pošlete mi ji? P. prof. Sobolevskému jsem za
to zavázán díky za dopis.
Zaslal jste žádost I. třídě české Akademie, aby Vám historické věci posílala? Na
pište také řediteli Nováčkovi pár řádek na adresu Histor. Spolku o Fontes rer. boh. bez těch formalit se ti páni nehnou.
Dekuji srdečně za vše, co píšete o ruských poměrech, ač skoro o všem jsem přímo
z Vašich novin zpraven. Netajím se Vám, že držím s Novým Vremenem a souhlasím
s tím, co pěkně dr. Kramář vyložil v České Revui (a co v podstatě bylo i v Nov. Vremeni).9) Vím, že Vaše inteligence (a snad i Vy) díváte se na věci jinak, ale věřte nám
(Čechům), že jako věrní přátelé Vaši myslíme na skutečné dobro Ruska a že jsme dost
informováni, abychom soudili správně.
Těší mne, že se Vám Č Č H líbí; klub udělal dobře a bude míti ze změny značný
prospěch (máme už 7000 K hotově a bezmála 600 abonentů platících). Ale nevěřil byste,
co to stálo práce (nejvíc m ne); co práce věnováno zejména na ten rejstřík za 10 let.
Truhlářův katalog vyšel ( 1. d íl); je to pěkné. Extensi o státním právu a sociálních ději
nách snad vydám na podzim; teď mohl jsem teprv přikročiti k dokončení článku o le
gendách do Mittheilung Institutu; pak Čeká polemika s Bretholzem a Schreuerem; co
nejvíc práce mne stojí, je litografické vydání mých přednášek o dějinách rak. pro stu
denty (dosud do r. 900). Za takových okolností mám hrozný strach z Vašeho Sborníka.
Je-li p. Lamanskij v Petrohradě, prosím o uctivý pozdrav pro něho.
Pošlete mi slíbené články o Husovi a Chelč., pošlete mi vytištěnou legendu Nikol8) O t. zv. legendě Nikolského viz pěkný výklad Holinkův v 1 . č. VI. roč. »Řádu«
(str. 50). - Z dalších dopisů vidíme, s jakým živým zájmem a s jakým - přímo zoufalým úsilím snažil se autor díla »Die Wenzels - und Ludmila - Legenden und die Echtheit
Christians« dobýti od prof. N. Nikolského text objevených tímto velmi důležitých cyrilských rukopisů o živote sv. Václava.
9) Viz pozn. sub.1) - Čas. »Novoje Vremja« (»Nová Doba«), podle úmyslu svého
vydavatele měl býti jakýmsi »parlamentem mínění«. R. 1905 tento list zastával stano
visko nezbytnosti politických reforem, t. j. konkretně postavil se za konstituci, ale vůči
levici jeho požadavkem byla opatrnost a rozumný postup při ustanovení volebního řádu.
Český politik dr. K. Kramář vyslovoval se tenkrát jak ústně, tak i ve svých statích, vě
novaných ruské otázce, rovněž v tomto smyslu. Obsah jednoho z takových jeho projevů
v tisku byl skutečně, - a to vzhledem k jeho neobyčejné zajímavosti a aktuálnosti - ne
prodleně sdělen redakci »Nového Vr.« vídeňským dopisovatelem tohoto listu, D. N.
Věrgunem, jenž tuto okolnost potvrdil mi zde, v Praze, ústně. Konkretně, je to stať pod
názvem: »Ruské problémy« a s podtitulem »Politické reformy«. Dr. K. Kramář uveřejnil
ji v únoru r. 1905 (t. j. přibližně asi dva měsíce před napsáním cit. dopisu), a to v čas.
»Nová česká revue«, roč. II., č. 4, str. 241-254. A bezpochyby právě tuto stať měl zde
na mysli český historik. Jmenuje-li však prof. Pekař v tomto svém dopisu výslovně Časo
pis »Česká revue« - jako místo otištění uvedeného pozoruhodného projevu Kramářova učinil tak jistě jednak z důvodu úspory Času při rychlém psaní, jednak prostě proto, že
ve vědomí současníků »Nová česká revue«, tato přímá dědička »České Revui«, úplně
se ztotožňovala se svou zasloužilou předchůdkyní. (Jak je známo, »Česká Revue« - první
mladočeský měsíčník, založený r. 1897 - koncem r. 1903 přestala vycházeti vůbec a byla
obnovena teprve v květnu r. 1907.)
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ského, nezabastujte v korespondenci a pracujte k tomu, aby ruskou inteligenci Pámbu
při zdravém rozumu zachovati ráčil. Vaší milostivé paní skládám hlubokou poklonu.
Buďte zdráv. - Váš
Dr. Pekař
Dopis z 3. listopadu 1905:
Milý příteli,
kdybych byl (jako na minulá Vaše psaní) odpověděl ihned, byl byste odpověď do
stal ještě před stávkou; nyní přes stávku nechci psaní déle odkládati, pokoušeje se je
dirigovati přes Štětín a Štokholm.
Není nemožné v této velké a hrozné situaci Vaší říše nezmíniti se o tom, co mi plní
duši. Čteme s utajeným dechem zprávy z Rusi; já náležím k těm, kteří rozpakují se gratulovati Vám k nabyté svobodě, vidouce, jaké živly mají u Vás převahu, jaké tendence
a interesy budou nepochybně ovládati život osvobozeného Ruska. A snad se bude jen
opakovatí náš rok 48-9 s ještě tužší periodou absolutismu; to by bylo menší zlo než
opakování franc. revoluce na Rusi. Buď jak buď, i když podaří se zabrániti revoluci nebo
reakci, bojím se, že osvobození židů učiní z jevrejů10) během 50 let pány 1/3 ruské půdy,
že ovládnou úplně Váš průmysl, žurnalistiku a inteligenci; Rusko díky talentům a ener
gii tohoto plemene učiní ohromný pokrok hospodářský, ale Slovan bude sloužiti fysicky
i duševně novým pánům; staré Rusi nebude více.
Přechod k malým starostem našim od těchto velkých osudů je prostě směšný. Ale
jde Vám i mně o řadu informací. Tedy: Váš příspěvek o Blahoslavovi bude až v 1 . č.
příštího ročníku; Bidlo dosud překladu nepodal, a to proto, že se ke konci září oženil
s dcerou nějakého stavitele v Kolíně. Od té doby jsem ho neviděl, ač byl stále v Praze.
Učiněná kryptogamie. Krofta - divte se - se ženil o něco později, ještě se nevrátil ze sva
tební cesty z Italie; nemohl jsem mu tedy vyříditi Váš pozdrav. Korekturu Vám pošleme,
jak bude hotova.
Lituji nesmírně, že jsem nemohl dostáti slovu svému stran Sborníka a že v dohledné
době, t. j. do roka nejméně, na splnění jeho nemohu pomýšleti. Až dostanete mou knihu
o legendách (německou) a Č Č H, uvidíte, jak jsem zaměstnán. Při tom poznamenávám,
jak jsem to psal již na jaře, že Sborník jsme v semináři dosud nedostali; nikdo z nás ho
neviděl!
S edicí Nikolského je to k zoufání. Před třemi nedělemi dostal jsem prvý arch; víc
nemohu dostati, Nikolský ani neodpoví krátce na mé některé dotazy, jež by mi další
tisk umožnily i bez vývěsků edice jeho. Vývěsek je z tipografie Skorochodova (Skorochodov!) z 2 1. sent.11) star. st. Prosil bych Vás, abyste u Nik. se za mne přimluvil, ale
vím, že to neuděláte.
Niederlovi jsem Váš list ukázal; nevím, psal-li Vám čili nic a chce-li korekturu.
Bidlo byl tyto dny jmenován mimoř. prof. s platností od 1 . dub. 1906; Šusta také
(ale tento jen s roč. honorářem 2000 K ), Novotný dostal titul profesora. Goll je dvor
ním radou - tedy celá náplň povýšení, k nimž ovšem i moje jmenování řádným třeba
přičísti.
Jinak u nás není bomb a salv na ulicích ani zabastovek, ale celá říše prodělává těž
kou krisi a v Čechách je vše víc shnilejší než před léty. I u nás děti a blázni dělají poli
10) Russ.; = židů.
11) V originále psáno azbukou.
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tiku - ti ostatní rozmrzeni a otráveni věnují se svým pracem odborným nebo resignaci.
Summa summarum: slovanský východ, Vás v to počítaje, stává se zralým pro pruskou
výchovu k rozumu.
Zdraví Vás srdečně Vás
Pekař
Goll (H ofrat!) děkuje srdečně za Vás pozdrav.
Dopis z 3. února 1906:
Vážený příteli.
Doufám, že jste obdržel 1. číslo Č Č H, 10 separátů i - last not last - honorář. Já
naopak dostal o vánocích v Turnově Vás list pro Masaryka, jejž jsem mu ihned expedo
val, ale lístku poděkovacího jsem od něho nedostal. Vaše korektura přišla v poslední
chvíli, když již článek byl zlomen; dala mi dosti práce, ale tuším, dopadla v intencích
Vašich. Něco dříve zmírnil Goll.
Od p. prof. Nikolského dostal jsem v říjnu a listopadu minulého roku 1 . a 3. vy
tištěný arch legendy o sv. Vjačeslavu. Více přes všechny reklamace a prosby jsem nedo
stal, jako by p. Nikolskij byl umřel. Nezbylo mi než vytisknouti stať o Nikolského le
gendě na základě toho, co jsem měl v ruce. Nyní tisknu již druhou část své práce, kde
obírám se analysou legendy Kristiánovy a v několika dosti důležitých otázkách pozoruji,
že srovnání s Nikolského legendou bylo by velmi důležité. Text její musí býti dávno
vytištěn, a já naprosto neznám důvody p. Nikolského, jež mu nedovolují mně jej zaslati.
Seznamuji přece evropskou veřejnost vědeckou (pokud se o to interesovati může) s ná
lezem jeho i cenou jeho, ničeho mu nepřebírám - a přece tato podivná neochota! Možná,
že stať jeho již vyšla (v Obšestvě ljubitelej drevnoj pis´mennosti)12) a že ani otisku nepo
slal. Jmenovanou společnost žádal před rokem nás Klub o výměnu, posílal jí a dosud
posílá všechna Čísla ČČH, ale ani tu nedostal ani odpovědi! A to se nám stalo ještě
u pěti jiných ruských časopisů a společnosti - odnikud ani odpověď ! Rossija i Slavjaně!13)
Prosím Vás snažně, udělejte mi jednou doopravdy laskavost a opatřte mi text le
gendy, pozeptejte se v Obščestvu nebo, je-li možno, promluvte s Nikolským, a co hlavní,
nenechte mou prosbu bez odpovědi. Já, jak budu se svou prací německou hotov, nabudu
Času, abych splnil svůj slib pro Lamanského Sborník; dosud mi to absolutně možno ne
bylo, ač nemám ani ve svátek chvíli oddechu. Omluvte mne, prosím, podle toho
i p. Lamanskému.
To je vše, oč Vás prosím; napíšete-li něco o Vašich poměrech (a nebudete-li tak
skoupý na slovo), bude nás všechny zajímati. Od prof. Golla mám vyříditi pozdrav.
Váš se srdečným pozdravem
Dr. J. Pekař
Úvod a poznámky napsal Sergěj Ragozin.

12) Poněkud vadná transkripce ruského názvu: »Obščestvo ljubitěljej
pis´mjennosti« (Společnost milovníků starého písemnictví).
13) T. j. Rusko a Slované. - V originále psáno azbukou.
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KNIHY A UMĚNÍ
Filosofie zdr a v ého r ozumu
Vavřinec V o d i č k a O. S. B,.: Chesterton, čili filosofie zdravého rozumu. - Vydal
Vyšehrad v knihách Řádu 1939, str. 134, K 20.
Chesterton hovořil v nesčetných překladech od roku 1913 k českému národu. I když
u všech překladů nebylo vůdčí myšlenkou překládat jen základní díla, máme přece
v češtině takové jeho »Heretiky«, »Ortodoxii«, »Co je Špatného na světě«, »Nesmrtel
ného člověka« a »Ohromné maličkosti«, z nichž lze jasně poznat Chestertonova ducha.
Jde však o to, že přes určitou čtenářskou oblibu u nás a přes jakési ovlivnění našeho
žurnalistického stylu, zůstávalo vlastní jádro tohoto rytíře, básníka a kritika dvacátého
století stále jen čímsi vedlejším, co se buď pokřiveně, a ještě k tomu shovívavě přijímalo
jako zvláštní libůstka velkého autora anebo vůbec přehlíželo a zamítalo.
Chesterton, věrný bojovník věčné Pravdy, prohlédl velmi pozorně měnivou tvář té
marnivé Šalby, kterou hrál odkřesťaněný svět v devatenáctém století pod jmény libera
lismus, socialismus, kapitalismus, vývojová teorie, industrialismus, G. B. Shaw, Kiplingův nacionalismus, Wellsův svět utopií a marxismus, volná láska, eugenika, a reagoval
proti všem těmto tendencím pobloudilého ducha ve jména pravého řádu hodnot, ve jmé
nu zdravého rozumu, ve jménu důstojnosti lidské duše. G. K. Chesterton mužně pocho
pil, vyznával a střežil křesťanskou lásku k bližnímu, která byla kořeněná vysoce pocho
penou hodnotou svobody, udělené člověku. Byl to opravdový sloup západní vzdělanosti,
obhájcem Církve a velkým mužem pravicového, t. j. zdravého myšlení evropského, jak
jej nazývá Bojna v Pravicových postavách. V čase, kdy kapitalismus a kacířské nauky ni
čily rodinu a smysl pro ni, Chesterton vyzdvihuje ethos manželství, pravý smysl domova,
pravé místo ženino. V době uniformované střízlivé všednosti odhaluje a vzbouzí v Člo
věku potřebu dobrodružnosti a volání po hrdinnosti. Bojuje za právo na soukromé vlast
nictví u každého spoluobčana. Sleduje krkolomné myšlenkové pochody a složité citové
reakce moderního člověka, tvrdošíjně upřeného na svoje bludné bůžky, aby v něm obno
vil pravý smysl lidského života, pravé poznání a čisté, prosté city. Nej krásnější obrany
však podniká pro obecný základ naší kultury, pro křesťanskou filosofii. Vrátit součas
nému Člověku smysl a pochopení pro ni, znamenalo Chestertonovi opět jej uzdravit.
Avšak u nás byl tento Chesterton vykládán na příklad K. Čapkem jako hlasatel
optimismu a poetické demokracie, F. Peroutkou byl opět zjištěn v Chestertonovi »počá
tek nové filosofie víry v život, ještě neuspořádané, ještě nesystematické, roztroušené v be
letrii« - podle F. X . Šaldy nevěřil Chesterton dost v myšlenku a podle K. Teigeho je
Chesterton hotový sofistický žonglér. Toto nepochopení žalostně projevuje úchylku mo
derního smýšlení, které se vzdálilo zdravému rozumu. Proto spojuje Vodička v své
monografii výklad Chestertonova díla a osobnosti s filosofií zdravého rozumu.
Vavřinec Vodička, aby přiblížil českému čtenáři správné chápání mnohotvárného
díla Chestertonova, poukazuje nejprve, jak jeho vidění světa, příznačně nazvané filosofií
pohádky, je ryze křesťanské a zároveň básnicky svěží. Právě pevná jednolitost Chester
tonova ducha a bohatá rozličnost díla klame dnešního čtenáře. Proto základní znaky
Chestertonovského světa jsou předmětem obšírného výkladu, dokládaného hojně citáty.
Ať již je to filosofie pohádky, která tlumočí obdivuhodným způsobem odvěké nazírání
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křesťanovo na život a na svět, nebo Chestertonův romantismus, který »vychází ze zdů
raznění svobody věcí a svobody života, ale také ze zdůraznění věrnosti universálnímu řádu
věcí a života«, všude se čtenář setkává, jak Vodička konfrontuje úchylné myšlení moder
ní, upoutané jen k mechanické kausálnosti zákonů, se zdravým rozumem, neuzavřeným
nadpřirozené oblasti. Po výkladu Chestertonova paradoxu, který je vlastně nej vlastnějším
znamením křesťanova postoje ve světě, dospívá Vodička k tomu, aby podal soud
o Chestertonovi básníkovi a zároveň vymezil pravé jeho místo v hierarchii hodnot. Staví
jej na čelné místo obnoveného tomismu. Důvodem k tomu je Vodičkovi universálnost
neboli katolicita Chestertonovy filosofie, především však obhajoba zdravého rozumu.
Neboť jak Tomáš Akvinský, tak i Chesterton »vycházejí od základních dat rozumu, od
těch prvotních skutečností, na nichž spočívá naše existence; a že na tomto základě bu
duje celek přirozeného poznání. »Vykládá-li třeba Chesterton,« vyvozuje Vodička, »ideu
Bytí jako princip tomistické filosofie a zdůrazňuje-li správně, že bytí v tomto tomistickém smyslu není ničím abstraktním, nýbrž že znamená reálnou plnost nějaké věci - vše
chno, čím věc může být - vidíme ihned, že tím mluví stejně i za svou filosofii jako za
svůj boj proti Šílenství rozumu, jež ochuzuje plnost bytí, za svůj princip paradoxu, který
zachycuje věci v krajních mezích jejich smyslu.«
Chestertonova filosofie, ke které se lidstvo vrátí, nebude-li chtít skončit svůj boj se
zdravým rozumem únikem do světa mravenců, je dnes vskutku mohutným sloupem, na
kterém jsou uchovány křesťanova věrnost, svoboda a statečnost. Vodičkova kniha je bez
pečným Virgilem takového návratu.
Karel V ach

V l a s t n í ž i v o t o p i s K a r l a IV.
Jako první svazek knihovny »Odkaz minulosti české«, vydávané Melantrichem za
redakce zatím již zemřelého Arne Nováka a Zdenka Kalisty, vysel »Vlastní životopis
Karla IV., který z latiny přeložil a poznámkami doprovodil Jakub Pavel a k němuž
úvodní studii napsal Václav Chaloupecký (1940, 149-[III] ss.).
Zájmu, který se zvláště v poslední době jeví u nás o osobnost římského císaře a Čes
kého krále Karla IV., poslouží znamenitě nové vydání jeho autobiografie. Úvod Chaloupeckého jest vlastně studií, podávající ve výrazné zkratce obraz vlády Karlovy v Ce
chách i profil jeho osobnosti. Předností její jest, že netrhá politické dějiny od tak zv.
»dějin duchovních« a že naopak se snaží postihnouti geneticky totalitu dění sledováním
a rozborem převládajících složek historického pásma se zvláštním zřetelem k obsahu a do
sahu hmotné i duchovní kultury jeho. A tak doba, osoba i dílo její vystupují před naše
zraky velmi plasticky v logickém a historicky věrném sepětí a zaokrouhlení. Chaloupecký
ovšem ovládá literaturu předmětu, ale jako v každém svém díle i zde hledí se dopátrat
nových poznatků původním studiem pramenů, nebo aspoň nadhazováním problémů, které
v tradiční exegesi neměly místa.
Proto se v úvodě Chaloupeckého setkáváme jednak s výklady, které se v podstatě
shodují s výsledky dosavadního badání, ale originelními postřehy autorovými upoutají
i odborníka, jednak s velmi samostatným vyšetřováním a pojetím otázek často základ
ních, na něž podle obecného přesvědčení byla již dána odpověď definitivní. Takové
úvahy Chaloupeckého jsou zvlášť zajímavé a nabádavé; pro vědu jsou pak ziskem, i kdy
by se snad ukázal hypothetický základ jejich východiska. Sem patří na př. pozoruhodný
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výklad o vladařské ideologii Karla IV., jako krále českého. Podle Chaloupeckého byl
Karel přesvědčen, ze královská koruna česká má svůj původ na Moravě a v království
Svatoplukově. Království moravské nepřízní časů zaniklo, ale bylo prý r. 1086, když
kníže český stal se opět králem, císařem Jindřichem IV. zase obnoveno.
S přenesením titulu byla prý přenesena na český stát i práva starého království
Svatoplukova, to jest i politické aspirace na země, které někdy Veliké Moravě příslu
šely. Z koncepce Karlovy o »přenesení království« z Moravy do Čech, jejíž rekonstrukci
podává Chaloupecký podle kroniky Dalimilovy a Pulkavovy, vyplývá, že Karel měl na
mysli, pod heslem restituce starobylé Moravy, spojení téměř všech Slovanů v mocný
stát. Proto nesl s nelibostí dohodu svého otce s Kazimírem Polským, podle níž se vzdal
titulu krále polského, zděděného Lucemburky po Václavu II. Chaloupecký soudí dále,
že plánem obnovy Velké Moravy, k níž by se vrátilo Slovensko a Polsko, měl býti spolu
s Čechami a Lužicí vytvořen na periferii říše, pod vládou Lucemburků, mocný a národně
ucelený stát, podobného postavení v říši, jako měly v ní později země habsburské. Podle
Chaloupeckého podstata státní ideologie Karlovy byla vlastně dávnou tradicí domácí,
oživlou zejména v době Přemysla Otakara II., že totiž český stát není než pokračováním
starého království moravského. Autor zabýval se otázkou »přenesení království« již dříve
a jeho důvody nepostrádají značného stupně pravděpodobnosti. Podařilo se mu prokázat,
že taková tradice zde skutečně byla, a nezáleží na tom, zda byla historicky správná čili
nic, a konečně ani na tom, že politika českých knížat a králů nejednou jí odporovala.
Karel již za svého prvního vladařství v Čechách se s ní obeznámil a bystře pochopil její
konstruktivní význam pro státně politickou myšlenku českou.
S tím - jak dovozuje Chaloupecký - souhlasí i skutečnost, že tato stará tradice,
i s náznaky jejího konkretně politického dosahu, je obšírně podána v kronice Pulkavově,
kterou rozvrhl i uspořádal sám Karel IV. Rovněž lze připustiti, že usilování královo
o vybudování rozsáhlého státu českého, jenž v mezích svaté říše římské měl míti primát
mocenský i kulturní a jehož panovníci měli být zároveň císaři římskými, mohlo se inspirovati rozličně touto starou tradicí, neboť vláda Karlova, chápána jako celek, jest vědo
mě usměrňovanou synthesou říšskoněmeckého a českoslovanského dědictví, politického
i kulturního, a nelze ji vyložiti pouhým odkazem na dané skutečnosti, jako jsou na př.
ethnické a geografické podmínky na východní hranici imperia.
I
když formulace Chaloupeckého, podle níž ona tradice byla vedoucím motivem a
jaksi ideovou nadstavbou Karlova panování, nepřesvědčuje beze zbytku, není pochyby,
že se mu podařilo odhalit důležité souvislosti, úplně dosud neznámé, jež obohacují naše
vědomosti o době Karlově. Dále třeba aspoň upozornit na Chaloupeckého úvahy o kul
turní politice králově, zvláště o příčině a významu obnovy úcty cyrilometodějské, v níž
vlivem svých výkladů o »přenesení království« vidí především posvěcení státoprávních
nároků českých na skutečné nebo domnělé dědictví po staré Moravě. K líčení o počát
cích vlády Karlovy v Čechách upozorňuji, že známé výroky královy o tyranství Šlechty,
která si rozchvátila statky korunní, nelze bráti doslova (Karel sám je ostatně v dalším
vypravování podstatně koriguje), jak se pokusím dovodit jinde. Úvahy Chaloupeckého
o národnosti a vlastenectví Karlově patří jistě k nej lepším stránkám předmluvy.
Pak následuje Pavlův překlad autobiografie, jenž se snaží zachovat docela i rytmus
a kadenci originálu. Jest, pokud mohu soudit, zdařilý a přiblíží dnešnímu čtenáři du
chovní růst a prospívání osobnosti tak mimořádné a českému srdci blízké. Poznámky
Pavlovy osvětlují text s velikou znalostí předmětu a často jsou více než pouhým ko
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mentářem. Na př. poznámky ke kapit. I., VII. a XIII. zaslouží pozornosti badatele,
který bude studovat duchovní prostředí začátků Karlových. Ve výkladu o myšlenko
vém a citovém rozvoji králevice, kde Pavel mezi jiným zdůraznil právem také vliv
augustinianismu, bude nutno ještě se vyrovnat se skutečností, že duchovní vůdce Karlův,
Petr Roger (pozdější pap. Kliment V I.), byl stoupencem thomismu, o čemž svědčí jasně
jeho polemika s Františkem Mayronis.
Rudolf Holinka

Ma l í ř R i c h a r d W i e s n e r
Poznámky k jeho dílu.
Nejstarší práce, s nimiž R. Wiesner, tehdy na akademii žák Nechlebův a Obrov
ského, předstoupil před veřejnost, stěží dávají uhodnouti, jakým směrem se bude ubírat
jeho další vývoj. Vliv Školy je tu natolik silný, že zakrývá nerozvité dosud jádro uměl
covy osobnosti. Temná a hmotná nechlebovská barevnost hněte tu tvary k silnému plastic
kému účinku, podepřenému šerosvitem, a zemitě hmotné formy, poněkud ještě tuhé a ne
ohebné, odpovídají sociální thematice nej starších jeho děl. Ku podivu, Richard Wiesner,
tento citový malíř křehké linie a něžných barevných souzvuků, jak jej dnes známe, začíná
jako malíř sociální, jako monumentalisující courbetovský realista a daumierovský drama
tik barvy a tvaru, zahleděný spíše do stinných stránek života, než do jeho smyslové krásy
a jeho opojivého bohatství citového.
Ale pozorný pohled na tyto práce, tak odlišné od všeho, co přinesl jeho pozdější
růst, odkryje přece leckterý znak, který ruší jejich zdánlivou isolaci. Je to zejména bedlivý
zřetel ke komposiční vazbě, Školený studiem starého malířství (Tizian byl mu tu někdy
učitelem), význačná schopnost charakterisační, záhy se projevivší také v některých por
tretech (na př. v podivuhodně vyspělé vlastní podobizně s rodiči) a snad už i občasné
uvolnění a osamostatnění barvy, jež jmenovitě na některých drobnějších pracích tohoto
údobí neslouží výhradně k budování a plastickému vyzdvižení tvaru. Ale na rozměrné
komposici, jež byla v roce 1928 vystavena v oddělení akademie na výstavě soudobé kul
tury v Brně (Stávka), objevují se už postavy, jež svým celkovým pojetím i nejednou
podrobností připomínají pozdější jeho typy. Uprostřed pohybu, spějícího k ústřední po
stavě řečníka, pohybu při vší vzrušenosti a vnější dramatičnosti poněkud statického, je
umístěna postava sedící ženy, zezadu viděné a vzhůru hledící, postava nedramatická,
lyrická, uvolněného pohybu a krásného rytmu údů, která je prototypem mnohé z jeho
pozdějších ženských figur. Neboť Richard Wiesner, jak se jeví z průběhu pozdějšího
svého vývoje, není malířem sžíravé kritiky sociální a dramatického zápasu ideí, není
z tvrdého bojovného rodu Courbetů a Daumierů, ani z pokolení heroických patetiků, jako
byl monumentální Aleš. Je ve své podstatě malíř klidu, vychutnavač pohody a odpočinku,
zaujatý ženskou křehkostí a něhou, milující melodický tok měkkých linií a harmonický
souzvuk jemných barevných tónů.
Už na některých obrazech z roku 1932 je patrno, jak znenáhla proniká slupkou
školní závislosti bytostné jádro umělcovo. V portretu Pekařově, po stránce charakterisace
osobnosti obrazu vynikajícím, je sice ještě skutečnost popsána se zevrubnou přesností, ale
barva zdá se už být nadlehčena a bez oné tíživé hmotnosti, jak se projevovala na pracích
starších. V rozměrné komposici s náboženským námětem (Sv. Vojtěch křtí sv. Štěpána -

Řád VI. 20.

273

pro správu solných dolů ve Slatině) ztrácí pak již také postavy reálnou tíži a rozložitost
proporcí, jsou odhmotněny a vyzvednuty ze světa smyslového do sféry nadskutečné.
Co se tu teprve připravuje, vyzrává už v roce následujícím v nástropní malbě bytu
univ. prof. Cibulky, která je důležitým mezníkem Wiesnerovy tvorby. Do čtvercové plo
chy stropu jsou bez reálného, perspektivního spojení zasazeny čtyři alegorické scény,
filosofie, poesie, hudba, práce, aniž by malíř chtěl vzbuditi dojem ilusivního prohlou
bení prostoru. Strop je tu pojat jako neutrální pozadí, do něhož je bez prostorové a po
hledové souvislosti vkomponováno několik samostatných skupin, svázaných jen rytmic
kým členěním plochy. Tento nereálný rys vyznačuje také jednotlivé tvary a skupiny, jež
jsou zbaveny všeho náhodného a popisného a v nichž krajina, na nej nutnější náznaky
omezená, rozvádí komposiční a pohybové motivy figur. Na čem tu malíři záleží, je lad
ný rytmus pohybových linií, probíhajících lyricky pojatými postavami a křehkými tvary
přírodními.
Citové prolnutí tvaru a lyrický, nedramatický způsob podání, jenž je příznačný pro
tuto Wiesnerovu nástropní dekoraci, rozvíjí se pak v cele osobní projev umělcův v dí
lech, jež vznikají od tohoto roku. Několik zátiší zrcadlí jeho zájem o kubistickou proble
matiku tvaru a prostoru v kombinaci pohledů a v osamostatnění barevné plochy od obry
sové linie a tento prvek výtvarný přechází pak také do prací figurálních, zcela už prosy
cených citovou interpretací skutečnosti, zbavené hmotnosti a pozemské tíže. Umělec vy
jadřuje tu svou vidinu arkadicky blaženého a nezávazného života nervosně taženou linií,
v měkkém a ohebném rytmu se pohybující, a nadlehčenou, světlou harmonií barevnou,
v níž něžná zelená a růžová jsou tóny dominujícími.
Jistota tvarové a barevné komposice a samozřejmost v rozvržení obrazové plochy,
bezpečně zvládnuté, vyznačuje pak také Wiesnerovy práce portretní, jež ho brzo měly zaujmouti. Ani tu mu ovšem nešlo o pouhý referát a popis vnějších znaků modelu, jak to
do jisté míry ještě pozorujeme na podobizně Pekařově, ani mu nešlo především o psy
chologickou introspekci do osobnosti portretovaného, ač i v tom dosáhl výkonů vynikají
cích (na př. v podobizně hudebníka Krásy), ani jen o přesnou charakteristiku znázor
něného. Všechny tyto složky umění portretního jsou sice v jeho podobiznách sdruženy
a vyjádřeny s technickým mistrovstvím u nás jistě ne zcela obvyklým. Zároveň jsou však
tyto portrety výsledkem úsilí výtvarného, úsilí stavebného a zejména výrazem jeho zaujetí
citového. Není proto divu, že v této, dnes už statné řadě portretních děl, převládají po
dobizny ženské nejen počtem, nýbrž i silou citového prožitku a jemu odpovídajícího
uměleckého výrazu. Malý portret umělcovy choti, se vzácnou čistotou a jednoduchostí
tvaru provedený, patří jistě k nej pozoruhodnějším portretním dílům nového českého umě
ní. Sem by bylo třeba přiřaditi také Wiesnerovy portrety dětské, zejména podobizny dce
rušky umělcovy Renée, jejichž prostá a něžná forma dokonale harmonuje s naivním
a bezprostředním výrazem dětské bytosti. Někdy ovšem, když citové napětí povolilo, spo
lehne se malíř více na svou dovednost a konvenci vlastním vývojem dosaženou. Technic
ké mistrovství skrývá v sobě nejedno nebezpečí, není-li neseno a podepřeno vnitřní nut
ností výrazu, tvůrci touhou a výtvarnou vůlí.
Než tyto portretní práce nejsou nikterak konečným cílem umělcovým. Několik roz
měrných dekorativních komposic, v nedávných letech provedených, naznačují, že se jeho
stavebné schopnosti dále rozvíjejí. Snad je ostatně charakteristika shora podaná poněkud
jednostranná, zaviněná tím, že autor tohoto článku měl k disposici jen materiál kusý
a neúplný. Některé barevné skizy, prudkým dramatickým vzruchem naplněné, a řada no
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vějších návrhů na práce monumentální dávají tušiti, že umělecká osobnost Richarda
Wiesnera je podstatně složitější, než se zde jeví. Je třeba doufat, že nové prostředí,
v němž se octl, mu umožní rozvinout bohaté vnitřní možnosti v plné síle.
A. Kutal

V hudbě ži vot Čechů
Posuzovatel, který není vázán na povinná pensa a má možnost volného výběru, je
ve výhodě. Může si určovat themata svých variací, může si dovolit obzírat situaci s míst
náhodných a volených podle okamžitého zalíbení. K následujicím poznámkám zavdalo
příčinu několik drobných knížek, jedno představení a měsíc věnovaný u nás hudbě:
»Český hudební máj.« Co spojuje těchto několik zdánlivě náhodných fakt, je v titulu
uvedené Smetanovo heslo. Variace na ně by se daly ovšem rozvíjet do nekonečna. Duch
méně střízlivý mohl by je rozšířit i do vysokých patetických rovin a rozezpívat jimi i otáz
ky a problémy nej prozaičtější. Spokojíme se tu několika akordy, jejichž nesoustavnost je
úmyslná. Čtenáři zbývá úkol, rozvésti je do variací vlastních.
Nezvalův smysl pro hudbu - a není náhodou, že tento nej plodnější, nej snadněji tvo
řící současný nás básník, tak v mnohém připomínající magnum parentem české poesie,
Jaroslava Vrchlického, je východiskem našich úvah - je tak silný, že často hraničí až na
banalitu, ba leckterým svým poetickým praménkem končí v bažině banality. Na jeho
»Manon Lescaut«, příběhu, který rozbásnil do sedmi obrazů podle víc než proslulého
vyprávění Abbé Prévosta a jejž ve své režii a hudebním podmalování uvedl E. F. Burian
na své poříčské scéně, ověříme si znovu onu prudkou a živelnou hudebnost nezvalovského verše. Tentokráte necháme stranou režijní provedení i s jeho chybami a nevytkneme ani hercům, jak a proč zatížili Nezvalův verš. Spravedlivě vyjměme výkon Burešové
v roli titulní: tak jak ona ztělesnila Manon, jak verše odstínila a rozevlála, jak jim pro
půjčila hodnoty charakterisační, které se hned tak při pouhém čtení nevyhmátnou, stálo
by za rozbor zvláštní. Snad budeme mít možnost při jiné příležitosti ukázat, jaký plný
a tvárný herecký fond je skryt v této herečce.
Nezvalův verš není jenom sám sebou hudební. To by byla v prvé řadě zásluha sa
motného Českého jazyka a Nezvalův dar, vyposlouchat tuto hudebnost a zkáznit ji do
veršů. Nezval však je hudební i skladebně. Volme námatkou čtyři verše z prvého obrazu;
Hostinský:
Dostavník už přijel z Arrasu.
Manon:
Ach, kdo by to mohl jiný být?
Des Grieux:
Ach, umřít, umřít, umřít pro krásu
Manon:
Já bez vás nemohu žít...
Toto poetické čtyřtaktí je samo o sobě plné hudby a přispívají k ní i finesy obou
»Ach«, trojího »umřít« a zvláštního akcentu na »jiný«. Než trojice herců odříká tyto čtyři
verše, uplyne čas. Dramatický čas. V něm toto Čtyřverší, vyslovené dvěma mužskými a jed
ním ženským hlasem, uzrálo v hudební větu, která se nyní opakuje, vrací. Několik po
hybů, kroků, gest, které herd učinili, změnilo poněkud situaci. Bude záležet na hercích,
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jak budou tatáž slova vyslovovat, jak je harmonicky začlení do proudu dramatického
času, jak toto čtyřverší transponují:
Hostinský:
Dostavník už přijel z Arrasu.
Manon:
Ach, kdo by to mohl jiný být?
Des Grieux:
Ach, umřít, umřít, umřít pro krásu...
Manon:
Já bez vás nemohu žít...
V
tištěném textu přibyly tři tečky za veršem Des Grieuxovým. Co všechno mohou
znamenat? Prodlevu. Zvýšení tónu se současným stlumením a zvolněním. Odstín. A jak
budou působit na další verš Manonin? A co znamenají pro její předchozí verš? Motiv
se opakuje. Z jinačen, nepatrně posunut a přece zřetelně se lišící. Poslední verš Manonin
je kadence. Po ní nutně musí nastoupit malá pausa, přerývka, aby hra mohla pokračovat
dále.
Příklad z Nezvala zde uvedený není výjimečný. Doklady pro hudebnost všesměrnou najdeme v češtině od staletí. Nezval dal příležitost opět se o ní zmínit.

*

Kdo si přečetl s pozorností »Vlastní životopis Františka Bendy« (v překladu a s po
známkami Jaroslava Čeledy vyšlo v Topičově edici v Praze), zamyslil se nad dvojí věcí:
nad košatým stromem muzikantského rodu Bendů, starým půl třetího století, dosvědču
jícím odvěké muzikantství české; nad emigrací, jež tolikrát a tak početně postihovala
»malé poměry České«, ubírajíc jejich kulturní zásobárně hodnoty významné a plodné.
Osmnáctiletý jinoch opouští rodiště a vlast, aby se do ní nejen nevrátil, ale dokonce organisoval další hudební emigraci. Jako typický představitel skvělé éry barokního housliství
vychoval dvě generace severoněmeckých houslistů. Jeho skromnost a pokora, prostota
a houževnatost, hluboký smysl pro pravdu tvořily jeho vzácný charakter, který se doko
nale obrazí v těchto pamětech, které německy (s průkaznými stopami českého cítění
a lpění na mateřštině) napsal ve věku 54 let jenom pro své děti a potomky v Postupimi
(»... že jsem nikdy nezamýšlel uveřejnit svůj životopis, nýbrž jen zůstavit písemnou při
pomínku své rodině a potomkům, kteří se - doufejme - nebudou stydět za skromný pů
vod.«). Kolika českým hudebním osudům je život tohoto praotce českých houslistů před
obrazem! Svou strastiplnou cestou, svými úspěchy, skromností a houževnatostí, opuště
ním vlasti. Jakou strašnou hnací silou se jeví českému osudu hudba!

*

Sledovat osudy hudebního díla není o nic méně zajímavé, než sledovat sám osud
umělcův. A sledovat je u díla, jež v životě národa se dožívá výjimečného rozšíření, tak
řka vrůstu do národního povědomí, je zajímavé dvojnásob. Tak u Smetanovy »Libuše«,
u jeho »Prodané nevěsty«. Silně proto zaujme drobná knížka Otakara Šourka Smetanova
»Má vlast«, její vznik a osudy (vyšlo v Topičově edici v Praze), která z pramenného
studia korespondence, zápisků, časopiseckých zpráv, partitury sestavuje podrobnou historii
vzniku tohoto cyklu symfonických básní, jehož krásy hudební jsou posvěceny vznešeným
národním posláním. K vylíčení vzniku díla připojil Šourek statistická data o jeho repro
dukčních osudech, žel, že podrobněji jenom do r. 1901. A opět, co zaujme pozornější
mysl: jak dílo tak významné, předurčené k representaci citů nejčeštějších, k manifestaci
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národního vědomí a nej vroucnější lásky k vlasti, tak jasné a samozřejmé svému tvůrci,
teprve časem dozrává k plnému užitku celého národa. Jak takové dílo, zrozené z uvědo
mělého prožitku češství, z vědomého naplnění předsevzatého úkolu, znamená pro věč
nost živoucí pramen očisty a vzpruhy, jak generace po generacích stále dozrávají k jeho
plnějšímu, hlubšímu a silnějšímu pochopení. Málo je děl, která žijí a pronikají život
národa takovou silou a mocí, jako je Smetanova »Má vlast«.

*

I
když zpěvnost českého lidu téměř pohasla, nepohasla láska k lidové písni. Český
hudební máj jí věnoval pozornost záslužnou, i když nikoliv dostatečně pečlivou. »Národ
ní píseň dne« se ozývala denně z rozhlasu i svítila notami z denního tisku. Jenom, žel,
ten výběr měl být lepší, typičtější, hodnotnější. Vůbec organisace »českého hudebního
máje« selhávala. Hovořit o repertoiru Národního divadla, na němž se docela normálním
způsobem objevovala díla nečeská (jaký pak potom český m áj!) bylo by trapné. Také
řada příslibů nebyla dodržena. A pak: mladí se téměř nedostali ke slovu. Jakoby se byl
žádný český musicus nenarodil po roce 1900. Holdovalo se mrtvým a zjevům uznaným.
Program ponejvíce zachraňoval rozhlas a - zpěv.
Ušlechtilý diletantismus mel odjakživa významnou úlohu v rozvoji české zpěvnosti.
A držíme-li v rukou drobný svazeček 50 moravských písní, které vybral a poznámkami
opatřil profesor rostlinné fysiologie na Masarykově universitě v Brně Vladimír Ulehla
(nákladem »Života a práce« v Praze), ověřujeme si nejen horoucí lásku autorovu k lido
vé hudbě a zpěvu, jeho vkus (výbor obsahuje po deseti písních valašských, slováckých,
lašských, hanáckých a horáckých), sběratelskou i badatelskou vášeň, která se nezastavuje
ani před vyumělkovanou teorií, jež jej nutí přepisovat většinu písní do lichých meter
(byly prý dosud Špatně zapisovány) a předpisuje monotonní a vysoký způsob zpěvu,
nýbrž si i uvědomujeme, že bez těchto nadšenců, obětavých a zanícených, nebyl by a ne
bude nikdy úplný obraz České hudebnosti.

*

Sice jenom na několika stránkách, v delším článku, ale za to jasném a hutném, vy
slovil Mirko Očadlík to, co tvoří hodnotu české hudební tvorby umělecké, co je jejím
posláním, co opravňuje slovo Smetanovo: V hudbě život Čechů (Mirko Očadlík: Poslání
české hudby, vyšlo v knihovničce »Pro život« nákladem Vyšehradu v Praze). Jak hudba
především zvyšovala vztah českého lidu k rodné zemi, jak vyjadřovala citový vztah čes
kého Člověka k prostředí, z něhož vyšel, jak vědomě i podvědomě vždy se spojovala
s ideovými národními hodnotami. Žádný z vůdcích hudebních českých zjevů neztratil
souvislost s rodnou zemí a národem, vždy Šel až na sám kořen Českého života. V tomto
smyslu byla Česká hudba vždy tendenční, měla svůj ethos. Očadlíkova úvaha promluvila
v »měsíci hudby« za tisíce srdcí jasně a přesvědčivě.

Jan Rey

Kniha o odpadlících
(Dr. Josef Hlouch: Problém odpadu od Církve. Matice Cyrilometodějská
v Olomouci, 1937.)
Na prvý pohled se zdá, že je možno podat rozbor odpadu v obsáhlé studii celkem
snadno, nakonec však přiznáme, že by bývalo bylo přiměřenější odpovědět na tuto otázku
jednodušeji a v určitém úseku práce. Neboť není možno říci vše a přesně vědecky ani
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v theologii jedním dechem, když i tato věda má dnes svou obsáhlou specialisaci. A proto
v tomto případě bych studoval jediný vztah Člověka k Církvi a z toho vyvodil závěry,
ovšem přísně vědecké, jak to vidíme v obdobné literatuře německé, přenechávaje při tom
dogmatikům, aby vyložili dogmaticky na př. pojem Církve. Jinak se snadno přihodí, že
kniha, zamýšlená jako odborná vědecká studie, přináší ponejvíce dokumentaci a výběr
sentencí, aniž při tom má ražení původnosti spisovatelovy. Mnohostrannost je tu jistě
na závadu, aby se mohl čtenář snadno orientovat; nepochybně i kritik bude zaražen nad
touto skutečností. Jistě řekne, že ve vědecké práci není nutno opakovat známé názory
Kantovy nebo uvádět historicky Marxe či Engelse. Pro odbornou práci postačí samo
zřejmě konečné závěry o různých potřebných pojmech bez dlouhých rozprav. Aby dílo
zachovalo svůj vytčený rozsah, bylo by nutno se zříci podrobných výkladů, které neod
povídají jeho poslání a zatěžují je příliš i svou lidovostí. Je pravda, že tím trpí oby
čejně naše theologická literatura, je však žádoucí z vědeckého hlediska, aby tato studie
byla především pastorační a aby takto byla při práci zaměřena. Není možno bez úrazu
slučovat dogmatiku, apologetiku, exegesi a jiné s pastorální studií; smíme pouze použít
definicí z těchto oborů, nikdy vsak pracovat obsáhlým výkladem jednotlivých míst.
I o této práci se dá říci jenom tolik, že patří mezi naše theologické knihy, které nám
vlastně přinášejí obraz nějakého cizího díla anebo podávají přehled cizojazyčné litera
tury v souboru, jehož cena bývá více méně pouze dokumentární.
ao

PO ZN ÁM KY
D v a n á c t e r o f i g u r z á pa s u p e r e m
Při poslední polemické odpovědi V. Černého v Kritickém měsíčníku lze si leda při
pomenout Čapkovu příručku písemné polemiky z knihy Marsyas. Černému se podařilo
na půl druhé stránce snést pěkné příklady skoro pro všechny figury, a co opominul, vy
nahradil dík své vynalézavosti figurami novými.
1 . Despicere. (Výklad K. Čapka: »Záleží v tom, že se polemisující musí uvést jako
intelektuálně a mravně nadřaděný svému odpůrci... Tento apriorní předpoklad dává po
tom polemisujícímu onen sytý, poučný a sebejistý polemický tón, jenž nevyhnutelně patří
k věci.«) Černý vhodně této figury použil na začátku: »Nad O. K. není polemika, s nímž
polemisovat by bylo větší zábavou. Jedinou věc bych této zábavičce vytýkal: že je příliš
snadná, že se jí - při daném stavu K. vědeckých a kritických sil - může dopřát téměř
každý. Nu, což plátno, nutno se uskrovnit a spokojit se protivníky, jež nám Bůh dal.«
2. Termini. (»Tato figura záleží v tom, že se užívá jistých specielně polemických
obratů.«) Kdybych byl odpověděl ná druhý den, byla by to pravděpodobně uchvátaná
odpověď, když to trvalo několik měsíců, poněvadž jsem mezitím v Řádu otiskl přednáš
ku o Hálkovi, vyjadřuje se Černý takto: »Dlouho, dlouho prodlel O. K. s odpovědí.
Nu ovšem, bylo třeba počkat, až se poněkud zapomene, oč běželo.« Oponent Černého se
dostane do kategorie »různých ušlechtilců« a »přítelíčků«, z jeho práce se stane »arcistudie«. Přesně podle návodu Čapkova (»Těmito obraty jste plasticky vylíčen jako na-
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kvašený, potrhlý, neodpovědný a jaksi pominutý člověk, i když jste náhodou kliďas po
kojný jako lama«) se protivníkovi suponují jakési duševní otřesy: »Nemůžeme se zbavit
dojmu, že se mu dosud trošičku točí hlava«, »neveda, kudy kam«. »Inu, totě najednou
ochoty. Jenomže je to přiznání ctností z nouze a výkrutem: K. bylo na jeho útraty doká
záno...«
3. Caput canis. (»Jste-li rozvážný, je možno o vás říci, že jste opatrnický; jste-li
duchaplný, lze říci, že jste duchaplnický... Pro zručného polemika není prostě vlastnosti,
přesvědčení nebo duševního stavu, který by nebylo možno pojmenovat názviskem, jež
samo o sobě odhaluje úžasnou prázdnotu, tupost a malost potíraného odpůrce.«) Když
napíši, že mi jde o opravdové studium, cituje to Černý s vykřičníkem, když opravím ne
přesnosti, charakterisuje to Černý jako »kajícně rozpačitou opravu«. A když si dám prá
ci a s jistou novostí sestavím soudy o Máchově byronismu, mluví Černý o »rozmáchlých
gestech a moderním nátěru«.
4. Non habet. (»To, co jste nebo co v sobe máte, je vedlejší; je nutno objevit, co
vám není shůry dáno, a ve jménu toho vás zavrhnout ve tmu a nicotu.«) S malou obmě
nou přenáší Černý tuto figuru na pole mezinárodní slávy: »Na to mám prostou odpo
věď: svými mezinárodními prix se mohu prokázat, protože je mám. Ať se jimi pochlubí
i O. K., má-li jaké kromě skrovné cibuličky uznání, již mu udílí Řád«.
5. Negare. (»Záleží v tom, že se vám prostě upře, co jste nebo co je vaše.«) Černý
mi naprosto neukázal, jak by se přehled názorů na Máchův byronismus dal udělat jas
něji, ale klidně napsal: »K. prostě snáší nám nové důkazy pro dokázanou mu malou zna
lost samých základů jasného pojmosloví«.
6. Imago (»Záleží v tom, že se místo odpůrce, jaký skutečně je, podvrhne jakýsi
světu nepodobný hastroš, načež se tento hastroš polemicky vyvrací«) a příbuzná jí
7. Pugna. (»Odpůrce se nařkne z nějakého nepatřičného ismu, a pak se tento ismus
vítězoslavně potírá.«) Černý se vzorně drží Čapkových předpisů a vytrvale mluví o mé
»primitivně staropositivistické metodě« a potírá tuto »snadňoučkou cestu metodického
primitivismu, malých znalostí a vypůjčených revisních stanovisek.«.
8. Ulyxes. (»Její podstata je uhnout na jiné pole a mluvit o něčem jiném, než o co
se vede spor.«) Myslím, že spor se vede o Máchu, ale asi čtvrtina Černého odpovědi, za
čínající slovy: »A ještě ad vocem mého Essai sur le titanisme,« je věnována mezinárod
ním vavřínům autorovým a slibům či vyhrůžkám, že si je bude dále dobývat na světovém
zápasišti vědeckém. A tím pěkným »Také František Kožík« udělal Černý pokus hodit
své oponenty do jednoho pytle čili jednou ranou zabít dvě mouchy.
9. Testimonia. Jednou je to Comte, tentokrát Alb. Pražák.

10.

Quousque. (»Řekne se prostě „to je dávno odbyto” nebo „už dávno překonané

stanovisko".«) Černý tuto figuru pozměňuje na »to jsem už dávno odbyl«: »Jak vypadá
vědecká výzbroj, s níž O. K. přistupuje k práci, jeho znalosti, metoda a způsoby pole
mické, ukázal jsem před časem dostatečně«.

11.

Impossibile. (»Odpůrce nesmí mít pravdu nikdy a v ničem. Kdyby se mu při

znala jen špetka rozumu a správnosti, byl by polemický zápas jaksi ztracen.«) Této figu
ry používá Černý vydatně, jsem prý neschopen se zmoci na odpověď proti jeho důkazům,
vítězně opakuje »ani muk«, »ani stín pokusu«, uzavírá: »Z mých vývodů nedokázal Krá
lík hnout ani slovem.«

12.

Jubilare. (»Toto je jedna z nej důležitějších figur a záleží v tom, že z literárního

boje je vždy nutno odcházet s gestem vítěze. Expertní polemik není nikdy poražen; vždy
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je to ten druhý, kdo byl usvědčen a „je hotov".«) Černý podivuhodně dodržuje pravidla
hry, zapsaná K. Čapkem, začal-li jeho první figurou, končí poslední: »Obě jeho tažení
dopadla pro něho sice strašlivě, ale ono do třetice všeho dobrého, že ano...« A slibuje, až
se ozvu, další zábavu do příštího čísla.
Černého odpověď je překvapivě úplnou ilustrací pro Čapkovo Dvanáctero, některé
figury nejsou sice dokonale vypracovány, ale zato Černý figury rozmnožil. Pokusím se ve
stopách Čapkových o doplnění jeho přírodopisu polemiky.
13. Risum teneatis. Záleží v tom, že ujišťujeme čtenáře o svém dobrém humoru
a křičíme »to je junda«, i když jsme v úzkých. Černý propuká v smích a dobrou náladu
až chorobně Často, jeho odpověď se hemží samou »veselostí«, »radostí«, »komičností«,
»zábavou«.
14. Minimo labore. Záleží v tom, že se odpůrci dá znát, že jsem na jeho vyřízení
potřeboval jen tak desetinu své energie, že mi stačilo odbýt ho levou rukou, docela mi
mochodem. Černý nezápasí doopravdy, on jen »tak trochu měří síly«.
15. Arbiter elegantiarum. Záleží v tom, že se polemik nešpiní s věcmi, kde by se
mohl blamovat, ucpává si vznešeně nos před plebejci. V. Černý trpí fixní ideou, že spo
jování Máchy s barokem je cosi »králíkovského«, a nazval mě na základě tohoto spojo
vání positivistou. Upozornil jsem ho, že jsem toto spojování nevymyslil a že by podle
jeho logiky příslušel název »positivista« Šaldovi a Čyževskému, poněvadž oni postavili
ten problém a ostatně také vzbudili nelibost Černého, respektive Poláka. Černý se to
muto bodu elegantně vyhne: »Nu, vyznej se v tom matení pojmů, v té K. konfusi filoso
fického vyznání, vědní metody a výsledků badání, kdo umíš«.
Zříkám se otázek genetických, kdo byl Černému nedostižným vzorem povýšené pole
miky, a slohových, rozboru citoslovců atd., a končím citátem z Čapka: »Jsou ještě mno
hé jiné figury, ale už mne jich ušetřte; ať je literární historikové posbírají na luzích na
šich revuí a novin«.
O. K.
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Dvě prozaické novinky „Vyšehradu”:

Karel Schulz:

Povídky

Peníz z noclehárny

Řada básnických povídek K. Schulze odhaluje čtenářům niterný svět
výjimečných lidí, kteří prožívají podivuhodný život, plný snů a imagi
nace. Autor dovedl vtisknout všem těmto příběhům společný ráz tajemné
osudovosti, osvětlované paprskem naděje.
Upravil B. Storm, vyzdobil V. Mašek. Stran 108 , brožované K 18'—.

Gertrud von le Fort:

Magdeburská svatba
Román
Mohutně viděný obraz třicetileté války — dobytí protestantského města
Magdeburku — zaujme každého čtenáře. Svrchované vypravovatelské
umění autorky, jedné z největších básnířek současného Německa, činí
z této knihy dílo vzácné ryzosti a síly.
2 . vydání upravil O. Stritzko. Str. 284, brož. K 27'— , váz. K 3 7 '— .

U knihkupců.

Nakladatelství „Vyšehrad”, spol. s r. o.
Praha II., V á c la v sk á 12 .

Krásy naší vlasti
popisuje slovem i obrazem
sbírka

Poklady n á ro d n í h o umění
Řídí Dr. A. Birnbaumová.
Knihovna populárních, levných monografií-průvodců
ve vkusné grafické úpravě.
Každý svazek má 16 stran textu a obsahuje 6 dokonalých fotografií,
kterých možno použít též jako pohlednic.

Cena jednotlivých svazků K

Program

pro
Dosud

5 ’—.

rok

1940:

vyšlo:

K o ste l sv. Ignáce (napsala Dr. A . B irnbaum ová)
L oreta (napsala V . W achsm anová-Jursová)
K a rlů v m ost (napsala D r. Z. D robná)
N áh robek sv. Jana N epom uckého u sv. V íta
Ř ip (napsal Dr. K . G uth)

V tisku:
K o ste l sv. Jakuba v Brně
K o ste l sv. M ikuláše na M alé straně
N ep o m u k
Sva tá H ora
Strah ov
Palác S ylva -T a ro u ca
T roja
V eleh rad barokn í
K o stel sv. Jiří
K lá šter na Františku
K ř iv o k lá t
K u tn á H ora
T iš n o v
T řebíč
Pardubice
N á ro d n í museum v P raze
K o ste l sv. P etra v Brně

U knihkupců.

N a k l a d a t e l s t v í „ V y š e h r a d ”, s. s r. o. v Praze II., V áclavská

12 .

