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František Lazecký
POSEL
Už oblak hlavou třás a trávy zlatem kropil
a kosi zpívali u studny na dvoře,
když v jasné zeleni a zlatě nahoře
se zjevil archanděl a kázal, bych se chopil
již hole poutnické a světem putoval.
A ještě kázal mi ten posel krásou strašný,
bych srdcem ohnivým a jeho svatou vášní
svým bratrům na zemi jen lásku zvěstoval:
Slovem, v němž vládne mír a pokoj hvězdných výší,
v němž věci kladou tvář tam, kde je světel svod,
v němž k plodům nebeským tryskají vlny vod
a ruka obrovská zem zdvíhá jako číši
planoucí pod sluncem, jímž chce se veselit
i hoře mateřské a bolest Didonina,
co nocí volá v nás, pláče a ruce spíná
i klíčkem pro hudbu zná uši otevřít.
Slovem, jež tiché je a letí jako střela
mající vidění a lehkost od anděla,
který nad propasti nám slepé srdce nes,
když den se nachýlil a noční bol tak mnohý
jak peníz přetěžký nás vážil zpod oblohy
v kraje, kde na věky rozkvétá hloh a bez.
Slovem, v němž bouře je i něha holoubátka,
i píseň prostinká, již děcku zpívá matka,
když jizbou svítí hlas a křídlo anděla
i stínek zahnalo, jenž ťukal do čela.
A ještě kázal mi ten posel, který třímal
v ruce meč ohnivý, bych ústa otevřel
a hlasem líbezným a mocným slovem pěl
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nedělní oblohu i nebe, které hřímá
před Tím, jenž v purpuru a zlaté zeleni
své paže prostírá nad naší zemí celou,
i těmi, kteří už jak číši rozhořelou
svá srdce zdvíhají ve věčném klanění.

SVATBY
Svítila stodola a v ohni zas byl dvůr,
když opět po letech jsem na zahradě stanul,
jilm zlaté listí měl a hřeben střechy planul
vysoko pod sluncem jak podnebeský kůr.
Tu slunce planulo jak hlava od přeslice,
od které každá věc si zlatý předla len,
a pod ním kroužily své věnce vlaštovice,
až jako k slavnosti byl prostor ověnčen.
A žebřík rozeschlý, jenž o zeď opřen stál
a jemuž nad zemí scházely schůdky čtyři,
mi zářil velebně a k vystoupení zval
jako most duhový, jenž přímo k nebi mířil,
a zázrak viděl jsem, jejž Jakub uzřel v snách.
Tu stoly prostřené svítily v zahradách
a pentle viděl jsem vlát koním na chomoutech,
a oheň, domu pán, jenž slídil po všech koutech,
svobodně procházel i zdivem stavení.
Tak věci zvaly nás k věčnému snoubení.
V něm země praskala vírem vln stébelnatých
mocně se valících přes dvory a přes mlaty
a zvony svatební jsem slyšel mocně pět,
též ořů slunečních nad nimi viděl let,
třesk bičů, koles blesk u okřídlených vozů,
jež v trysku divokém tu hřměly na ochozu,
že zlato praskající jak zemských slojí stvol
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na nebe stříkalo zpod skřípajících kol.
Tak doba mladosti se střela pod oblohou
výskotů bujarých, za kterých druha druh
k hrám brával za ruku, až jásající kruh
se napjal po světle za hudbou lehkonohou
a kolem sloupu slunce se točil víc a víc
jak hlasy andělské tam zpoza slunce zněly,
a všemi průchody, které se otevřely,
i věci spěchaly dnům věčné svatby vstříc.
Ó máje světla! Ó stuhy svateb našich,
které jste ve větru v radostném třesku vlály
za jiter zelených jak v horách na salaších,
když hodovníky jsme u studní potkávali
a bratry byli jsme zemi a nebesům,
všemu zde pod sluncem, co Boží pečeť neslo,
větrům i pokoji, jenž nad vším třímal žezlo
a kam jím dosáhl, tam všude byl náš dům!
Ó hudby, ó světla! Až kam váš prostor sahal,
od země po hvězdy, kam křídla mocně vzpřáhal
jen anděl dětských let, tam všude byl náš dům.
V něm duše nevinná vám cele naslouchala,
až v naslouchání tom svých křídel dvanáctero
vzepjala po slunci a v světlo každé péro
se náhle změnilo, v němž lehce jako chvála
po zlatých příčlích lásky stoupala k snoubení,
jak radost, prostota, i dík a slavení.
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P á d r a i c Mac Piarais
J E N Í Č E K A PTÁCI
I
Jednoho krásného jarního večera, krátce před západem slunce,
mluvil Jeníček s maminkou o vlaštovkách. Drozdi a žluvy jim naslouchali a vyprávěli o jejich rozmluvě svým přítelkyním, vlaštovkám, od nichž jsem pak ten příběh slyšel
»Pojď domů, miláčku! Začíná být chladno.«
»Nech mne zde ještě chvilku sedět, maminko! Čekám na vlaštovky.«
»Na koho, děťátko?«
»Na vlaštovky. Myslím, že dnes večer přiletí.«
Vysoko na velikém balvanu pod lomenicí domu seděl Jeníček,
maje světlou hlavičku opřenou o kmen jasanu, a toužebně zíral
vzhůru, s očima obrácenýma k jihu. Matka hleděla nahoru na něho
a zdálo se jí, že má vlasy docela ze zlata, jak sluneční paprsky dopadaly na jeho témě.
»A odkudpak přiletí, dítě?«
»Daleko z jihu, kde je věčné léto. Již týden na ně čekám.«
»Ale jak to víš, že právě dnes přiletí?«
»Nevím to, ale myslím si to. J e nejvyšší čas, aby dnes již přiletěly. Vzpomínám si, že právě dnes před rokem také přiletěly.
Šel jsem právě od studny, když jsem zaslechl jejich švitoření - jejich sladké, veselé švitoření, jako by říkaly: „Jsme opět u tebe, Jeníčku! Přinášíme ti z jihu mnoho příběhů!" a v tom okamžiku proletěla jedna z nich kolem mne a zavadila mi křídlem o tvář.«
Údiv matky stěží možno popsati. Nikdy předtím s ní Jeník tak
nehovořil. Věděla sice, že velmi miluje ptáky a že ztrávil v lese
nebo na pobřeží mnoho hodin tím, že si s nimi »povídal«, jak to
nazýval. Ale nechápala, proč s takovou toužebností očekává návrat vlaštovek. Na výrazu jeho tváře a na tom, jak mluví, pozorovala, že ustavičně na něco myslí, co ho trápí. Nebylo divu, že také
ženino srdce zachvátila náhle úzkost. »Jak divné řeči vede to dítě,«
řekla si. Neřekla však nahlas nic, jen pozorně naslouchala všemu,
co vycházelo z jeho úst.
»Jsem tak opuštěný od podzimu, kdy ode mne odletěly,« řekl
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maličký, jako kdosi, kdo mluví sám k sobě. »Mel bych jim tolik
co říci. Jsou docela jiné než drozdi a žluvy, kteří ztráví většinu svého života v živém plotě u zahrady. Dovedou vyprávět podivné příběhy o krajích, kde vládne věčné léto a o bouřlivém moři, kde
tonou lodi, a o bíle svítících městech, kde sídlí králové. Předaleká
je cesta sem z jižní země, ale vidí vše, co se děje na jejich cestě
a nezapomínají z toho nic. Tentokráte zůstávají tam příliš dlouho!«
»Pojď již dovnitř, srdečko, a pojď spat! Vždyť onemocníš
z chladna, zůstaneš-li déle venku.«
»Jen ještě chvilenku, maminko. Nechtěl bych, aby přiletěly, aniž
bych tu nebyl, abych je přivítal. Divili by se tomu.«
Matka nahlédla, že s ním nic nepořídí i odebrala se zarmoucená
do domu. Očistila stůl a židle a umyla mísy a talíře. Pak zametla
podlahu a Čistě vyleštila kotel a poklici, vyčistila lampu a zavěsila
ji na zeď. Posléze na oheň dala čerstvou rašelinu a učinila vše,
čeho bylo zapotřebí. Pak usedla u ohně a přemýšlela.
Cvrčci hudli své písně. Matka vsak zůstala sedět u ohniště pohroužená v myšlenkách. Maličký stále ještě seděl na svém vzdušném sedátku a čekal. Krávy se vracely z pastvy domů. Slepice svolávaly svá kuřátka. Kosi, střízlíci a jiní drobní lesní obyvatelé se
odebrali na odpočinek. Bzukot much zmlkl a beránci ustávali v bekotu. Slunce klesalo ustavičně hlouběji a zvolna se hroužilo za
obzor. Venku počal váti chladný vítr. Temnota padala na zemi.
Posléze přišel Jeník.
»Bojím se, že dnes nepřiletí,« řekl; »dá-li Bůh, snad přiletí
zítra.«
Nastalo jitro druhého dne. Jeníček seděl již časně ráno nahoře
na skále a čekal. Nastalo poledne, nastal večer a noc. Ale, běda!
Vlaštovky nepřicházely.
»Snad je zítra spatříme,« řekl Jeník a toho večera šel spat
smuten.
Ale nikdo je nespatřil, ani příštího dne a také ne dalšího. A po
každé večer Jeníček před spaním říkával:
»Snad zítra tu budou.«

II
Nastal překrásný dubnový večer. Vzduch byl po dešti chladný
a čarovné světlo zaplavovalo krajinu. Ptáci v lese sladce pěli a vlny
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na pobřeží zpívaly svou vznešenou píseň. Ale chlapci bylo smutno
u srdce, jak tak čekal na své vlaštovky.
Náhle bylo slyšet zvuk, který půl roku v tomto místě nikdo neslyšel, hlas, něžný, slabý, ale nesmírně příjemně znějící, radostné,
veselé švitoření, které se nedá srovnati s ničím, co vychází z ptačích hrdélek. Rychle jako blesk se blížilo od jihu černé tělísko,
vysoko kroužíc ve vzduchu, s širokými, silnými peruťmi a vidličkovitě vykrojenými ocasními pery. Jako z luku vystřelený šíp rychle
letělo, brzy klesajíc, brzy v náhlém obratu opět stoupajíc. Pojednou letělo přímo k Jeníčkovi a, hlasitě švitoříc, skrylo se na prsou
chlapcových, vyčerpáno dlouhou cestou z jihu.
» 0 ! T y můj miláčku!« zvolal Jeník a vzal ji do obou rukou
a políbil na černou hlavičku. »Buď vítán, příchozí z cizích krajů!
Jsi unaven po své osamělé cestě přes země a moře? T y můj milý,
malý, krásný posle ze země, kde je věčné slunce! Kdepak jsi nechal
své druhy? Copak se vám na cestě přihodilo a proč jste dříve nepřiletěly ?«
Ale zatím co ještě tak promlouval k vlaštovce, ustavičně ji líbal
a láskyplně hladil po tmavomodrých křídlech, rudém hrdélku a bílých teplých prsíčkách, od jihu přiletěl druhý pták a spustil se vedle
prvního. Pak se oba ptáci zdvihli a vletěli do svého vlastního hnízdečka, skrytého hluboko pod brečtanem, který hustě bujel po zdi.
»Konečně přiletěly, maminko!« volal Jeník, když byl vesele
vběhl do domu; »vlaštovky jsou konečně tu! Dnes večer přiletěl párek, obě, jejichž hnízdo je nad mým oknem. Ostatní přiletí
zítra.«
Matka se sklonila a přitáhla ho do náručí. Při tom se v duchu
modlila Otčenáš na znamení díků, že vlaštovky k nim přiletěly. Radostná záře v chlapcových očích plnila matčino srdce ustavičně novou radostí.
Přesladce spal Jeník té noci.
Vlaštovky přicházely jedna po druhé - nejprve jednotlivě, pak
v párech, a posléze v menších hejnech. Jak se radovaly, když opět
poznaly starou krajinu. Lesík, potůček, který jím protékal, a bílé,
písečné pobřeží, jasany poblíže domu, a pak samotný dům a stará
hnízda, byly právě v takovém stavu, v jakém je před půl rokem
opustily. Jen chlapeček se změnil. Byl pokojnější a něžnější, než
býval dříve, a často sedával tiše, místo aby pobíhal po zahradě, jak
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to dříve bývalo jeho zvykem. Ne tak často, jako dříve, slýchaly ho
smát se a žertovat. Když to všechno vlaštovky zpozorovaly, a nechci tvrditi, že tomu tak nebylo, tu se jistě nad tím rmoutily.
Přešlo léto. Jen zřídkakdy se proháněl Jeník po cestě, zato sedával, tiše se raduje, na balvanu a hleděl na vlaštovky a naslouchal
jejich švitoření. Tak ztrávil řadu hodin. Často tam prodlel od časného jitra až do chvíle, kdy se zlaté slunce sklánělo, a po každé,
když přišel domů na noc, vyprávěl matce spoustu příběhů - podivných, překrásných příběhů... A když se ho blíže na to vyptávala,
vždy říkával, že je slyšel od vlaštovek.
III
Jednou přišel na návštěvu kněz.
»Jak se teď daří našemu Ptačímu Jeníkovi, Evelino,« zeptal se
(Ptačím Jeníkem ho nazývaly ostatní děti, poněvadž měl tak rád
ptáky).
»Docela dobře, otče, již dlouho nebyl tak zdráv, jako od té
doby, co nastalo léto. Má tak červené tváře, že jsem to u něho nikdy
nevídala.«
Kněz na ni zkoumavě pohlédl. Také od nějaké doby pozoroval
tu červeň, ale nezmýlila ho, právě tak jako neoklamala druhé lidi.
Ale matce zřejmě zůstala pravda skryta. Knězi vstoupily slzy do
očí, ale Evelina rozdělávala právě oheň a neviděla je. Když opět
promluvil, hlas se mu třásl, ale matka si toho též nepovšimla.
»Kdepak je teď Jeník, Evelino?«
»Sedí venku na skále a „rozpráví s vlaštovkami", jak tomu říká.
Je to zvláštní, jak má rád ty ptáky. Víte, otče, co mi onehdy řekl?«
»Copak, Evelino?«
»Mluvil o tom, že vlaštovky brzy od nás již odletí a náhle řekl:
„Co bys dělala, maminko, kdybych odlétl s vlaštovkami?"«
»A co jsi mu odpověděla, Evelino?«
»Řekla jsem mu, aby šel a dal mi pokoj. Ale od té doby musím
ustavičně myslit na jeho slova a nedá mi to pokoje. Nebyl to od
něho podivný nápad, otče, že odletí s vlaštovkami?«
»Mnoho podivných nápadů často plní dětské srdce,« odpověděl
kněz a vyšel, aniž by ještě něco řekl.
»Sníš opět, Jeníku, jako vždy?«
»Ne, otče. Bavím se s vlaštovkami.«
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»Bavíš se s nimi?«
»Ano, otče. Stále spolu rozmlouváme.«
»Ale tak mi povez, o čem spolu rozmlouváte?«
»Mluvíme o vzdálených zemích, kde je věčné léto, o bouřlivých
mořích, kde lodi tonou, a o bíle svítících městech, kde vládnou
králové.«
Údiv zachvátil knězovu duši, jako předtím matčinu.
»Ty jsi to, kdo jim o tom vypráví, a oni ti naslouchají, ne?«
»Ne, otče. Většinou hovoří ony, a já naslouchám jejich slovům.«
»A rozumíš jejich řeči, Jeníku?«
»Ovšem, otče. Vy jí nerozumíte?«
»Ne příliš dobře. Udělej mi trochu místa na skále. Na chvilku
se posadím k tobě, abys mi mohl vysvětlit, co ti povídají.«
Kněz se vyšplhal na skalisko, usedl vedle dítěte. Položil mu
ruku kolem krku a počal se vyptávati:
»Řekni mi, co ti vlaštovky povídají, Jeníku!«
»Povídají mi všelicos a vyprávějí mi mnoho krásných příběhů.
Viděl jste toho ptáka, který právě letěl kolem vás, otče?«
»Viděl jsem jej.«
»Ten dovede ze všech nejlépe vypravovat. Jeho hnízdo je pod
břečtanem, který roste nad oknem mé světničky. A má ještě jedno
hnízdo na jihu, on a jeho ženuška.«
»Opravdu, Jeníku?«
»Ano, jistě! Druhé, krásné hnízdečko, mnoho mil odtud. Není
to zvláštní, otče, když si člověk pomyslí, že vlaštovka má dva domy,
kdežto my toliko jeden?«
»Opravdu, velmi zvláštní. A jaká je to země, kde má svůj druhý
domov ?«
»Když zavru oči, tak vidím pustou, strašnou zemi. Teď ji vidím, otče! Podivná, strašná země, bez hor, bez pahorků nebo údolí,
jenom veliká, plochá, písečná pláň. Nerostou tam stromy ani tráva,
je tam jen holá země, jako dlaň ruky. Kolem člověka není nic než
písek. Slunce pálí nad hlavou z bezoblačného rozpáleného nebe.
T u a tam jsou malé travnaté skvrny, jako ostrůvky uprostřed moře,
a na nich několik vysokých stromů, které poskytují ochranu před
větrem a sluncem.
Na tomto ostrůvku vidím vysokou, ohromnou skálu a ve skále
štěrbinu. V té je vlaštovčí hnízdo, mé vlaštovky.«
»Kdo ti to vše řekl, Jeníku?«
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»Vlaštovka. Tráví se svou družkou půl života v té zemi. Nemají překrásný život na svém osamělém ostrůvku, uprostřed
pouště? Není tam zima ani vlhko, ani led, ani sníh, nýbrž jen věčné
léto... Ale přes to, otče, nezapomínají nikdy na své druhé hnízdečko zde v Irsku, ani na les, potůček a jasany, ani na mne, ani
na mou maminku. Každoročně na jaře zaslechnou něžný šelest,
který jim říká, že slunce již září nad lukami, ovce vesele bečí a že
na ně čekáme. A řeknou svému sídlu v cizí zemi Sbohem a letí,
aniž by odpočívaly, až v dálce spatří vrcholy jasanů a zaslechnou
Šum potoků a bekot ovcí.«
Kněz pozorně naslouchal.
»Ach, a jak podivuhodně probíhá jejich cesta sem z jižních
krajů! Zanechávají za sebou písčité pláně, pak také vysoké, holé
hory, které je obklopují, a letí dále, až přiletí k velikému moři.
A letí přes moře, aniž by byly unaveny nebo zesláblé. Hluboko pod
sebou vidí, jak se dmou vlny, a lodi, které brázdí vlny, bílé plachty,
racky, burňáky a jiné podivné věci, na které si již nevzpomínám.
A občas se zdvihne hučící smršť a spatří, jak lodi tonou a hory
vln do sebe narážejí. Samy však, ubožátka, jsou bičovány bouří,
lijáky a jsou oslepeny slanými vlnami, až posléze dosáhnou země.
Pak letí dále a hledí na travou pokryté louky, zelené vrcholky lesů
a vysoké horské štíty, vzdálená jezera a nádherné řeky a překrásná
města, která, podobná krásným malbám, kolem nich táhnou. Vidí
lidi při práci, slyší bučení dobytka, dětský smích a hlahol zvonů.
Ale nezastavují se, nýbrž letí dále, až opět přiletí k mořskému pobřeží, a neodpočívají, dokud nedospějí až sem do Irska.«
Dlouho ještě pokračoval Jeník ve svém vyprávění a kněz pozorně naslouchal každému slovu, které řekl. Tak se bavili, dokud
se nesetmělo a matka nezavolala Jeníka domů. Kněz pak se zamyšlen ubíral do svého příbytku.
IV
Uplynuly srpen a září a bylo již půl října. Čím kratší byly dni,
tím smutnější byl Jeník. Zřídkakdy teď promluvil k matce, ale
vždy večer před spaním ji láskyplně líbal a něžně prosil:
»Vzbuď mě časně ráno, maminko, neboť mi zbývá již jen velmi
málo Času. Brzy opět odletí.«
Nastal zářivý říjnový den. Již brzy ráno zpozoroval Jeník, že
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vlaštovky se shromažďují na střeše domu. Toho dne se nehnul se
svého místa. Když večer přišel domů, řekl matce:
»Zítra odletí.«
»Odkudpak to víš, miláčku?«
»Řekly mi to dnes....«
»Maminko!« dodal po chvilkovém mlčení.
»Co je dítě?«
»Nemohu tu zůstat, když tu nebudou. Musím táhnout s nimi...
až do kraje, kde je ustavičně léto. Bude se ti stýskat, až odejdu?«
»Ó můj jediný miláčku, neříkej mi to!« zvolala matka, při čemž
ho uchopila a tiskla k srdci. »Přece bys pro vlaštovky neopustil
svou mámičku?«
Jeník neřekl nic, jenom ji líbal a líbal.
Nastal nový den. Hošík seděl již časně ráno na svém místě.
Od úsvitu se na střeše domů shromažďovalo sta vlaštovek. Občas
se jedna z nich nebo také dvojice zdvihla, jako by se chtěla přesvědčit, je-li již čas, a pak se opět vrátila. Posléze odletěl párek,
pak druhý, třetí a nakonec odlétaly jedna po druhé, až na malý
houf, který zbyl na nejvyšším vrcholu střechy. Mezi nimi byl párek,
který před Šesti měsíci onoho jarního večera přiletěl první. - Patrně
jen nerady opouštěly místo. Jeník je pozoroval se skály a jeho
matka seděla vedle něho.
Malé hejno se teď zdvihlo do vzduchu a obrátilo se k jihu.
Když dolétly k lesu, párek se obrátil - byly to obě, které měly
hnízdo nad oknem. Letěly dolů, právě k Jeníkovi, a zavadily,
letíce blízko země, křídly o chlapcovy tváře. Pak se opět zdvihly,
když byly smutně zašvitořily a letěly rychlostí větru za svými
společníky.
»Mami!« řekl Jeník, »volají na mne: „Pojď s námi do země,
kde věčně svítí slunce - pojď s námi, Jeníku, přes běsnící moře,
do země světla - pojď s námi, ach, Ptačí Jeníku!"«
»Nemohu jim to odmítnout. Sbohem, maminko - žij blaze,
vroucně milovaná maminko! Odcházím od tebe - přes bouřlivé
moře... do země, kde panuje věčné léto!...«
Sklonil hlavičku na matčino rameno a zhluboka vydechl. Pláč ženy naplnil místo - nářek matky pro dítě. Jeník odletěl
s vlaštovkami.
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Uplynuly podzim a zima, a jaro opět slavilo svůj vjezd. Lesy
se oděly do nádhery svého listí. Ovce bečely, a slunce svítilo na
luka. Jednoho zářivého dubnového večera přiletěly vlaštovky. Na
západním horizontu plálo stejné podivné světlo jako před rokem.
Ptáci v lese pěli své sladké písně, a vlny na pobřeží hrály svůj
vznešený chorál. Ale nahoře na balvanu neseděl již světlovlasý
hošík ve stínu jasanů. Jen v domě u ohně plakala opuštěná žena.
»Mé milé děťátko,« žalovala, »vidím vracet se vlaštovky, ale
tebe již vracet se nikdy nespatřím.«
Vlaštovky to slyšely, jak poletovaly nad prahem. Ale nevím,
slyšel-li to také Jeník, neboť byl mnoho mil odtud... v zemi, kde
panuje věčné léto.
Přeložil Bohuslav Durych

Z d e n ě k Šmíd
ZA H V Ě Z D O U
Jen jednu jedinou uvidět, jak se noří
Ze smrčí půlnoci lehounkým bokem laně,
Jen jednu jedinou shlédnouti nečekaně,
Jak velí prozříti, zapomnět na příkoří.
Již nyní jako příď ve stínu plavně hoří
Ta jedna jediná, a skorém zvedám dlaně
Za její čistý bok, jenž zavoněl by slaně
A šlehal pěnou těch nejvzdálenějších moří..,
Ne, nechci pochodeň a její kouzlo svěží,
Jdu nocí vzpřímeně, ač vidím na krok stěží
A hvězda jediná tmou nevlá jako dar.
Luk touhy odmrštěn, vždyť klidně jíti mohu
K jitru, jež uvidí mne hrdě klásti nohu
V třmen strmé radosti a vrcholících jar.
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Dante Alighieri
PEKLO
Zpěv dvacátý

šestý

Raduj se, Florencie, neb tvé jméno
na křídlech slávy širým světem letí
a také v pekle už je proslaveno!
Zde mezi lotry občanů tvých pěti
jsem tváře spatřil, až se hanbím za to,
že mnoho úcty z toho nevzejde ti.
Však smí-li, co se k ránu zdá, být vzato
za čirou pravdu, zvíš to tedˇ už záhy,
co kromě jiných přeje ti i Prato.
Už teď by zpožděn účin byl té snahy.
Ať radš se stane hned, co státi má se.
Tím větší bol, čím blíž jsem sklonku dráhy. Vyšli jsme na ty drsné schody zase,
po nichž dřív dolů cesta naše spěla,
průvodce veď mě, výstup vzhůru hláse.
Teď cesta byla pustá, osamělá
a vedla tříští skal a hrubou ssutí,
kde ruka nohu podpírati směla.
Jak tehdy, podnes cítím bolné hnutí,
když na to vzpomenu, co jsem tam viděl,
a ducha krotím, jenž mě dál jít nutí,
by bez ctnosti sám uhánět se styděl,
bych blaho to, jež v přízni hvězd mi zbývá,
sám sobě nekazil a nezáviděl.
Jak rolník, na chlumu jenž odpočívá
v čase, kdy to, co na svět září shora,
tvář svoji jasnou nejméně nám skrývá,
když komáru pak uhne moucha chorá,

světlušky vidí po údolí lítat,
kde hrozny sklízí a kde pole orá,
tak uviděl jsem plaménky se kmitat
v tom osmém dole, když jsem přišel v stranu,
kde jeho temné dno mi začlo svítat.
Jak ten, jenž dvěma medvědy mstil hanu
a zřel vůz Eliášův, jak s ním koně
tak strmou cestou vjeli v nebes bránu,
že, sotva zavadit moh' zrakem o ně,
už více neviděl než záblesk malý,
jenž zmizel mu jak dráha povětroně:
Tak plamen každý míhá se a šálí
a neukáže plen, jejž vede v zkázu,
neb hříšníka z nich každý v sobě halí.
Hleděl jsem s mostu do strmého srázu,
a nedržet se skály za trhliny,
dolů bych spadl byl i bez nárazu.
Když Mistr zřel mě shlížet do hlubiny,
děl: »Každý plamen v sobě ducha chová,
ten oheň vznítily těch duchů viny.« »Můj Mistře,« pravím, »vyslechnuv tvá slova,
jsem jistější. Já také nebyl vzdálen
té myšlenky, však ptát bych se chtěl znova:
Kdo jde sem, v rozdvojený plamen halen,
jenž je, jak z hranice by stoupal stálý,
v níž Eteokles s bratrem svým byl spálen?«
Odvětil: »Ulyssa ten plamen pálí
a s Diomedem je v něm spřežen k trestu,
jak sobě se i v hněvu podobali.
V tom ohni odpykat má s koněm lest tu,
jež otevřela bránu nezákonná,
čímž símě Římanů si našlo cestu.
Pak se v tom ohni pyká šalba ona,
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jíž Deidamie truchlí pro Achilla,
i za Palladium tam trest se koná.« »Zbyla-li v žáru tom jim k řeči síla,«
pravil jsem, »prosím, Mistře, s naléháním,
by prosba má jak tisíc proseb byla:
Dovol, bych počkal, jak mým vroucím přáním,
až plamen s rohy blíže přijde z dáli,
neb vidíš, jak se touhou k němu skláním.«
A ke mně on: »Tvá prosba hodna chvály.
I vyhovím rád tvému naléhání,
však dbej, ať tě tvůj jazyk neošálí!
Nech mluvit mne: Znám všechna tvoje přání.
Sám kdybys mluvil, s prázdnou snad bys vyšel Řekové by tě nevyslechli ani!«
Když tedy plamen blíže k místu přišel
a Mistru vhodnou zazdála se doba,
tu jsem ho oslovit je takto slyšel:
»Ó vy, již v jednom plamenu jste oba,
mých zásluh o vás, ať už je jich dosti
či málo jen, mi neupře ni zloba,
neb v básních opěval jsem vaše ctnosti:
Nuž, neodleťte, dokud z vás dvou větší
mi nepoví, kam v smrti skryl své kosti!«
Tu roh, jenž druhý velikostí předčí,
na starém plamenu se chvěl svým jasem,
jak když je oheň vichrem zmítán v křeči,
a hýbal hrotem svým, jak kdyby hlasem
chtěl živý jazyk pronést slova celá,
a vydav zvuk, tak promluvil: »Tím časem,
když Kirké prchl jsem, jež pozdržela
mě přes rok u sebe, tam u Gaety,
než od Aenea zem tam jméno měla,
ni láska k synovi, ni mnohaletý

cit úcty k otci, ni ten žár, jenž blažit
měl jenom Penelopu svými vzněty,
mne přimět nemohly, bych přestal bažit
po cestách, na nichž neřest, ctnost i hoře
bych v širém světě poznat moh' a zažít.
I pustil jsem se v otevřené moře
s lodicí jednou, s několika druhy,
z nichž každý věrný byl, jen mně se koře.
Břeh Španělska jsem uzřel jeden, druhý,
Marokko, Sardinii, kol nichž pění
se okeán, když omývá jim luhy.
Stár byl jsem, moji druzi unaveni,
když plavbou k oné úžině jsme spěli,
kam Herkules dal sloupy na znamení,
by lidé dále už se nepouštěli:
Sevilla zůstala nám po pravici
a Ceutu vlevo za sebou jsme měli.
»Ó bratři,« děl jsem, »již jste statisíci
trampot už prošli stále zahleděni
k západu, vzbuďte smysly zbývající
a užijte chvil večerního bdění,
abyste došli novou zkušeností
za sluncem do končin, kde lidí není.
Jste sémě přec - a jaké! - minulosti:
Žít nemáte, jak žije tupé zvíře,
však dbáti máte vědění a ctností!«
Tou řečí krátkou zase k nové víře
a k činům druzi moji procitnuli,
že bych byl těžko udržel je v míře.
Záď obrátivše k východu, jsme pluli,
a z vesel křídla učinivše k letu,
vždy k boku levému jsme cestou lnuli.
Kol druhé točny světla hvězdných světů

jsem vídal v tmách, však točna naše byla
nízko, že z moře nevyzdvihla se tu.
Své spodní světlo luna zapálila
i zhasla pětkrát znova, co jsme dali
se spolu do velkého toho díla,
když hora hnědá zjevila se v dáli,
tak vysoká, až vrch se v nebi ztrácel,
že takové jsme dotud nevídali.
My jásali, však jásot v pláč se zvracel,
neb mocný vír se přihnal z nové země
a nárazem svým lodí zakymácel.
Třikráte příval zatočil jí němě,
po čtvrté zdvihl záď a jícen tvoře
vtahoval příď, až pohltil jí témě.
Pak nad námi se uzavřelo moře.«
Přeložil O. F. Babler

Jan Vilikovský
STAROČESKÝ PASSIONÁL
A ŽIVOT KR
I S T A PÁNA
II
Meditationes vitae Christi se rychle rozšířily po celé Evropě
a byly záhy překládány do italštiny, franštiny, angličtiny, němčiny
i jiných jazyků. Některé jejich části byly přejímány i do církevního
dramatu (mystérií) a inspirovaly také umění výtvarné.
V době Karla IV. bylo dílo zpracováno také česky; o překladu
tu vlastně nelze mluvit, tou měrou se český Život Krista Pána
odchyluje od původních Meditací. Český text rovněž nebyl dosud
vydán, ale zásluhou hlavně Šafaříkovou dostalo se nám lepší a
spravedlivější charakteristiky díla než při Passionále. Šafařík, vy-
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loživ úvodem, že nenalezl ve středověké latinské literatuře - jmenuje tu Ludolfa a Šimona z Cassie
předlohy českého díla a pokusiv se o jeho datování, praví o něm: »...psán jest věrně a prostě
na základu vypravování čtyř evangelistův, s připojenými kratičkými
rozjímáními a výklady podlé svatých otcův a jiných slovutných spisovatelův církevních středního věku... Soudě podlé jazyka, velmi čistého, samorostlého a latinismův prázdného, za podobné přijímám, že
původce životopisu, jehož rozborem se zanášíme, dílo své buďto
docela původně, buď aspoň velmi svobodně podlé starších latinských vzorův česky spisoval, vybíraje odevšad to, co za lepší pokládal, a předkládaje je, v duchu dobře zažité a ztrávené, svým
českým čtenářům způsobem docela novým, od oněch cizích vzorův
neodvislým. Jazyk zajisté a sloh našeho spisovatele tak jest přirozený, přesný, jadrný, jasný a snadno srozumitedlný..., že čtenář ve
starší češtině třebas jen povrchně zběhlý i za našeho věku dílo toto
beze vší obtíže, anobrž pro dobrý výbor věcí a odstranění všeho,
což pověrčivého a nebiblického jest, s opravdovým zalíbením čisti
by mohl.« Tento výklad Šafaříkův později značně oslabil J. Truhlář ukazuje, že v českém díle jest jen velmi málo původního (kromě předmluvy) a že se práce českého autora celkem jeví »jakožto
volný překlad spisu sv. Bonaventury Meditationes vitae Christi«.
Dále podotýká, že český spisovatel málo dbal o »rozjímání scholastická a mystická«, jež jsou v originále věcí hlavní, a že je úmyslně vynechával, přidržuje se více vypravování biblického a doplňuje
je z evangelií, »kdekoli Bonaventura krátil«. Upozorňuje dále
ještě, že čerpáno také z apokryfů a hojnější měrou z českého
Passionálu, a vyslovuje domněnku, že některá místa jsou vzata
z nějakého skládání veršovaného, protože místy nacházíme rýmy.
Tento úryvek Truhlářův stal se pak základem všech dalších výkladů. Ze zjištění Truhlářova jest však správné v podstatě jen
konstatování souvislosti českého díla s Meditationes vitae Christi.
V několika místech jest tato souvislost zcela jasná a nesporná,
možno ji proto připustiti i jinde, kde věc tak jasná není, a snad
lze do jisté míry počítati i s tím, že se autor někdy v uspořádání
látky řídil vzorem Meditací. Ale celkově jest míst společných oběma spisům, latinskému i českému, velmi málo, a zejména doslovná
shoda se vyskytuje jen v partiích poměrně málo rozsáhlých. Zejména celá druhá část díla, od prvého veřejného vystoupení Ježíšova (a nikoli jen poslední partie, jak uvádí Truhlář), jest daleko
Řád VI. 34.
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více závislá na materiále evangelním než na Meditacích, z nichž
se jen místy ozývají ohlasy.
K nejrozsáhlejším místům, skutečně z Meditací přeloženým,
patří zejména partie, líčící pokání Marie Magdaleny, z níž zde
uvádíme ukázku:
coepit fortiter fletibus atque singultibus
abundare, ac tacite intra se dicere: Domine mi, firmiter credo, scio atque confiteor, vos Deum ac Dominum esse
meum. In multis autem, et magnis offendi maiestatem vestram, et multiplicavi peccata super numerum arenae maris: sed
ad vestram misericordiam confugio iniqua
et peccatrix. Doleo et compungor, veniam peto, emendare peccata parata, et
nunquam a vestra obedientia discedere
propono. Non patiar quaeso repulsam a
vobis, quia aliud refugium nec me posse
habere scio, nec habere volo, quia vos
solum super omnia diligo. Non ergo me
repellatis a vobis, sed de meis sceleribus
me punite ut übet, misericordiam peto.
Interim autem lacrymae decurrentes largiter, pedes Domini balneaverunt et laverunt... Tandem a fletu cessans, et eum
perpendit, indignum iudicans, quod suae
lacrymae pedes Domini contigissent, capillis suis eos abstersit. Ideo autem capillis, quia secum aliud pretiosius non habebat, quo eos tergeret: et etiam, quia ea,
quibus ad vanitatem usa fuerat, ad utilitatem convertere intendebat.

počě lkajíc... horkými slzami plakati, a
takto v sobě mysléci: Hospodine mój
milý, já nade vše hřiešné hřiešná, plně
věři, ež jsi ty mój pravý Bóh i pravý
Hospodin. A v tom sě poznávají, ež jsem
mými velikými hřiechy hněvala tvé svaté
veleslavenstvie, a vzmnožili jsú sě v méj
siréj duši moji těžcí hřiesi nade všecko
množstvie počtu zrn mořského piesku.
Ale do tvé slavné milosti úfajíc, já hřiešná hřiešnice utekla jsem sě k tobě, k spasiteli mému milému. Rač na mě vzezřieti,
na zablúdilú nebožku! É, nezahoň mne
v svú svatů očí pro mé stydké hřiechy!
Neboť k jinému útočišče já, sirá nebožka,
nejmám, než k tvéj svatéj milosti, milý
Hospodine!
A tehda v tom přěžalostivém pláči sporoplovúcie tekúce slzy jeho svaté nohy
umýváchu. A zatiem málo pomlkši, v sobě
pomyslila rkúc: A snad já hřiešnicě nejsem dó stoj na, by mé slzy jeho svatých
noh dotýkaly. Pro něžto s své hlavy vlasy shromazdivši v rucě, počě jeho svaté
nohy otierajíc cělovati. A tak jest učinila,
jakžto pravie svatí mistři, jiným na příklad. Neb, jakož jest svými vlasy pýchajíc hřešila, takež jest, týmiž vlasy svaté
nohy otierajíc, svých hřiechóv želela.

Souvislost obou textů v citovaném úryvku vyplývá již odtud, že
v evangeliu nenacházíme nic z tohoto obšírného líčení duševního
stavu Magdalenina, jsou v něm uvedeny toliko jeho vnější projevy.
Český autor vzal ze své předlohy celý její myšlenkový postup a místy
i slovní výraz; jeho závislost není však nikterak otrocká, neboť
celkově tlumočí myšlenky originálu svými vlastními slovy a obraty. Podobný vztah mezi oběma texty jest i v celé řadě jiných míst,
tak při líčení scény betlémské, Ježíšova obřezání, útěku do Egypta,
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později na př. vylíčení smrti Jana Křtitele a pod. Celkově jest
však nejvíce závislost Života Kristova na Meditacích patrna v odstavečcích, kde v latinském textu autor vybízí čtenáře, aby sám
rozjímal o tom či onom dějství či námětu, vyplývajícím z podaného vyprávění. V českém díle jsou taková vyzvání nahrazena větami jako Tu slušie znamenati, Tu móz každý pomysliti, atd.; výzva
autora Meditací jest tedy v českém textu do jisté míry - ovšem jen
náznakově - realisována. Tak na př. po vylíčení návštěvy P. Marie
u Alžběty praví Meditace o jejím návratu: »In qua reversione paupertatem eius ad mentem revoca. Redit enim ad domum, in qua
nec panem, nec vinum, nec alia necessaria est inventura. Sed nec
possessiones habebat, nec peeuniam. Stetit his tribus mensibus apud
illos forte opulentos: nunc autem redit ad paupertatem suam, et
ut propriis manibus laborando victum procuret.« Český text tlumočí: »Tuto každý sbožný křesťan pomysliti móže o pokornéj chudobě matky božie, ež sě domov vrátivši kusa chleba ani kropě
pitie ani ižádné potřeby nenalezla. A nad to ani dědin ani platóv
peněžitých jměla, a u sv. Alžběty tři měsiece čstnú potřebu jměvši,
domov sě k chudobě vrátila, nic nejmajíc, než což svýma svatýma
rukama vydělala.« Zcela podobně hned dále při líčení cesty do
Betlema: Com pat ere hic Dominae et conspice ipsam delicatam et
iuvenem...: »Tu móž každý sbožný křesťan pomysliti božie matky
práci i chudobu« atd. Obyčejně tu jde o apel na čtenářovy city či
na jeho vlastní zkušenosti z denního života.
Meditacemi jest inspirován na začátku Života Kristova také
výklad o sporu Spravedlnosti a Milosrdenství před Hospodinem
o osud prohřešilého člověka, ale shoda jest tu jen v základní situaci (nastíněné již sv. Bernardem, z něhož tu Meditace čerpaly),
rozvedení jest v obou dílech odchylné. Tím připomíná tato část
jiná místa Života Kristova, na nichž se zdá souvislost s Meditacemi
rovněž nepochybná, ale jen potud, dokud se omezujeme na porovnávání obou těchto spisů. Přibereme-li k srovnání ještě další materiál, na př. Legendu zlatou (ve znění latinském i českém), stane
se velmi často, že nelze rozhodnouti, odkud autor Života Kristova
čerpal. Často se zdá, jako by Meditace, Život Kristův i Legenda
aurea používaly stejného materiálu a jejich shody byly vysvětlitelné právě tímto shodným základem. Pokud se nepodaří nalézti jiný
pramen, v němž by byly obsaženy prvky, které se v Životě Kristově
při srovnání s Meditacemi a Legendou zlatou jeví jako samostatné,

467

bude nutno předpokládati, že původce Života Kristova měl dosti
rozsáhlé vlastní znalosti církevní literatury a dovedl jich při sestavování svého díla dobře použiti.
Hlavní obsah Života Kristova tvoří však texty evangelií, jež
autor vhodně vybírá a sestavuje v souvislý obraz Kristova života.
Drží se při tom aspoň do jisté míry rozdělení evangelií na perikopy; v rukopise roudnickém jsou ostatně jednotlivé perikopy přímo označeny citováním úvodních slov latinského textu. Na některých místech podává autor toliko parafrázi biblického textu - při
tom se obyčejně řídil vzorem Meditací - častěji však uvádí evangelní text doslovně, doplňuje jej toliko vysvětlujícími slovy a vložkami, pravidelně jen stručnými. Místy přidává také výzvy k posluchačům a obšírnější upozornění na smysl textu nebo jeho aplikaci na život. Autor byl nepochybně seznámen se staročeským překladem evangelních perikop, neboť tam, kde podává neměněný
biblický text, shodují se obyčejně jeho výrazy s některým ze staročeských evangeliářů, nepřekládá tedy z latinského textu samostatně. Nelze však rozhodnouti přesně, ke které recensi patřil evangelní text, s nímž byl seznámen; přesných shod v rozsáhlejších
partiích nemá se žádným dochovaným evangeliářem, vyjma jediný
případ: ev. Matoušovo 21, 1-9 shoduje se totiž s druhou versí
evangeliáře U (Národní a universitní knihovna v Praze, V I I I C 17;
tato perikopa je otištěna u Vašici, Staročeské evangeliáře, str. 81).
Shoda tato je tím zajímavější, že v uvedené versi evangeliáře je
text vulgáty rozšířen exegetickými přídavky, podobně jako tomu
bývá většinou v Životě Krista Pána. Není ostatně vyloučena možnost, že by jmenovaná část evangeliáře U mohla býti odvozena ze
Života Kristova; poměr opačný jest méně pravděpodobný. Evangelní text v Životě Kristově má nesporné vztahy k prvé recensi
biblické, současně se však od ní celou řadou znaků odchyluje asi
jako evangeliář Pražský nebo Čtenie knězě Benešovy (jen výjimečně se vyskytují shody s / ) . Autor Života Kristova ovšem, jak
vyplývá z celého založení jeho díla, nebyl nucen držeti se doslovně
biblického textu a skutečně také své volnosti hojně využíval k tomu, aby těžkopádné, neobratné a nečeské vazby nahrazoval volnějšími a přiměřenějšími duchu českého jazyka. V některých rysech, na př. zachovávání duálu, jeví se však místy archaičtější i než
nejstarší dochované evangeliáře.
Tento stav evangelního textu v Životě Kristově ostatně nepře-
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kvapuje, spíše by bylo podivné, kdyby byl jiný. Shoduje se zcela
dobře s dosavadními poznatky o staročeských evangeliářích, jak
k nim dospěl zejména J. Vašica v citované práci, a poskytuje jim
v lecčems vítaného potvrzení. Nejdůležitější jest nesporná souvislost s prvou recensí, a současně stejně výrazné znaky přepracovávání nejstaršího překladu, které se klade právě do doby Karlovy.
Zároveň pak rozmanitost vztahů ke známým překladům jiných naznačuje, že to, co se nám ze staročeských evangeliářů dochovalo,
jest jen malý zlomek toho, co musilo býti, neboť nelze předpokládati, že by si neznámý autor byl sebral všechny do té doby známé
překlady a vybíral z nich, co považoval za nejlepší. - Nepochybné
jest také, že autor používal i nějakého výkladu bible, nejspíše asi
glosy, z nichž čerpal snad věcné vysvětlivky v podrobnostech, jichž
nenalezl v Meditacích.
Dobu, kdy byl Život Krista Pána sepsán, nemůžeme ohraničiti ani přibližně tak určitě, jako tomu bylo při Passionále, neboť
nejstarší rukopis díla, pocházející bezpečně z druhé poloviny X I V .
století, není datován. Jisto jest však, že to musilo býti před sklonkem století, neboť z té doby máme v rukopisech opisy jednotlivých částí díla. S velkou pravděpodobností lze však říci, že dílo
vzniklo v době Karla IV., na kterou poukazuje také stav evangelního textu, jak jsme se o tom již zmínili. Kdežto však při Passionále o osobnosti autorově nevíme vůbec nic, při Životě Kristově
jest jisto aspoň tolik, že to byl dominikán. Tak se totiž uvádí sám
v předmluvě, v níž vysvětluje zároveň účel svého díla. Praví tu
nejprve, že nejlépe jsou Bohem obdarováni ti lidé, kteří ovládají
rozumem své tělesenství a majíce na paměti Jezu Krista a Pannu
Marii usilují o dosažení věčného života. Dále cituje výrok sv. Bernarda: T o vždy slušie na paměti jmieti, jehožto svět vždy velí zapomatúti, a pokračuje: »A to sě najviece na ty chýlí, jižto v rytieřském stavu bydléc, rytieřské cti heslo nesúc, svým sě tělesným
protivníkóm mocně brániece, ot Boha múdrost majíc, však toho
na sobě znáti nechtie, ež pro toho světa neprázden často Boha
i svého spasenie zapomínají, a nad to, ktož by jim o Bozě a o svatých četl nebo pravil, toho mrzkost jmají, a netolik ot toho sami
běžie, ale i jiným překážejí.« Podotknuv pak, že není nic ctnějšího,
příjemnějšího ani užitečnějšího než míti Boha stále na paměti, dí:
»Ale jež ( = že) jest pamět člověčie u prodlení časa k zapomnění
hotova, protož já, predikátorového zákona ( = dominikánského
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řádu) nedóstojný duchovní, jal sem se po to dielo, pocen psáti
o počátku našeho spasenie...« Má tedy autor, jenž výslovně dosvědčuje svou příslušnost k řádu dominikánskému, při skládání
svého díla na mysli především šlechtickou (rytířskou) složku naší
tehdejší společnosti, jíž vytýká, že nejen sama zapomíná na pravý
smysl a cíl lidského života, ale dokonce brání i druhým v jeho
dosažení. Více se o osobnosti autorově přímo nedovídáme. V jednom ze zlomků díla ( N U K . X V I I H 19) jsou sice slova, výše
podtržená, změněna takto: »...protož já neduostojný přikázáním ciesare Karla, krále Českého,« což by poukazovalo na to, že autor píše
z přímého podnětu Karlova. Ale okolnost, že tato změna se nachází toliko v jediném rukopise (pozdním), nedovoluje, abychom
jim věřili. K opatrnosti nabádá ostatně i okolnost, že v jiném rukopise (Musejní č. 433) jest na stejném místě vloženo oslovení
panny Elšky z Bezdražic a písař nezapomíná uvésti ani své jméno:
»O tom sem umyslil psáti ]á Jiřík« atd. Jest tedy pravděpodobné,
že i výše citovaná změna jest dílem písaře a nemá vztahu k autoru díla.
Přes to však, že autor jinde o sobě více neprozrazuje, můžeme
se jeho osobnosti přiblížiti poněkud důvěrněji. A to předpokladem,
že český Passionál i Život Krista Pána jsou dílem jednoho autora.
Pro správnost této domněnky mluví několik okolností: především
fakt, že oba spisy mají celou řadu doslovně shodných partií, dále
slohové vlastnosti obou děl, fakt, že se v obou projevuje stejně
rozsáhlé vzdělání autorovo a podobný poměr k předloze, a konečně, že i poslání obou děl jest v pojetí autorově shodné.
Předem jest jisto, že původce Passionálu byl osoba duchovní.
Vedle námětu díla, vědomostí, jichž vyžadoval překlad, poukazuje
na to i skutečnost, že se v Passionálu projevuje samostatná znalost církevních spisovatelů, svědčící o značném vzdělání autorově.
Že byl příslušníkem některého duchovního řádu, naznačují slova,
jež vkládá autor do legendy o sv. Prokopu a jichž nenalezl ve své
latinské předloze: »Tu znamenajte, králi a kniezata, co závist zlého
v rozličných sbořiech činí. Ten hřiech závist pravdy netrpí, a čehož sám mieti nemóže, toho na všech zlostí postihá. Ač který opat
neb starosta chce v svém sbořě čest a duchovenstvie ploditi, musí
od svých mlazších proti sobě mnoho křivých řečí trpěti. Proto ne
vždy sluŠie všěm řečem věřiti.« Z nich lze usuzovati, že autor znal
z vlastní zkušenosti život klášterní, a bylo by snad možno vyvozo-
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vati, že zastával ve svém klášteře vyšší funkci a dostával se při
plnění svých funkcí do konfliktu s bratřími. Povšimnutí zasluhuje
i okolnost, že autor oslovuje »krále a kniežata«, což naznačuje, že
měl při spisování svého díla na mysli i vyšší společenské vrstvy.
Zcela podobně se praví v Životě Kristově: »Pro něžto každý křesťan, na jejie (totiž P. Marie) chudobu se rozpomana, s právem má
na chudé dievky a siré vdovy laskav býti, a zvlášče králi a kniežata,
jimžto jest Buoh přikázal, aby zvlášče sirých lidí a chudých vdov
obráncě byli.« Ze původce Passionálu musíme hledati mezi českými dominikány, lze souditi z faktu, že z legend o světcích-zakladatelích řádů jest v Passionále nejobšírnější legenda o sv. Dominiku, kdežto ostatní jsou proti latinskému textu značně zkráceny
a na př. při sv. Františku se ani výslovně o založení řádu nemluví.
Také závěrečný odstavec, jejž autor samostatně k výkladu o sv.
Dominiku připojil, naznačuje, že tento řád byl zvláště blízký jeho
srdci. Praví tu: »Pomysl na to každý sbožný, kdež jest Hospodin
divně svú svatů milostí zákon predikatorový po všem světu tak
slavně rozplodil, kak to bude svatého Dominika mocná korúhev
v den súdný, pod nížto stanů vsickni jeho věrní zákonníci a všickni
ti hřieŠní, jižto sú jich radů svatů, božieho slova kázáním i jich
rozličným přivedením na své vzpomanuvše hřiechy, snažně sě pokávše, boží milost nalezli. Jehožto svatého sboru všickni účastni
budú ti, jižto ten zákon u Bozě milují. Neb toho jest jistá náděje,
za kohož tak veliký sbor Boha poprosí, toho Buoh na těle i na
duši utěší věky věkóm.«
Předpokládati, že by v Čechách v téže době působili dva dominikáni asi stejného vzdělání, zabývající se literární činností
v témž duchu a píšící týmž jazykem, zajisté nelze, a zbývá tedy
jediný závěr, že původce Passionálu je totožný s autorem Života
Kristova.
Mezi oběma spisy jsou totiž také úzké vztahy; na některé shody mezi nimi poukázal již Truhlář a vysvětloval je tak, že původce
Života místy prostě přejal text českého Passionálu. Ale shodných
míst je více, než Truhlář zjistil, a jejich povaha nepřipouští tak
jednoduchý závěr. Shodují se totiž doslovně výklady o Narození
P. Marie, Zvěstování, Narození Kristovu, Obřezání Páně, Umučení Páně (Pašije podle sv. Jana), Vzkříšení, Nanebevstoupení
a Seslání Ducha svatého. Tyto partie Passionálu odchylují se z velké části od své latinské předlohy; na př. Zvěstování P. Marie a Pa-
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šije se vůbec neshoduje s textem Jakubovým, naproti tomu aspoň
základ pro Zvěstování se nachází v Meditacích a Pašije podává
zpracování evangelního textu Janova, shodující se aspoň v jádře
s postupem, jehož užívá autor Života Kristova při traktování biblického materiálu vůbec, i když na tomto místě, jak je to ostatně povahou námětu odůvodněno, si počíná samostatněji než obyčejně.
Kdybychom chtěli setrvati při thesi o dvou rozdílných autorech,
musili bychom se domnívati, že autor Passionálu znal a dovedl
vhodně použiti Meditationes vitae Christi a měl zcela podobné znalosti biblického materiálu jako spisovatel Života, který zase byl
stejně dobře obeznámen s Legendou zlatou jako původce Passionálu. I když by tato domněnka nebyla zcela nemožná, předpoklad, že
v obou případech jde o touž osobu, jest jednodušší. A mluví proň
i velmi důležitá okolnost další: biblické citáty obou děl pocházejí
ze stejné verse. Při rozmanitosti a pestrosti staročeských evangeliářů právě tato skutečnost má velký význam. Totožnost biblického
textu v obou dílech je patrna na př. ve znění osmera blahoslavenství, Mat. 5, 3-10 (Život Kristův 3 7 v ) : »Blaženi sú chudí duchem, neb jich jest nebeské královstvie. Blaženi jsú tiší, neb ti
budú zemí vlásti. Blaženi jsú, jižto kvielé, neb budú utěšeni. Blaženi jsú, jižto hladovitě a žiezivě pravedlnosti žádají, nebo budú
nasyceni. Blaženi jsú milosrdní, neb sě s nimi milosrdně stane.
Blaženi jsú čistého srdcě, neb ti Boha viděti budú. Blaženi jsú pokojní, nebo budú synové boží nazváni. Blaženi sú, jižto nenávist
trpie pro pravú pravdu, nebo jich jest nebeské královstvie.« Passionál uvádí blahoslavenství (až na v. 6.) při výkladu o Všech svatých, a jeho text se odchyluje jen v tom, že má lkají místo kvielé,
sú nazváni místo budú nazváni a spravedlnost místo pravú pravdu;
tato shoda padá tím více na váhu, že zde citujeme Passionál podle
tisku z r. 1495, který se v lecčems liší od starých rukopisů a tedy
tyto odchylky mohou být i pozdějšího původu. Z jiných shod uvádíme ještě Luc. 1, 42-3: Požehnaná ty mezi ženami a (i) požehnaný plod života tvého. Otkad mi jest to spadlo, ež jest matka mého
Hospodina přišla ke mně? (Život l 6 v ; L F 8, 312.) Pozoruhodné
jest také, že interjekce ecce se překládá v obou dílech shodně Aj toí.
V obou dílech možno konstatovati podobný poměr k latinské
předloze; žádné se nedrží úzkostlivě latinského originálu, autor
bere z něho jen to, co považuje za vhodné pro svůj účel, a neváhá
jej úplně opustiti, když mu nevyhovuje. Při Passionále je to patrné
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zejména v tom, že právě při hlavních svátcích církevního roku se
autor od Legendy zlaté obrací k jinému materiálu, zejména ke
kázáním církevních otců (papeže Lva, sv. Řehoře, sv. Bernarda aj.).
Všechny tyto partie se vyznačují také kázňovým rázem daleko vyslovenějším, než mají odpovídající místa Legendy zlaté. Český autor
opíral se v těchto případech patrně o svou vlastní kazatelskou činnost. Citáty z církevních spisovatelů přidává český autor rád i na
jiných místech Passionálu. Tak na př. v legendě o sv. Markete
s úvodem: Tu sluíie každému clovéku znamenati, kak ten smysl vidénie mnoho zlého dusi ťtnt vkládá citát ze sv. Augustina »Nestydlivé
oko nestydlivého jest srdce zlý posel,« jejž opakuje při sv. Ondřeji.
Při sv. Štěpánu připojuje tak citát z Fulgencia, při Janu Křtiteli ze
sv. Ambrože, Augustina, Bernarda a j. Někdy také opatřuje text,
přeložený z Legendy zlaté, vlastními úvody, jež obyčejně myšlenkově i způsobem podání připomínají sloh Života Kristova (sv. Petr,
sv. Markéta, Povýšení sv. Kříže).
Můžeme tu konečně poukázati i na shodu mimoliterárního vzdělání autorova. Uvedli jsme výše několik počeštěných forem jmen
italských měst z Passionálu. Jako analogii k tomu třeba nepochybně
posuzovati, nacházíme-li v Životě Kristově udání vzdálenosti vyjádřené vlašskými mílemi ( 7 3 v ) : a bieše Bethania vzdál ot Jeruzaléma pólpáta nadste běhových mil, to jest pól čtvrtý vlaské míle
(odpovídající místo Meditací tohoto údaje nemá).
Na společný původ obou spisů poukazuje ostatně i jejich jazyk
a sloh, jimiž se obě díla navzájem velmi podobají. K spolehlivému
důkazu o totožnosti jazyka bylo by ovšem třeba podrobného rozboru celého slovníku obou textů, jenž by nepochybně ukázal, že
latinské termíny jsou tlumočeny shodně i v Passionále i v Životě
Kristově; jeho předpokladem jest ovšem řádné vydání obou spisů.
Za to aspoň některé shodné vlastnosti stylistické můžeme uvésti již
nyní.
Podotkli jsme již, že na rozdíl od předloh jsou v obou českých
spisech posíleny složky epické potlačením prvků interpretačních, po
případě meditativních, příznačných pro díla latinská. Styl partií výpravných jest ovšem do značné míry určen latinskou předlohou,
Legendou zlatou, Meditacemi a evangeliem. Autor se jich však nepřidržuje otrocky, dovede vhodně přeměniti řeč přímou v nepřímou
a naopak, latinské klišé nahrazuje vazbami českými a často klade
místo výrazů abstraktních konkrétní, na př. počě pláščem očí svojú
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zastierati, nemoha na to hlédati, ano potoci krve s jejie svatého živo tka chríie: faciem clamide operiebat, nec tantam sanguinis effusionem videre poterat; skrze býlé i trnie: per asperam solitudinem; in
tormentis exigam: vymucím; eorum brachia stupida reddebantur: jich
ruce ztrnielta; tuto ret káže váš Ježíš domluvil se jest ukřižovánie:
ista vana Jesus vester predicans crucis patibulo est affixus. Srovnej
také překlady volo: tomu bych chtěl; oportebat: správné by to bylo.
Latinská passivní vazba jest obyčejně nahrazena aktivem: že jest
jeden z jeho učedlníkuov jej zradil a židé sú ho jali a rytieři sú jej
ukřižovali: cum a suo discipulo fuerit traditus et a ludeis tentus et
a militibus crucifixus. Charakteristická pro sloh autorův jsou rozsáhlá souvětí, v nichž podmět jest blíže určován participiálními větami přívlastkovými, jako: Svatý život, jenžto sú vedli rozliční světí,
snažné Bohu slúziece, svú krev pro Krista prolévajíc, dává nám veliký
příklad i ponúcěnie k dobrým skutkóm; svatá Maří Majdalena, u noh
jemu se posadivši, mile jemu v jeho svatů tvář hledajíc, jeho svatých
slov vší myslí poslúchajíc, velikú v duši útěchu jmějieše (Maria vero
ad pedes domini se posuit... oculis et auribus in eum intenta iucundabatur in verbis suis; jiný doklad ze Života Kristova jest ve výše
citovaném místě z předmluvy). Jednotlivá kola těchto souvětí i kratších vět mají dosti často přibližně stejný rozsah, a přistupuje-li k tomu ještě paralelita gramatické stavby, vzniká mnohdy dojem rýmované prózy: Mého tělesenstvie utrpenie / jest mé duši v nebesa povýšenie: / hec carnis cruciacio est anime salvacio; / jejie řěč tak jest byla milosti plna / a tak slyšeti mila, / jakoby byla
Bohem promluvena: / Omnis sermo eius / ita erat gracia plenus, /
ut cognosceretur in lingua eius Deus; / a toť mi na paměti jest
vždy, že mi mé tělesenstvie nositi jest těžko, / opitoměti pyšno, /
uhověti nesnadno: / recordor, quomodo in portando onerosum, /
in domando superbum, / in fovendo infirmum, / in exercendo letům / laboravi. Jak vidíme z těchto příkladů, má tato rýmovaná
próza obyčejně vzor v latinské předloze českého textu.
Sloh a částečně i syntax latinského originálu působily ostatně
na styl našich spisů i jinak. V obou by bylo lze nalézti doklady pro
všecky typy syntaktických latinismů, jež z pozdější české prózy X I V .
století uvádí Havránek (Vývoj spisovného jazyka českého, 29),
vyjma snad případy chybné kongruence. Možno snad poznamenati,
že postavení neshodného atributu před určovaným substantivem
v případech jako tvé v jejie svatém zivótku poíetie, mezi důstojnými
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dávného času mistry nemá obyčejně přímé opory v latinském textu,
jde tedy o zvyklost v jazyce již vžitou a zdomácnělou. Vlivem latinské předlohy třeba patrně vysvětlovati také, že sloveso velmi často
stojí na posledním místě věty.
Z toho, že se český autor mohl odvážiti napodobení rýmované
prózy svých vzorů, je patrno jeho dokonalé ovládání mateřštiny
a zároveň i vysoká kultivovanost našeho tehdejšího spisovného jazyka. Doklady, jež uvádíme, nejsou ojedinělé; několik jich přinesl
již Truhlář, vysvětloval je však zcela nesprávně jako ohlasy nějaké
veršované skladby staročeské, jíž by autor Života Kristova v těchto
případech byl použil. Podobně se vysvětlovaly také podobné zjevy
v Životech Otců, protože čeští badatelé nebyli seznámeni se středověkou rýmovanou prózou, častou zejména v hagiografii a kazatelství, tedy právě literárních druzích, v nichž byl náš autor dobře
zběhlý. Působilo na něho hlavně asi kazatelství, jak nutno souditi
odtud, že se s tímto zjevem setkáváme nejčastěji v místech, přeložených z kázání především sv. Augustina a Bernarda. Některé partie
Passionálu i Života Kristova vyznačují se i jinými typickými vlastnostmi středověkého kazatelského slohu; jest zajímavé, že to jsou
především právě místa, oběma textům společná. Možno tu uvésti
na př. anafory a refrénovité opakování slovních skupin nebo vět,
patrné v ukázkách jako: Toi jest ten dnešní den, v němžto zjevena
nebeská rada... Toť jest ten den, v němžto slovo u Bozě na věky skrytě schované tělesenstvie přijalo. Neb, by sě to bylo nestalo, nikdy by
sě byl narodil, nikda by byl pro hřiešné své svaté krve neprolil, nikdy
by s mrtvých nevstal, nikdy by pekla nepobojoval, nikdy by na nebesa
nevstúpil, nikdy by Ducha svatého apostolóm neseslal, v němžto
a skrze něhožto přicházie nám hřiechóv otpuščenie. Toť jest ten den
slovutný, nade všecky jiné hody svrchovaný... Podobně ve výkladu
o Janu Křtiteli (Totě ten svatý ]an, krstitel boží; zde i anaforicky
opakované prvé...) nebo z úvodu legendy o sv. Markétě: Neb když
sě na to rozmyslímy, jež sú byli lidé jako i my, křehcí jako i my,
smrtedlní jako i my. V podobných partiích nacházejí se také často
exklamace (Ó přeščastné i duo stojné túto dvú svatů matkú utkánie!...
Ó přěblažené milé matky, tú dvú přěsvatú děťátku pěstúně!), chiasmus (vyniká nade všě smysly i nade vše rozumy sahá) a zejména i rýmy (Prvés sě chvátil duchovného oděnie, / nežs přijal svých údóv
spojenie; / svatý Jan přěde všemi svatými svatostí předčí, / povýšenější jest než proroci a patriarchi). T u nerozhoduje, že se všecky
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tyto znaky vyskytují většinou na místech přeložených; je patrno, že
si náš autor dobře uvědomoval slohové znaky svých předloh a v mezích, daných tehdejšími možnostmi českého jazyka, je napodobil
a osvojil si jejich užívání tak, že se jimi řídil i při spisování původních a samostatných částí svého díla. Z jiných znaků připomeneme
tu ještě aspoň zřejmou autorovu zálibu ve výčtech, vysvětlitelnou
rovněž z latinských kázání. Jinak podotkneme již jen, že s ostatní
českou prózou X I V . století, zejména takovou, jež má »lidovější«
ráz, se shoduje náš autor v nadměrném užívání adjektiv svatý a milý,
jak je to patrno i ve výše uvedeném úryvku o Marii Magdaleně.
Souhrnně lze tedy říci: neznámý dominikán, jenž sepsal Život
Krista Pána, jest také původcem českého překladu Legendy zlaté.
Působil jistě v době Karla IV., nelze však rozhodnouti, zda skutečně pracoval z podnětu císařova, ačkoli okolnost, že svou literární
tvorbu určoval především české šlechtě, by podobnou domněnku
podporovala. Měl poměrně značné vzdělání, zejména dobře byl
seznámen se středověkou rétorikou, jak se uplatňovala především
v kazatelství, a užíval svých znalostí dovedně k stylistickému propracování českého jazyka. Některé rysy, projevující se ovšem jen
velmi tlumeně, spojují jej s opravnými snahami kazatelů druhu Milíčova.
Poznámka: Passional cituji podle Tobolky a z otisků v Listech filologických (seznam LF 14, 1887, 261), příležitostně jsem použil i musejních rukopisů; Život Krista
Pána cituji podle opisu, jejž mi dal laskavě k disposici prof. dr. Frant. Ryšánek. Legenda aurea citována podle benátského vydání z r. 1516 (Nákladem Nicolai de Franckfordia); Meditationes vitae Christi jsou otištěny v S. Bonaventurae Opera omnia, Venetiis 1756, XII. K charakteristice Legendy zlaté použito knihy H. Delehaye, Le leggende
agiografiche, 2. ed., Firenze 1910; citát vzat se str. 331-2. O Meditacích a jejich autorství P. C. Fischer, Die »Meditationes vitae Christi«, ihre handschriftliche Überlieferung und die Verfasserfrage, Archivům Franciscanum historicum 25, 1932; Luigi Cellucci, Le »Meditationes vitae Christi« e i poemetti che ne furono ispirati, Archivům
Romanicum 22, 1938, 30-98; Pourrat, La spiritualité chrétienne, II, Paris, 1928,
278-283. O slohu kazatelském: Ch. S. Baldwin, Medieval Rhetoric and Poetic, New
York, 1928, 250-257\A. Schiaffini, Tradizione e poesie nella prosa d'arte italiana
dalla latinita medievale a G. Boccaccio, Genova 1934, 17-38. Pro srovnání s evangeliáři uvádím ze Života Kristova: Luc. 7, 37 otpočívá, 13, 15 licoměrníče, 11, 17
opustie, 4, 38 studenú nemoc, 11, 22 lúpež; Mt. 13, 28 nepřieznivý člověk, 13, 52
nové věci i vetché, 13, 26 ovoce své poneslo; 18, 28 jal sě jeho hrdliti; Jo. 4, 48
znamení a zázrakóv, 6, 11 vzdav prvé chválu Bohu otci, 10, 24 duši honíš. Benedictus
i beatus se překládá zpravidla blažený.
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Heinrich

Lützeler

POČÁTKY NĚMECKÉHO

UMĚNÍ

Bezprostředně po pokřesťanění Germánů začíná se v německém
umění prudký vzestup. Kolem roku 1000 toto umění v Evropě vede.
Současné snahy italského a francouzského umění nedosahují roviny
německého malířství a plastiky.
Již tenkrát se jevily v německém umění určité náměty a způsoby, které se staly pro jeho společný vývoj důležitými. Motivicky
se zvlášť připíná k thematu Ukřižování a Posledního soudu. Od
nejranějších dob noří se německé umění s odevzdanou láskou
v utrpení Kristovo a tak je tomu v germánském prostředí stále,
zatím co plastika v pozdně gotickém období přináší vlastní, avšak
nikterak nevystihující představy utrpení Kristova, a zatím co malíři,
především Dürer, Grünewald a Rembrandt tvoří neporovnatelné
pašijové obrazy. Rané německé umění vidí Krista jako vítěze na
kříži. Bez rány v boku a trnové koruny, avšak s královskou korunou
na hlavě, a tak proniká nad vnější pohled k vlastnímu smyslu
tohoto umírání. S tím vnitřně souvisí to, že nejstarší obraz Posledního soudu (jinak bez jakéhokoli znázornění odsouzenců) je domovem v Německu u svatého Jiří v Oberzell nad Rychnavou: obě
themata ukazují založení německého umění tím, že se hloubavě
noří do poslední problematiky, že je mu jádro a podstata věci důležitější než jejich smyslový obraz.
T o je zdůrazněno především formálním zobrazením. V tvarovém
procesu působí dva veliké cíle: zaměření k vyslovenému umění
výrazu a nekonečnosti. Německé umění nehledá nejprve vnější
zjev člověka, nýbrž jeho vnitřní život. Vyjádření duchovního, a to
vyjádření vrcholné, je střediskem rané německé plastiky a malířství. Tak zobrazovala bronzová vrata hildesheimského dómu
s prvopočáteční skoro divokou silou lidské základy životní zkušenosti: mateřství kojící Evy, práce kopajícího Adama, vina na
tabulích první bratrovraždy. A tu se dospívá k pozoruhodnému
znovuvybudování tělesnosti: tělo není členěno organicky, nýbrž
duchovně, při čemž hlavy a ruce vystupují důrazně z plochy jako
nejvýmluvnější části, a ostatní tělo* si ponechává omezenější stupeň
plastičnosti. Je to zcela neřecké, nepojímat tělo jako tvar, který je
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jednotný, nýbrž jednotlivému údu ubírat či přidávat objem a sílu,
jednotlivé části takřka podtrhávat a jiné potlačovat. Stejná přednost
ducha se objevuje ve zveličené a vášnivě pohnuté kresbě ruky,
plna »výmluvné« moci zjevuje se Boží ruka na Kainových a Ábelových reliefech hildesheimských dómových vrat; blahovolně se
otvírá a hrozně napřahuje jako meč; z křižujících se rukou se rozvíjí
opravdové drama na obraze mytí nohou v Evangeliáři Otty III.:
vzájemně se stupňují posunek Petrova láskyplného odmítání a vysoko žehnajícího sdělení Kristova. Nesmírná lhostejnost k vnější
realitě bezohledně zde proráží princip realistického zobrazování,
jak si je osobili Řekové a jak je přivedli k mistrovství. Stejná
lhostejnost převládá i v snaze po ladné harmonii. U werdenského
kříže na př. (kolem r. 1065—1080) jsou oční bulvy tak obrovité,
že ruší souměrnost obličeje a strhují na sebe nadvládu. A oční
důlky jsou tak bezohledným vpádem do plastické oblosti, takže
vyvstává obličej plný nevyslovitelného napětí a zasuté temnosti.
Láska k oku, snaha po stupňování pohledu, zůstává německému
umění v jeho celkovém vývoji vlastní. Oko je mu otevřením do
.nekonečnosti, ať se ztrácí do hlubin duše nebo do dálky nebes.
Rané německé umění je bohaté na zobrazení, na nichž jako by
člověk byl zaklet zcela v patření nadlidských mocností. Vrata
hildesheimská a kolínská (Maria v Kapitolu), Madona essenské
katedrály (kolem r. 1050), knižní malířství kolem r. 1000, to vše
ukazuje při pohledu z povzdálí na nedostatečnost německého umění co do ohraničenosti a snadné pochopitelnosti. S utvářením pohledu souvisí styl pohybu: německé umění je po výtce dynamické;
netkví samo v sobě, nýbrž je plno odtažitosti; gesta postav jsou
takřka »dále« a »kupředu«, ba leckdy je člověk ve své vášnivosti
pohybu tak silně mimo sebe, že se jeho postava napíná až k roztržení. Toto rozčeření statičnosti je částí německého vyrovnání
s problémem nekonečnosti. Německé umění není spokojeno s tím,
co jest před všema očima; nechává se otřásati mocnostmi, které
nejsou z tohoto světa. Démoničnost a nadsmyslnost jsou s ním od
počátku těsně spjaty. V bamberské Apokalypse prožívá svět jako
bitevní pole temných a světských mocností. Vždy opět rozráží pozemský prostor visionářským zábleskem. Klade základy k jedinečnému uměleckému rozvoji symboliky světla: v pozadí knižního
malířství a v obrovských korunových lustrech, které se jako
symboly nebeského Jerusalema vznášejí ve výšinách chrámů; již
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tehdy je naplňovala ona radost, jíž staletí poté dala německá
mystika výraz: »Nečinil nic jiného, než že neustále zíral v zářivý
odlesk, v němž hledal sám pro sebe a pro všechny věci zapomenutí« (Heinrich Seuse). Těla, šaty, věci, konečně prostor chrámu
sám měly být proniknuty světelnou substancí; onen svět měl blaživě
i hrůzně proniknout i do světa tohoto.
Německé umění výrazu, ukazující se především v přetvoření
těla a ve výmluvné schopnosti rukou, německé umění nekonečnosti,
prodírající se z nového utváření pohledu a pohybu k démoničnosti
a nadpřirozenosti, získalo svůj první výraz v raném středověku
a prožívá ve změněné formě vždy znovu nová období rozkvětu
až k baroku i k současné době.*)
Přeložil J. H.

Nikolaj Onufrievič

Losskij

SMYSL SVĚTA
Stvořené bytosti jsou obdařeny svobodnou tvůrčí činností a zároveň
schopností zaměřit svoji činnost svobodně tak, aby se mohly náboženským životem a přijetím Zjevení stát účastníky plnosti Božího života,
pokud se Bůh stvořenému zjevuje. 1 ) Takto mohou mít účast na absolutním Dobru, na absolutní dokonalosti a blaženosti, nerozlučně spjatými s absolutním dobrem. Takto je možno porozuměti stvoření světa
a tak je možno i porozuměti proč, či přesněji řečeno, k jakému účelu
byl stvořen svět. Bůh stvořil svět proto, aby mimo Něho byly bytosti,
*) Tato stať je vyňata z knihy H. Lützeler: Die Kunst der Völker, jež vyšla letos
u Herdera, Freiburg i. B.
1) Nikolaj Onujrijevic Losskij, bývalý profesor filosofie na Leningradské universitě, žijící již mnoho let v Praze, je významnou postavou nejen ruské, nýbrž
i celé soudobé filosofie. Napsal již řadu filosofických děl a článků, v nichž rozvíjí své
učení o intuitivním poznání a v duchu tohoto učení se snaží řešiti různé filosofické
a bohoslovecké otázky. Jeho poslední kniha má název »Smyslová, intelektuální a mystická intuice«, 1938, z níž je vyňata tato kapitola. I když v ní katolický čtenář dosud
najde mnohá tvrzení, s nimiž nebude souhlasit, přece s vděčností ocení jak blízkost
autorovy gnoseologie k tomismu v základní věci přiznání objektivnosti našeho poznání,
tak také jeho porozumění pro katolickou mystiku (mluví o ní často s úctou v třetí Části
své knihy), a pro některé pěkné kapitoly, proniknuté pravým křesťanským duchem.
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které konají dobro nebo se ho účastní, které se z něho radují a jím se
těší. Takové stvořené bytosti mohou být jedině osobnostmi; jenom
osobnost se může vpravdě zúčastnit Boží plnosti a přijímat také absolutní hodnoty, jako jsou Pravda, Dobro a Krása. Čím více je bytostí,
které jsou osobnostmi, tím větší je oblast, na kterou se může rozprostírat dobro. Je tedy nutno předpokládat, že Bůh stvořil nesmírné množství substancí,2) jejichž podstatou je aktuální nekonečnost.
Tyto bytosti nejsou bohy: dokonce ani Bohu není možné stvořit
Bohy, protože by to znamenalo, že každá stvořená bytost v sobě chová
novou možnost nadčasové absolutní plnosti bytí, a to tak, že plnost
bytí je dána z vnějšku a není původní činností samé bytosti. Nadčasová
absolutní plnost bytí nemůže existovat v mnoha bytostech, a nemůže
být pasivně přijata jako dar od Boha. Proto musí být stvořené bytosti
chápány jako jasně odlišené od Boha: jsou to nadčasové substance,
které v sobě nemají plnost bytí, přesto však jsou postaveny před úkol,
aby dosáhly účasti na božské plnosti svobodnou tvůrčí činností. S pomocí Boží dosahují zbožštění, nikoli svou přirozeností, nýbrž milostí.
Svou tvořivostí pokračují konečné bytosti při tvoření světa, jehož
počátek byl nadčasově položen Bohem. Spolutvoří obsah světového
dění jakožto projev svého života, který neobohacuje Boha, protože
absolutní plnost jeho bytí nepotřebuje doplnění, avšak stvořeným
bytostem se tak umožňuje činné prožívání boží plnosti: podmínkou
je láska k Bohu jako absolutnímu Dobru (dobru nejen v mravním
smyslu, nýbrž i ve smyslu všech kladných hodnot).
Tvůrčí činy mnohých bytostí, spojených vzájemnou dokonalou láskou k Bohu a tvořících království boží, nemohou být egoisticky oddělené; to by znamenalo nemožný pokus vytvořit mnoho případů absolutní plnosti bytí, zatím co plnost bytí může být jenom jediná. Je tedy
jasné, že tvořivost údů království božího může být toliko souhlasná všichni usilují o dosažení téhož cíle a každý z nich vzájemnou pomocí
a pomocí Boží uskutečňuje svérázný individuální vid království Dobra,
aktivně spoluprožívaného všemi. Proto je konkrétní individuální idea,
kterou stvořené bytí uskutečňuje svoji tvůrčí činnost jako člen králov2 ) Jelikož Bůh stvořil svět zcela svobodné a stvořené bytosti jsou - jak to na jiném
místě říká sám autor - jenom stínem v poměru k Bohu, který má v sobě absolutní plnost
všech dokonalostí, absolutní plnost bytí, a nepotřebuje tedy nutně nějaké doplnění, je
lépe říci, že počet substančních činitelů (t. j. substancí), obdařených rozumem a svobodnou vůlí je nám neznám. Předpoklady toho nebo onoho rázu mají tedy jen relativní
cenu.
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ství božího částí celistvosti všech individuálních myšlenek, všech stvořených bytostí. To je možné jen tehdy, když každý takový aspekt je
individuální myšlenkou Boha-Stvořitele o stvořené Jím bytosti; pokud
je skutečnění takové individuální ideje podmínkou zbožštění bytosti,
potud možno říci, že individuální idea každé bytosti je obrazem Božím
v ní. Individuální idea ji nezbavuje svobody, neurčuje nutně její chování a netvoří tedy její přírodní bytí, nýbrž bytí normativní - je to individuální norma jejího chování.
Členové království Božího nemohou být omezeni na neproniknutelnost svých těl. Neproniknutelnost vzniká vzájemným odpuzováním;
je to projev takových činitelů, kteří si kladou egoistické, vzájemně se
vylučující cíle. V království Božím nikdo takových cílů nehledá, proto
v něm není vzájemného prostorového odpuzování a proto v něm není
hmoty. 3 ) Z toho ovšem neplyne, že by členové království Božího byli
jenom nehmotní duchové, zbavení onoho bohatství života a krásy, jak
je poznáváme smyslovým vnímáním světla, zvuku, vůně atd. Těla údů
království Božího podléhají tomuto smyslovému vnímání, neodpuzují
se však, nýbrž naopak na sebe vzájemně působí a působením všestrannosti jednomyslných pout objímají celý svět a proto i tato smyslová
stránka jejich bytí dosahuje krajní plnosti.
Náš svět, svět nenávisti, proniknuté všemožnými projevy egoistické
sebelásky a z toho vznikajícími roztržkami a bojem všech proti všem,
svět, který v sobě má všechny druhy zla a nedokonalosti, liší se hluboce od království Božího. Z toho vzniká otázka, existuje-li království
Boží vůbec jako skutečnost, vytvářená substanciálními činiteli, či zda
je to jen ideál, za kterým nám třeba jít, třebaže je nutně neuskutečnitelný. Náboženská zkušenost, o které bude řeč v části »Mystická intuice«, mluví přesvědčivě o tom, že království Boží opravdu existuje, jak
to možno čekat od dokonalého dobra, nenechává nás zde samotné,
nýbrž proniká svými paprsky i naši smutnou skutečnost.
Na otázku, proč tedy nepatříme k tomuto království, je snadná odpověď, pohlédneme-li do své duše, bez úmyslu oklamat sebe a skrývat
prvotní mravní zlo, které v nás přebývá: lásku k sobě. Není pochyby
o tom, že my, členové světa nenávisti, milujeme více sebe než Boha
a bližního; činitelé tohoto světa dávají stále přednost relativním hod3)

Toto tvrzení je spojeno se zvláštní autorovou theorií o hmotě a o substančních

činitelích. Hlavně toto je těžko sloučit nejen s učením katolických filosofů, nýbrž také
s dogmatem a s přírodní vědou.
Řád VI. 3 5.
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notám před absolutními; proto není mezi námi možná úplná shoda,
není možné svobodné tvoření. Každý činitel našeho světa je nucen
omezit se toliko na svůj vlastní život a na spojení jeho sil se silami
těch, kdo s ním vstoupili do spolku; toto zmenšené tvoření se zeslabuje ještě víc mnohými překážkami jiných činitelů. Takovou říši zmenšeného bytí možno nazvat psychomateriálnou. Vznikají dvě hluboce
se lišící oblasti života: Říše Boží (říše lásky) a říše psychomateriálního bytí (říše nenávisti), jakožto výsledek svobodného rozhodnutí
pro uskutečnění jednoho bytí u jedněch, u druhých pak cesty sebelásky, vedoucí k rozkladu a rozbití, což je spjato s utrpením, smrtí a jinými zly.
Původní svět, stvořený samým Bohem, nemá v sobě zlo, ale nemá
ani zplna uskutečněné dobro; je to svět nadčasových a nadprostorových substančních činitelů, obdařených všemi vlastnostmi, které jsou
podmínkami absolutního dobra. Mezi těmito podmínkami je také nejvyšší hodnota stvořených bytostí, nezbytná k tomu, aby tyto bytosti
byly osobnostmi, které konají dobro: svoboda. Jenže svoboda je dar
osudný: je podmínkou dobra, ale také zla. Je jisté, že dobro nepotřebuje naprosto zla; všechny bytosti by mohly uskutečňovat toliko dobro,
takže by celý svět byl královstvím Božím a zlo by zůstalo na věky nikým neuskutečněnou možností. Skutečně však mnohé bytosti použily
nesprávně svoji svobodu, realisují zlo a vytvořily tak psychomateriální
říši, v níž se dobro a zlo podivným způsobem prolínají.
Nejvyšší hodnotou stvoření, pro níž jedině život stojí za to, je svobodné uskutečnění dobra, protože Bůh mohl stvořiti jen bytosti, obdařené svobodou a tvořivostí. Protože dobro opravdu nepotřebuje zla,
je zlo, které na světě vzniklo, dílem stvořených bytostí, ony mají na
něm vinu: vstup stvoření na cestu zla je právě jeho odpadem od Boha,
putováním vlastními cestami, odchylnými od cest Božích.
Milujíce Boha více než sebe a bližního svého jako sebe samého,
jsou stvořené bytosti zbožněny milostí, stávají se podobnými Bohu
a tvoří království konkrétního jedinobytí, jehož dokonalým vzorem je
jednota Nejsv. Trojice. Základem této jednoty je každá bytost, stvořená k obrazu Božímu; a opravdu mají všechny původní vlastnosti
stvořených bytostí znaky Božího obrazu: nadčasovost, nadprostorovost,
tvůrčí sílu, svobodu, možnost osobního bytí, možnost tvoření, vedoucího k všeobjímající plnosti bytí, abstraktní jednomyslnost - to všechno
jsou skutečnosti, na nichž možno vytvářet království krásy, dobra,
pravdy a plnosti života.
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Prvotní znaky Božího obrazu nemohou být dokonce ztraceny ani
při odpadu stvořených bytostí od Boha, tedy v naší oblasti psychomateriálního bytí. Činnost a svoboda zůstávají aspoň formálně u každého činitele, dokonce i na nižších stupních pádu, ba dokonce i v tom
stadiu ochuzení a zjednodušení, které náleží elektronu. Ať jakkoli je
hluboký rozklad a osamocení, způsobené sebeláskou bytostí, přece zůstávají i v oblasti psychomateriálního bytí zbytky celosti, a to aspoň ve
formě jednoty ideálních základů světa, čímž všechny stvořené bytosti
zůstávají členy jednoho kosmu, svět má neustále svůj smysl, který je
v možnosti putovat - třebas pomalu - po cestě ke království Božímu.
Přeložili Jan Kellner a Rudolf

Voříšek

J i n d ř i c h Středa
VÝVOJ ANGLICKÉ

OLIGARCHIE

i

Když nastane mocenský a kulturní úpadek nějakého národa,
stačí některým lidem zjištění, že je to úpadkový národ. A to nám
připomíná známého lékaře a jeho výklad, že opium uspává »quia
est in eo virtus dormitiva«. Ale zvědaví lidé potřebují důkladnějšího vysvětlení. Tak také dnešní úpadek západoevropských národů
vykládají někteří jen tím, že tyto národy jsou vyčerpány předcházející periodou dějin. Odezíráme-li od toho, že tento výklad se znamenitě hodí demokratům, kteří nechtějí připustit, že jejich zamilovaná soustava Francii zabila, musíme říci, že evropský národ nebývá
vyčerpán pouhým postupem doby, jako ráce vepřů nebo zemčat,
nýbrž že bývá zabit právě nesmyslností svých politických zřízení.
Ale namítne se mi, byla-li ubita demokracií Francie, co tedy podrazilo nohy Anglii? T a přece rozhodně neměla demokracii. Nikoli.
Mívala aristokracii neb alespoň oligarchii - a tehdy také postupně
srazila: Filipa II., Ludvíka X I V . , Napoleona I., Mikuláše I. a Viléma II. Dnes má plutokracii a tak se hroutí. Je tedy naším úkolem
sledovat změnu vedoucí třídy Anglie.
Na začátku novověku při nastoupení Tudorovců měla Anglie
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totéž společenské zřízení jako ostatek Evropy: vládnoucího krále
a vedle něho jako vládnoucí třídu velkostatkářskou, vojenskou,
lenní šlechtu. T a měla v rukou (vyjmeme-li účast prelátů) všechen
politický život a zejména též všechnu místní správu. Ale určitý
rozdíl proti Evropě byl. Kdežto evropský sedlák s výjimkou vzácných svobodníků byl šlechtě nejen společensky podřízen a hospodářsky na ní vázán, nýbrž také právně jejím poddaným, který s královými úřady neměl přímých styků, byl naopak anglický sedlák sice
také usedlý na panské půdě a vyloučen z veřejného života, ale
osobně svobodný: zákony královy platily i pro něho, porota ho
soudila jako člena vyšších tříd. Důsledky toho brzy poznáme.
Feudální šlechta byla válkami růží početně ztenčena a chytrostí
Jindřicha V I I . tak zkrocena, že každý by byl očekával její úpadek.
Anglie chtěla dávno před Francií a skoro i před Španělskem napodobovat vzor italských knížetství a stát se absolutní monarchií,
státem, kde celou politiku dělá král, celé národní žití a hospodářství řídí vláda; státem, který se od jedinovlády moderní čili vůdcovského státu liší skoro již jen dalším trváním šlechty, třídy privilegované, ale už ne spoluvládné.
Zdálo se, že vtělením nového státu bude Jindřich VIII. Skvělý,
velký, silný, veselý, také učený, plný plánů a podniků, stejně dovedný na turnajovém hřebci i ve hře na loutnu, velitel dosti zdařilých výprav proti Francii, stavitel paláců, lovec, tanečník, v lesklém brnění nebo ve zlatě a hedvábí oslňoval svůj národ i Evropu
a pod jeho růží »rutilans rosa sine spina« jako by monarchie zahajovala dobu netušené, rostoucí moci a slávy. Avšak přišel přelom.
Dějiny každého evropského národa mají jeden nebo - u méně
šťastných - několik takových přelomů, kde celistvost národní tradice je přervána a začíná rozpor mezi novou souvislostí a přežitky
starého řádu. První takovou revolucí byla pro Anglii reformace.
Jejím prvním viditelným výsledkem bylo ohromné zvětšení královské moci. Anglický král se navenek osamostatnil od dosavadních
hlav křesťanské Evropy, od císaře a papeže, jeho vlastní koruna
byla prohlášena za císařskou, on sám vyhlášen za hlavu anglické
církve. Vzhledem k národu mu církev hned dodala nauku o Božském právu králů, o naprosté, posvátné, nezadatelné, neomezené
svrchovanosti dědičné jedinovlády. Viditelný lesk koruny neznal
hranic; když zabavil celý majetek klášterů, spoustu majetku škol
a biskupství, cechovní poklady, statky odbojných katolíků - když
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zabavil ohromné rozlohy polí, budov, hromady penéz, šperků, nábytku, zásoby knih - mohl Jindřich povolit své nezřízené hrdosti
a svému skutečnému smyslu pro krásno.
Ano. Ale takový převrat, kterým má býti národu vyrvána jeho
duše, se neprovádí sám. Někdo musí být odměněn, aby jej provedl.
Za prvé tedy bylo třeba dovézti italské vojáky (nejlepší důstojníci
toho století byli Italové) a německé lancknechty, aby utišili nespokojené katolíky a jejich žold obnášel mnoho peněz. Za druhé, vládnoucí třída, stará šlechta, nebyla by se zúčastnila převratu, kdyby
v něm nebyla viděla svůj prospěch, kdyby jí nebyla dána příležitost,
sytit svou hamižnost klášterními statky. Za třetí, Jindřich chtěl,
jako každý samovládce, staré šlechtě přidat svoje vlastní stvoření,
tedy nástroje svého převratu: všelijaké státní činovníky a důvěrníky
protikatolické akce. K této akci, záležející podstatně v ničení národních památek, loupeži dobročinných nadání a popravách lidí
staré víry, dali se upotřebit ovšem jen největší padouši v zemi,
a ti ovšem na sebe nezapomínali. Tak Tomáš Cromwell, hlavní
Jindřichův nástroj, nakradl třicet statků; jeho synovec Williams
třináct, a tak dále. Za čtvrté, to vše bylo umožněno Jindřichovou
povahou. Neboť přes všechno, co tento nadaný a bouřlivý syn pozdního středověku dovedl, jedno nedovedl: počítat. Jako tolik lidí, nepodobal se otci, nýbrž dědovi z matčiny strany, ne vypočítavému
a šetrnému Jindřichu VII., nýbrž smyslnému, hltavému, marnotratnému, nádhernému, oblíbenému Edvardu IV. Když se takový
člověk zmocnil asi šestiny statků Anglie jedním rázem, nepřišel ani
na nápad, že by měl šetřit; zdálo se mu přirozené, když oslní nádherou a štědrostí svět a - jak myslel - povýší skupinu bezpodmínečných služebníků nového režimu.
Snad by se samovládná monarchie byla ustálila, nebýti otázek
nástupnictví. Ale svými sňatkovými pokusy Jindřich následnictví
nejen neustálil, nýbrž beznadějně popletl. Nastoupil po něm, pravda, jeho syn. Ale to byl chlapec. Panovali tedy za něho členové
nové šlechty a cokoli zbývalo z otcových záborů, rozkradli tak, že
brzy museli zhoršit minci - a inflace byla tehdy jako později známým a nápadným důkazem nedobré vlády. Při tom se mezi sebou
neshodli. Jeden z nich, králův strýc po matce, byl zprvu ochráncem. (Na základě fikce, jakými anglická ústava oplývá, král není
nezletilý. Je-li tedy mlád, není místo něho určen zemský správce,
nýbrž on jmenuje zemi jejího ochránce.) Ten nejdřív zanevřel
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na svého bratra a popravil ho; pak byl popraven od kolegů sám.
Nový náčelník vládnoucího kroužku se po brzké smrti mladého
krále snažil nastolit svou snachu, pravnučku Jindřicha VII., Janu;
když se to nezdařilo, nastoupila dcera Jindřicha VIII., Marie. Za
té nastala katolická reakce; ale rozkradené církevní statky už nemohly být vráceny. Po smrti Marie byl trůn zase sporný. Dosedla
na něj její bastardní sestra Alžběta; pravou dědičkou byla pravnučka Jindřicha VII., Marie, královna skotská. Poněvadž ta byla katolička, musela Alžběta hledat opory u lidí nového, tou dobou
vysloveně protestantského režimu, u nové Šlechty, sedící na církevním zboží.
A čím více bylo proti Alžbětě hnutí a pokusů, čím méně bezpečnou se churavá, nervosní žena cítila na trůně, tím závislejší na
těchto lidech byla. Samozřejmě, že ti, už aby svým nepopulárním
nábožensko-finančním transakcím dodali před národem nějaké
autority, hlasitě vynášeli k nebesům samovládnou moc a božské
právo královny;
ostatně monarchické tendence části veřejného
mínění a nadání, které Alžběta po otci nesporně měla, pomáhaly
z ní před národem a světem dělat skvělou panovnici. Ba dostala
i vojenskou slávu; nikoli sice od svých vojsk, jejichž tažení na
pevninu její oblíbenci ohavně zpackali, nýbrž od anglických pirátů,
kteří na výpravách do španělských o:sad prokázali sice hovadskou
surovost, ale také námořní zdatnost a nebojácnost. K e konci Alžbětiny vlády už nová šlechta byla skoro pevně v sedle. Rozumí se,
že bylo ještě mnoho starých rodů, ale vedle nich na kradeném
církevním a královském majetku nebo na zboží vyhnaných katolíků seděli noví lidé: Seymourové, Russellové, Cecilové, Cooperové - potomci královských úředníků a zejména právníků, kteří
pomáhali zavádět nový režim a odsuzovat katolíky, nebo také
obchodníků, kteří si pomohli k statkům za finančních obtíží vlády,
nebo místních veličin, drobných šlechticů a zámožných měšťanů,
kteří si dali zaplatit svou povolnost v parlamentech, kde zastupovali venkov. Neboť pochybné následnictví způsobilo, že království
bylo takřka bezbranné; lidé vládnoucí třídy, bez jejichž svolení se
nemohly pochybné vlády udržet, plenili v různých formách už
i vlastní statky koruny. A zatím klesala cena peněz, takže král vždy
méně stačil na své výdaje; tím rostla moc sněmu, který tento schodek mohl doplnit povolováním daní.
Určitá reakce sice nastala za Jakuba I. Ten byl synem pravé
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dědičky trůnu a nemusel se obávat soupeřů (ti byli většinou v předešlém věku popraveni nebo jejich nárok byl příliš vzdálený jako
u krále španělského). Ostatně země si nepřála sporů o trůn a velmi
ráda uvítala panovníka nesporného, muže s dětmi, s jistými následníky. A Jakub, sám nadšený theoretik dědičné naprosté jedinovlády,
uměl dobře využít tohoto sklonu a jako velmi chytrý politik si
zajistit vliv na vládu. Ponechal ovšem novou šlechtu na jejích
statcích, ba nemohl ani zabránit zmíněnému ztenčování vlastního
svého majetku. Ale mezi Šlechtou samou byl dvojí sklon. Jedni,
a zejména nový živel právnický a obchodnický - tedy hlavně londýnská City - chtěli vesele pokračovat v náboženské revoluci; spojili
se s kalvinisty na pevnině a snažili se všemi silami zaplésti krále
do jejich hlavního podniku, do českého kralování kurfiřta falckého. Podařilo se jim také zaplést krále (už Karla I.) do podpory
francouzských kalvínů, a protože mu na to nepovolili peněz a
protože jeho vojsko narazilo na železnou vůli kardinála Richelieu,
poškodil nezdar tažení těžce králův prestiž. Ale druhá část Šlechty,
a zejména staré rody, kde katolická tradice byla velmi živá, začaly
pochybovat. Nechtělo se jim nahradit tradiční království nějakým
výborem protestantských extremistů, jak to viděli ve Skotsku a nedávno i v Čechách; nechtělo se jim důstojné formy anglikánské
církve zaměnit pološílenými výlevy sektárských kazatelů; nechtěli
se odříznout od vzdělané Evropy a od vlastní minulosti, nechtěli
vidět náboženskou válku jako ve Francii. A co se církevních statků
týče, po dvou, třech pokoleních držení už se o ně tolik nebáli,
aby pro ne chtěli jít s kalvínským křídlem do všech krajností.
Tím se vysvětluje, že, kdežto v poslanecké sněmovně měli revolucionáři převahu, byť nevelkou ( 9 : 7 ) , Šly čtyři pětiny pánů
s králem, když konečně došlo k srážce. Jak známo, měl výše zmíněný Williams potomka; tento Oliver Williams, zvaný Cromwell,
dokázal nejen poraziti královská vojska, nýbrž konečně i zjednat
popravu královu. A po dalších intrikách se stal protektorem Anglie
a připojených zemí. Ačkoli pak Cromwell zrušil panskou sněmovnu, protože její revoluční část se scvrkla na půl tuctu lidí, přece
jen nebyl nepřítelem šlechty jako takové. I on ovšem chtěl šlechtu
novou, vlastní. Sestavil si tedy novou panskou sněmovnu z puritánských pohlavárů. A hmotný podklad nové vládnoucí třídě hledal
(mimo zabavené statky britské) - V Irsku. Tam totiž soustavně
a velkoryse prováděl, co za Alžběty a Jakuba I. bylo jen případnou
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výpomocí - systém osad čili plantací. Tento systém záležel prostě
v doslovném vyhnání irského národa z rodné půdy a v osazení
vyprázdněné země anglickými a skotskými puritány. Než tento
plán, připomínající vládní metody semitských velkokrálů Mesopotamie, byl zmařen hamižností puritánských předáků. T i brzy
objevili, že osady protestantských sedláků jim vynesou méně nežli
latifundia vzdělávaná Iry v postavení přibližně neb i zcela nevolných poplatníků - a tak ve většině Irska byla zavedena kombinace ožebračeného katolického pachtýře a nepřítomného protestantského pána.
Ale Cromwellův režim se nezdařil. T o mělo řadu příčin, jako
tu, že si tento improvisovaný vojevůdce nedovedl upravit souvislou
zahraniční politiku, nebo že si nevěděl rady s hemžícími se zakladateli 'sekt; ale hlavní důvod byla nespokojenost poplatníků. Měšťané Londýna a druhých obchodních měst se postavili na stranu
revoluce, a tím jí pomohli k vítězství, poněvadž nechtěli platit
daně. Když z nich Cromwell, jakožto samovládný, tahal mnohem
větší daně, znechutila se jim brzy i republika. A když Cromwell
zanechal vládu svému zcela průměrnému synovi a ten ji nedovedl
udržet, bylo každému jasno, že to tak dál nejde. Parlament to
ovšem - podle způsobu takových shromáždění - nechtěl pochopit,
nýbrž uprostřed rostoucího bezvládí zmateně pokračoval v bezobsažných, byť složitých hádkách a intrikách. Konečně velitel
armády Monk to nevydržel a nařídil poslancům, aby přerušili své
plané žvanění a pozvali domů Karla II.
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VARIA
Nové překlady z antických

literatur

Letošního roku zahájilo nakladatelství Melantrich velmi záslužný podnik, začalo
vydávat Antickou knihovnu, a jiné přední nakladatelství, Jan Laichter, horlivé pokračuje
ve svém antickém programu, rozvíjeném již od světové války. U Laichtra již před válkou
vydali své překlady mudrců starověkých Em. Peroutka a Fr. Drtina, jedni z prvních moderních šiřitelů antické kultury u nás, ale souvislejší se stalo toto seznamování s antikou
teprve v posledních dvou desetiletích. Nejvíce ohlasu vzbudily asi svérázné překlady
O. Vaňorného z obou velkých epiků starověkých, ohlasu nadšeného i značně kritického,
pěkným činem je nový převod dvou velkých děl Aristotelových, avšak hlavní chloubou
je skvělé přetlumočení Platonových dialogů, kterého se ujal po Peroutkovi Fr. Novotný
a které dosáhlo již patnácti svazků. Posledním antickým svazkem u Laichtra, o němž chci
dnes psát, je výbor z řečí Demosthenových, sestavený a přeložený F. Stiebitzem. O Antické
knihovně Melantrichu nelze toho dosud mnoho říci, podle programu má vycházet každých
šest týdnů jeden svazek, před prázdninami vyšly tři svazky, Plutarchovy Životopisy, které
přeložila J. Otáhalová-Popelová - zároveň redaktorka celého podniku - Xenofontovo dílo
O Kyrově vychování v překladu J. Hrůši a Ciceronův spis O povinnostech, přeložený
J. Ludvíkovským. Proti vážnému, naukovému rázu Laichtrových antických svazků usiluje
zřejmě nová knihovna o živost, zábavnost a poutavost, také cenou (svazek za 14 K) je
hodně přístupná. Lze doufat, že Antická knihovna Melantrichu překoná brzy počtem
svazků svou jmenovkyni, Antickou knihovnu vydávanou při Symposionu Dr. Škeříkem,
lze snad také očekávat dík rozsáhlému nakladatelskému aparátu Melantrichu, že nová
knihovna neobyčejně přispěje ku proniknutí antické kultury do nejširších vrstev. Doba
je jistě velmi vhodná, svědčí o tom nejen hojnost překladů, rozptýlených po různých nakladatelstvích, na př. Caesarových Zápisků o válce gallské nebo básní Catullových, nýbrž
mluví o tom především důvody vnitřní. Dnešní doba přerodu Evropy a světa, doba, kdy
selhává jakákoliv setrvačnost na zvycích a předsudcích včerejška, je zvláště ochotna a
uzpůsobena vnímat příklad dějin, vyslechnout poučení minulosti. Působí to až otřásajícím
dojmem, jak aktuální jsou antická řešení problému, jehož jméno je člověk a lidská společnost, vidět nezadržitelné dějinné procesy a převraty, jichž jsme současnými svědky,
zkratkovitě načrtnuty v průhledném a Čirém ovzduší klasického starověku. Není pochyby
o tom, že také vědě dává naše doba příkaz k novému pohledu na antiku a že to bude
jiná antika, než byla antika věku liberálního. Není ani možno doceniti kulturní zisk,
podaří-li se nově založené knihovně zobecniti znalost antické slovesnosti a dáti tak širší
podklad pro samostatné přemýšlení o odkazu klasického starověku.
Z jmenovaných čtyř knih jsou dvě dílem IV. st. před Kristem, totiž Xenofontův
román o Kyrovi a Demosthenovy řeči, dvě výtvorem řeckořímské kulturní synthésy, již
představuje Říman I. st. před Kr. a Rek z doby císařské, současník Trajanův a Hadriánův.
Zdá se, že svěžejší jsou dodnes první dvě díla, práce dvou Athéňanů věkem od sebe vzdálených sotva padesát let, ale vnitřně hodně odlišného rázu. Stojí proti sobě starší Xenofon,
aristokrat rodem, žák Sokratův, obdivovatel vojenské Sparty a muž činu, a Demosthenes,
demokratický předák, řečník a státník. Ve středu obou knih, Xenofontovy Kyrupaideje přezvané překladatelem »O Kyrové vychování« - i řečí, které dostaly v překladu úhrnný
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titul »Poslední zápas Řeká o svobodu«, stojí postava vladaře či samovládce, v první knize
idealisovaný Kyros, v druhé krutě nenáviděný Filippos II., král makedonský. Válečník,
statkář a historik Xenofon vylíčil v Kyrovi jakýsi řeckoperský ideál vládce, je u něho
zřetelně cítit orient, srpové vozy, médská roucha, lesk zlata i nádheru babylonskou. Dnešnímu čtenáři připadá Kyrupaideia jako smírný závěrečný akord staletého napětí mezi
Řeckem a Malou Asií, které dlouho bylo osou dějin. Sám Xenofon bojoval na straně
Kyra Mladšího a také v řečích Demosthenových čteme o athénských vojevůdcích, kteří
vstoupili do perských služeb. U Demosthena se napětí přesunulo na sever, partnerem Athén
se stává Makedonie. Vzpomínáme na Pellu, Filippova předchůdce Archelaa, na posledního z velkých tragiků Euripida, jehož Bakchantky vznikly právě/na dvoře makedonského
krále - pro Demosthena je však Filippos barbar, je co nejnepříznivěji vylíčen, je hrubě
podceňován.
Ať jsou to jakkoliv různé hlasy, hlas obdivovatele pevných, vojenských řádů a na
druhé straně hlas vášnivého bojovníka za athénskou demokracii, shodují se; v žhavém
zájmu o uspořádání společnosti, v silném vědomí občanském, stručně řečeno, jsou vysoce
političtí v původním slova smyslu. Filosofický národ řecký se napřemýšlel o obci a ústavě
tolik jako žádný národ jíný, stačí jmenovat Politeji Platonovu a Politiku Arsitotelovu,
není tedy ráz díla Xenofontova a Demosthenova ničím zvláštním nebo výjimečným. Jak
bylo již řečeno, Xenofon idealisuje historickou postavu zakladatele perské říše a silně
perské poměry hellenisuje. Vznikla tak oslava vojevůdce a vojáckého života, chvála zbraní
a kázně, apotheosa věrnosti a obětavosti. Jsou to samé mužné ctnosti a radosti, střídmost,
neúplatnost, ustavičná bdělost, velkomyslnost a zase rozkoš z lovu a závodu a nádhera
chápaná jako povinnost. Někdy by mohl padnout na činy oslaveného panovníka stín
orientální ukrutnosti, ale je to vyváženo jakýmsi nádechem pohádkovosti. Nejkrásnějším
rysem díla je znak čistě řecký, svědčící o Sokratově škole: Kyrupaideia je úplně románová
epika, jsou tu samé jadrné činy a příběhy, ale zároveň se silně uplatňuje složka výchovná.
Název originálu svou druhou půlkou »paideia« vyjadřuje přesně smysl díla, bohužel do
češtiny je těžko přeložitelný a překlad »O vychování« lehce' nezkušeného Čtenáře zmate.
Podle obsahu samozřejmě nejde pouze o mládí hrdiny, nýbrž o celý život až do smrti,
také výchova není jen odbytí Školy, shltání vědomostí, nýbrž formování charakteru po
celý život. Příznačný pro tento hluboký smysl výchovy je oddíl o tom, jak se Kyros vzdělával v strategii: ironicky je zhodnocena užitečnost výkladů odborných profesorů taktiky
a ukázána nenahraditelnost živé zkušenosti. Nedávno veliký znalec řecké kultury a filosofie nadepsal své dílo o antice Paideia a bylo by si přáti, aby také u nás vysvitl co nejzřetelněji smysl »paideje«, tak zatemněný Školskými pedagogikami. Nakonec možno jen
říci, že každý, kdo snad v nezkušených letech středoškolského studia se prokousával řečtinou Xenofontovy Anabase, bude příjemně překvapen dokonalou životní i uměleckou rovnováhou Kyrupaideje, této krásné oslavy činu korunovaného moudrostí.
Demosthenovy řeči uchvátí jistě každého dnešního Čtenáře dvojí věcí, neuvěřitelnou
pádností slova a situací, za níž byly prosloveny. Demosthenovo umění by zasluhovalo
zvláštní studii moderně orientovanou, jeho diagnosy jsou až démonicky jasné a strhující,
každá řeč je jakoby ulita z bronzu, nenechává žádnou pochybnost v posluchači. Na př.
taková maličkost, na niž upozorňuje překladatel, že Demosthenes se zmiňuje na dvou
místech o Thessalech a vždy odlišným způsobem, není zaviněna pouhým nedopatřením,
nýbrž odlišnost zmínek přesně odpovídá logice obou dotyčných řečí. Je to opravdu mohutná síla, čtenář i po tisíciletích má strašidelný dojem, že řečník vidí posluchačům i od-
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půrcům až do duse, má na konci řeči vždy dojem, že se nedá dělat naprosto nic jiného,
než co řečník navrhuje. Názornost a zhuštěnost Demosthenova slohu je nedostižná, dovede hromovými slovy burcovat, úderem meče rozseknout pletivo Filippovo, usvědčit
ničemy. Jako malou ukázku cituji zžíravou charakteristiku řečníka Aischina, odpůrce
Demosthenova v politice a soka v slávě řečnické: »Provádí se něco z toho, co se vám
zdá býti na prospěch: němý je Aischines; selhalo něco a dopadlo tak, jak nemělo: hned
je tu Aischines, jako se pohmožděná a křečová* místa ozývají tehdy, kdykoli nějaký neduh
zachvátí tělo.«
Dnes ovšem budou asi Demosthenovy řeči více působit situací, za níž vznikly a
kterou dík řečníkovu umění slova ilustrují s jedinečnou ostrostí. Překladatel řečí pěkně
říká, že to, co Demosthenes podnikal, bylo právě tak zápasem s Athéňany jako s Filippem.
A tak v pozadí se tyčí jako děsivý stín stále rostoucí moc krále makedonského a zblízka
vidíme všechny choroby athénské demokracie, nemilosrdně obnaženy Demosthenem, který
by rád byl jejich lékařem. Na jedné straně energický vládce, opírající se o vycvičené
vojsko makedonských občanů, obratně rozdělující řecké obce a zasazující postupně svým
odpůrcům bleskové údery, na druhé Athény oplývající slávou minulosti, ovládající ohromným loďstvem moře a trhy, topící se v penězích, ale všude a vždy přicházející pozdě.
Filippos nejprve se zajistí na severu a postupně proniká do středního Řecka i na Peloponnesos, Demosthenes cítí kruh, který se svítá kolem Athén, ale je bezmocný, marně
zápasí s netečností svých spoluobčanů. Ani nepřítel Athén nemohl nakreslit chmurnější
a trpčí obraz athénské demokracie, než to učinil jejich nejvlastenečtější a nejohnivější
řečník. Rozumíme až příliš dobře divadlu, které se rozvíjí v řečích Demosthenových od
r. 352 do r. 341: lid zkažený demokratickými politiky, závodícími o popularitu, přenechává tíhu válečných bojů špatně placeným žoldnéřům, je už zvyklý na korupci politických
předáků a nejraději všechno vyřizuje hlasováním. Rozhodnutí na papíře mají za následek
samé diplomatické porážky, obec je od počátku neschopna postavit se proti Filippovi
v poli - Demosthenes to nijak nezatajuje. Možno přímo mluvit o defaitismu, největsím
nepřítelem Demosthenovým je právě touha Athénanů zachránit mír za každou cenu, touha
spojená s nechutí bojovat. Nastává vnitřní rozklad, Filippos umí rozleptat své protivníky,
v Athénách i v jiných obcích řeckých vzniká strana filomakedonská, ale ani nesmlouvaví
vlastenci nedohlédnou velikost nebezpečí a podléhají záhubným sebeklamům. Athéňané
ztrácejí jednoho spojence po druhém, ale když Olynthos, drcený již mocí Filippovou,
žádá o pomoc, teší se Demosthenes, že jim Filippos udělal spojence. Několikrát povzbuzuje Demosthenes občany, že Filippos vzrostl jenom vlastní jejich nedbalostí, že sám
o sobě nic neznamená. Nebo útěcha, že území Filippem dobyté není mu nic platné, protože obyvatelstvo se bouří, jindy opět spoléhání, že Filippos se zapletl do války proti své
vůli a nemůže uzavřít mír, protože mu jako tyranu svobodné obce nevěří. Dokonce dovede Athéňany ukolébat do nečinnosti radost z nemoci a domnělé smrti Filippovy. Co
poněkud v řečích Demosthenových překvapuje, je při jeho bystrozraku a neklamném rozpoznávání situace poměrně pasivní úloha rádce, s níž se v dějinném dramatu spokojuje.
Skoro se zdá, že nebyl zcela prost athénských nedostatků. Je si velice dobře vědom krásy
řečí svých i řečí jiných řečníků, oceňuje inteligenci svých posluchačů a jistě tuší, že ani
on silou slova, ani občané svou inteligencí nezachrání Athény před konečnou porážkou.
Snad už bylo athénské prostředí příliš zjemnělé a vyčerpané minulými zápasy a tak hraje
Demosthenes svou skvělou hru, zápasí na sněmu o změnu theorik na stratiotika, o reformu symmorií, musí se starat, aby nebyl vyhozen ze sedla politikem lépe se poslou-
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chajícím, předem se zajišťuje, aby nebyl pokládán za vinného na porážce. Je asi zásluhou
Demosthenovou, jak dokazuje v řeči O věnci z r. 330, již osm let po definitivní prohře
u Chaironeje a šest let po smrti Filippově, že uchránil Attiku aspoň toho, že se nestala
přímým bojištěm válečným. Podle překladatelových slov v úvodě »soudívá se, že by bylo
vítězství Reků nad Filippem mělo pro Řecko horší následky než ztráta svrchovanosti
a nadvláda Makedonů, kteří ostatně byli Rekové nebo s Reky příbuzní«. Ať už soudíme
o výsledku onoho dějinného zápasu jakkoliv, nesporně Demosthenovy řeči vrhají úžasnou
záři na konec svobody athénské a řecké vůbec.
Cicero se namnoze zastylisoval k podobě Demosthenově, chce jiti v jeho stopách
jako řečník i jako vlastenec. Právě v díle O povinnostech velmi živě se projevuje jeho
politický postoj, při každé příležitosti napadá nedávno zavražděného Caesara, všechny
jeho předchůdce až ke Grakchům a všechny dědice jeho politiky. V poznámkách překladatelových je naznačeno, jak nespravedlivé bývají jeho výtky, pronášené při každé příležitosti, zvláště příznačný je passus obsahující chválu tyranobijců. Cicero tedy prokládá
svůj výklad filosofický filippikou proti zotročiteli Caesarovi, ale jeho posice není zdaleka
tak jednoznačná jako posice Demosthenova. Všechny ty boje Caesarovy s Pompejem a
senátní aristokracií byly přece jen vnitřní záležitostí obce, Řím nebyl ve svém impériu
kupodivu vůbec ohrožen, konečně za Caesarova života byl Ciceronův vztah k němu značně
kolísavý. Avšak daleko závažnější je skutečnost, že v Ciceronově osobnosti se ohlašuje
rozluka Činu a myšlení. Cicero není již politikem tělem a duší, jako byl ještě Demosthenes, je osobností daleko složitější, měřeno klasickým ideálem řeckým, osobností narušenou.
Jemu se rozpadl život v teorii a praxi, v obdobích více méně nucené nečinnosti sahá
k peru a ve spisování nalézá lék své vyřazenosti. Je zajímavé, že Cicero si dobře uvědomuje svou rozpolcenost a hledá ideální úběžník, v němž by se setkaly obě roztržené půlky
života. A jako si již v díle De re publica vytvořil v II. st. sen krásy a síly, tak v úvodě
k III. kn. promítá a doceluje svou touhu po životní plnosti v postavě Scipiona Staršího:
tehdy podle jeho přesvědčení se myšlení beze zbytku vtělovalo v Čin.
A tak je Ciceronova kniha velmi nejednotná a jednotlivé části jsou nestejné hodnoty.
Aby nenastalo opět nedorozumění, titul knihy »O povinnostech« neznačí nic suchého,
žádný služební předpis, nýbrž je to filosofie praktického života. Ciceronovi jako Římanu
musilo býti téma zvláště blízké, ona střední oblast mezi ryzí filosofickou spekulací a
reálným všedním životem. Má to jakousi pikantní příchuť, že velký dějinný čin, jejž vykonal Cicero, totiž zprostředkování hellenistické filosofie pozdějším věkům, byl vykonán
jaksi nechtě a s mírným pohrdáním. Římané svou drsností rozbili nenapodobitelnou
harmonii Řeků, u nichž i myšlenka byla bezprostředním životem, a vtiskli filosofii cejch
nepraktičnosti. Proto Cicero rozlišuje obecnou řeč a čistě teoretické vyjadřování, proto
k známému výroku, že zákony dvanácti desek předčí vahou celou knihovnu filosofických
spisů, vytváří protějšek větou: »Ale o všech těchto otázkách, týkajících se získávání
a ukládání, chtěl bych říci také užívání, peněz, dovedou pojednávati někteří výborní mužové, kteří sedávají na foru u prostředního oblouku, lépe než všichni filosofové kterékoli
Školy.« Tedy bankéř rozumí lépe penězům než filosof, důsledně také je stavěn veřejně
Činný muž nad »pouhého« myslitele. Není jinak možno, než že stále narážíme na rozpory, první dvě knihy jsou psány podle stejnojmenné knihy stoického filosofa Panaitia,
mají určitou úroveň filosofickou, ale v třetí knize, když Cicero ztratí pevnou oporu v Panaitiově předloze, najednou se ozve advokát, toneme v právnických anekdotách a formulích. Také komposičně je dílo hodně roztříštěno, sám překladatel, který jinak důvtipně
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obhajuje Cicerona proti běžným výtkám, mluví o »nesporných nedostatcích také stilistických«. Velmi nepříjemný je na př. rozpor mezi dvojí zmínkou o deseti zajatcích Hannibalových (I. 13. a III. 32.), také pokus zdokonalit Panaitiovo rozdělení dopadl dost
nešťastně. Hlavní ovšem zůstává onen příkrý dualismus, který v nestejné míře postihuje
všechna díla lidského ducha: na jedné straně vnímáme příliš zřetelně předsudky Ciceronovy společenské kasty, hmatatelně se účastníme krvavého západu římské republiky, cítíme lidské nedostatky autorovy, jeho ješitnost, která si neušetří vypočítávání zásluh z konsulátu r. 63., jeho náramně právnickou argumentaci (zchytralý závěr III. 22.), prostě odraz
poměrů dobových a všechnu tu časovou podmíněnost, ale na druhé straně napřimuje dílo
- dík zaněcující jiskře řeckého genia - vzepětí k absolutnu. Prvním a největŠím učitelem
Ciceronovým stejně jako Plutarchovým byl Platon, Cicero přepracoval latinsky oba jeho
velké spisy o ústavě i o zákonech. Měřeno dobovou konstelací filosofickou, Cicero se
hlásí k nové Akademii, skepticismem proniklé dědičce Platonova myšlení, a osvojuje si
právo hodně přebírat od strohého stoicismu, který byl tak blízký římské povaze. Ze stoické
nauky vnikl do Ciceronova díla jistý racionalismus, nám dnes svou suchostí cizí, příznačné je neporozumění mythu, když Cicero kritisuje přísně i pověst o Romulovi a Removi. Jak jinak, sice také po vzoru stoickém, ale v duchu Platonově, je pojat Herakles
jako hrdina civilisačního díla, obětavý dobrodinec lidské společnosti (III. 5.) ! Na nejkrásnějších spisech Ciceronovy příručky dobrého života hoří plamen ryzího řeckého idealismu, projevuje se především chválou spravedlnosti »paní a královny všech ctností«.
Řecký je také estetický ráz mravního souzení, Řekové vůbec měli pro řádné, mravně
dokonalé jednání výraz »kalon« (t. j. krásné) ; Cicero sice překládá tento výraz slovem
»honestum« (čestné), ale na některých místech proráží pojetí původní: »Jako při hře
na lyru nebo na píšťalu sebe menší zlozvuk bývá přece zpozorován znalcem hudby, stejně
tak je třeba dbáti v životě, aby nevznikl nějaký nesoulad, vlastně zde ještě o to více, oč je
větší a krásnější souzvuk činů než souzvuk tónů.«
Nejšťastnější je synthésa řeckého ducha a římské síly v oblasti občanských ctností,
v neobyčejně bdělém vědomí povinností k vlasti. Hned na začátku díla se Cicero dovolává
slov Platonových: »Nenarodili jsme se jen pro sebe samy a na část našeho života si Činí
nárok vlast a na část přátelé« - to zní opravdu řecky, jako ozvěna zaznívají slova Demosthenova o starých Athéňanech, z nichž každý měl za to, »že je zrozen netoliko pro
otce a matku, nýbrž i pro vlast«. Pospolitost života bývá posledním Ciceronovým argumentem, římský státník, octnuvší se proti své vůli na dráze filosofického spisování, krásně
horlí proti sobectví. Ti, kteří se starají jen o své věci, »zrazují společenství života, ježto
mu neobětují nic ze svých snah, nic ze své práce, nic ze svých schopností«, a ti, kteří
dokonce činí druhému člověku újmu, jsou vinni, že »především se tím znemožňuje
soužití lidské společnosti«. Tak chápe Cicero i zákony: »Neboť k tomu zákony směřují
a ten mají smysl, aby zůstávala neporušena jednota občanů.« Tomuto zákonu pospolitosti života chce Cicero podrobit i náčelníky obce, podle něho »nad panovačné choutky
nelze si představiti nic hroznějšího a ohavnějšího«. Důsledně si Cicero přeje, »aby
se správcové obcí podobali zákonům, které užívají trestů nikoli z hněvu, ale pro spravedlnost«. Tu opět si připomeneme slova Sokratova žáka z jeho románu o Kyrovi:
»Věděl sice, že i psanými zákony se lidé zušlechťují, avšak dobrého vládce pokládal
lidem za živý zákon, protože může i řaditi i viděti neposlušného vybočivšího z řady
a trestati jej.« Xenofontova formulace je samozřejmě daleko harmoničtějsí, božsky
důvěřivá proti strohé větě Ciceronově o odosobněných správcích, čímž jsme se dostali
k východisku svých poznámek o Ciceronově knize a uzavřeli kruh.
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Cicero ve svém pověstném dopise Lucceiovi dává návod, jak psát dějepisná díla:
odmítá suché vyprávění analistické či kronikářské a doporučuje seskupovat děje kolem
jedné význačné osoby, vytvářet sevřené scény a účinný závěr na způsob tragedie. Těmto
požadavkům vyhovuje jak Sallustiův Jugurtha, tak Tacitův Tiberius, ale úplně do popředí vysunul osobnost až Plutarch ve svých Životopisech. Biografie je druh v dnešní
literatuře velmi běžný, přesto však budou Plutarchovy Životopisy většině Čtenářů poněkud cizí. Pramálo totiž připomínají lacinější dnešní zboží, které soukromý život
hrdinů mění v historii sexuální a veřejné záležitosti pohodlně odbude dráždivými
skandály, ale podstatně se liší také od hrdin Carlylových. Překladatelka vhodně srovnává
dílo Plutarchovo a Carlylovo: »V tom je i rozdíl mezi hodnocením životopiscovým
a hodnocením filosofa dějin, rozdíl mezi ctěním hrdinů u Plutarcha a Carlyla. Carlyle
Plutarcha odmítal a rozdíl mezi nimi je právě v tom, že Carlylovo pojetí je dějinně
filosofické, ale ne životopisné. Carlylovi hrdinové jsou ctěni proto, že dělají dějiny,
Plutarchovi hrdinové proto, že jsou osobnostmi.« Myslím, že rozdíl sahá hlouběji
do nitra obou životopisců: znakem Carlylova hrdiny je neobyčejná schopnost družnosti,
schopnost získávat si lidi i nejprostší, po letech pobytu na poušti vstupují jeho heroové
do středu lidí a podmaňují si je, ať jde o náboženského proroka Mohameda, ať o skotského básníka Burnse. Rodovým znamením postav Plutarchových je naopak tvrdá hrdost,
povýšená odmítavost k lidem. I dobré skutky dělají jako neosobní povinnost, jenom
výjimečně se sníží ke křivdě a bezpráví, ale jako by v něm nebyli účastni, podlehnou
spíše tlaku okolností než nějakému temnému pudu. Nejzřetelnější jsou tyto povahové
rysy u Diona: »Přesto však se nemohl zbaviti své nepřístupnosti a nedovedl býti méně
přísným vůči lidu, ačkoli okolnosti vyžadovaly, aby mu vycházel vstříc. Sám Platon
mu to vytýkal, a jak jsem již poznamenal, napsal mu, že samolibost je družkou samoty.«
Úplně stejný je portrét Periklův: »Perikles se varoval stálého styku s lidem, a aby mu
brzy nezevšedněl, ukazoval se mu jen občas.« A také Brutus je prost vášní lidských,
dovede před bitvou u Farsalu dělat si výpisky z Polybia a před bitvou u Filip čítá
do rána; výrazně vystupuje jeho strohá povaha kontrastem s Cassiem, zvláště v episodě
s Ocellou. Ve své snaze vytvořit neochvějné, žulové postavy vyhýbá se ovšem Plutarch
tomu, aby je zapletl do vývojového procesu dějin. Jeho hrdinové nemohou být kolečkem
v mechanismu Časovém, ani hlavním, řídícím kolečkem nikoliv, stojí prostě nad dějinami. Plutarch se pramálo stará o historické pozadí, nezná nic z triků sociologických,
nemluví o vyčerpané rase, o vyžilém útvaru římské republiky, postavy, které vykresluje,
nejsou stafáží v obrazu doby, nemají dobový kolorit, ani nejsou dobou pohlcováni.
Doba, v níž Plutarchovi hrdinové žijí, slouží spíše za folii jejich velikosti, než by je
nesla a vytvářela. V životopisu Periklově je krásně využito narážek soudobých komiků,
Plutarch nechává posměšné verše těchto básníků vystřikovat a tříštit se na nerozborné
skále Periklovy osobnosti. Nestará se nikterak o kritiku pramenů, kriteriem je mu
právě dokonalost líčené postavy. Zmiňuje se o historikovi, který nařkl Perikla, že dal
odpravit Efialta, protože prý žárlil na jeho popularitu. »Vskutku nevím, odkud čerpal
takováto zavilá obvinění proti Periklovi, který sice nebyl bez chyby, ale byl ušlechtilého
smýšlení a dbalý své cti a nebyl schopen zvířecí vášně.« V tom je celý Plutarch: »nebyl
schopen zvířecí vášně«. Nebo v životopise Dionově vykreslí Plutarch tragikomickou
frašku syrakuské demokracie, ale opět bez jakékoliv kritiky ústavních poměrů, jen jako
protějšek k pevnému charakteru Dionovu. Vůbec Plutarch hodně pracuje s protikladem
luzy a osobnosti, často osobnosti filosoficky utvářené. Dion byl přímým žákem Plato-
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novým, Periklovým přítelem byl Anaxagoras, také Brutus »zušlechtil svou bytost studiem
věd a filosofie«.
Celým rázem svého díla prokazuje Plutarch, že je dítětem doby císařské, odchovancem kultury řeckořímské. Srovnáme-li jeho Životopisy s třemi knihami, rozbíranými
dříve, překvapí svou podivnou nepoliticností. Var občanského zaujetí a ústavního přemýšlení byl vystřídán filosoficky zabarvenou psychologií hrdinské osobnosti, která neotřesitelnou mravní silou překonává časové podmínky. A jako Xenofon je smírným
dozvukem dějinného zápasu řecko-perského, tak Plutarch svými srovnávacími životopisy
postavil pomník kulturní symbiose řeckořímské. Ve svém díle staví vždy proti sobě
postavu Řeka a Římana, v českém překladu, který seznamuje čtenáře s necelou desetinou
originálu, jde o Perikla a Fabia, o Diona a Bruta. Na první přečtení snad více upoutají
biografie méně známých mužů, Fabia (závěr pěkně vystupňován Fabiovou žárlivostí
na úspěšného Scipiona) a Diona, kdežto Perikles je v dnešní představě příliš spojen
s Akropolí, takže Plutarchovo umění slova se zdá poněkud střízlivé vedle nádhery
slavných staveb, a Brutus je zastíněn tragedií Shakespearovou, který ovšem použil jako
vzoru Plutarcha. Ale vytrvalejší Čtenář přijde na chuť osobitému umění antického
životopisce, zvykne si na jeho protianalistický způsob neuvádět data, přestane hledat
v životopisech dějiny v kostce a najde v nich to, čím chtějí být, mistrovsky podané
životy celých lidí. Vítané bude také dnešnímu Čtenáři překladatelčino ospravedlnění
snů a předtuch Plutarchových postav poukazem na moderní psychoanalysu. Ovšem
odborná věda by mohla ještě mnoho vykonat přesným vysledováním rozporu mezi
historickým Periklem a Periklem Plutarchova životopisu nebo rozporem mezi Tacitovým
a historickým Tiberiem: umělecký záměr pozdních starověkých umělců prózy by
vystoupil daleko zřetelněji.
Zbývá ještě promluvit o překladech, úvodech a poznámkách k jednotlivým svazkům.
Osobnosti překladatelů předem zaručily zdar díla, Stiebitz je nejznámější překladatel
z antických autorů vůbec, kromě toho vydal originál Demosthenových řečí pro střední
školy, také Ludvíkovský vydal podobně výbor z filosofických a rétorických spisů Ciceronových a proslul vedle odborných prací z klasické filologie studiemi o vlivu starověké
humanity na naše národní obrození, ani Hrůša není nováčkem v překládání a OtáhalováPopelová si přinesla k svému úkolu mimo jiné vhodně i filosofické školení. Ale není
celkem moderní tradice v překládání z klasických jazyků, a tak bych měl některé
poznámky. Hrůša v překladu svěžího díla Xenofontova ponechává zastaralý výraz
»vyzvědači« ve významu předzvědné hlídky a někdy stavba jeho vět příliš připomíná
řeckou předlohu. Stiebitz celkem se zdarem zachovává jadrnost a pádnost originálu
(někdy snad stává se tím překlad těžko srozumitelný, na př.: »Jestliže ovsem i skutečnost opomine všechno to, co kdo pominul v řeči, sluší se mluviti k lidu tak, aby se to
líbilo«), pomáhá si při překladu period vloženými větami, nebojí se ani modernisace
výrazové, Šťastně přiblížil na př. výraz »choreg a pry tan« překladem »režisér a dirigent«.
Ludvíkovský měl ovšem značné potíže terminologické, částečně s nimi seznamuje čtenáře
v předmluvě. Vedl si tu velmi pečlivě, leckdy si však člověk uvědomí, že čeština
postrádá do jisté míry logickou kázeň, že její synonymika není docela propracována.
Je to patrné zvláště na místech, kde Cicero užívá umělého dělení dvojitého nebo trojitého, Čeština, nemajíc tak vypracovanou soustavu synonym, neunese konstrukci originálu,
uvádím malou ukázku z III. 21.: »...jakými domluvami či spíše plísněním se mám pokusit odvrátiti takového člověka od bludu?« (v originále »obiurgatione-convicio«).
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Konečně překlad Plutarcha je opravdu živý, ale značně pestrý, málo stylový. Náhodou
právě v úvahách nad tímto překladem upřel moderní český romanopisec antickému
spisovateli »slovní magii«. U nás se bohužel pramálo znají hodnoty antického stylu,
slohové zákony starověkých teoretiků i samých umělců, ačkoliv máme skvělé studie
F. Novotného o rytmu v antické próze, ačkoliv mnoho se starověkou estetikou zabýval
K. Svoboda. Ovšem těžko si může čtenář udělat představu o slohu originálu podle
takové věty z překladu Plutarcha: »Konečně velikoleposti děl a chrámů a nádheře
budov, kterými Perikles vyzdobil Athény, se nemůže vyrovnat ani všechna nádhera
předcísařského Říma, neboť periklovské Athény ji nesrovnatelně předčí skvělostí a monumentalitou.«
Může býti spor o to, jak rozsáhlé úvody a poznámky vyžadují nové překlady ze starověkých autorů, zda je třeba využít příležitosti, a čtenáři, který už vzal přeloženou knihu
řeckou nebo římskou do ruky, povědět toho co nejvíce o autoru, době a reáliích,
dotčených v textu, či zda dlouhé výklady neodstraší čtenáře a nevtisknou knize školský
ráz. Ideální by ovšem bylo, kdyby všechny odborné výklady obstarala příslušná odborná
literatura, která by byla dobře psána a dovedla přitáhnout Široké vrstvy čtenářstva,
a kdyby překlady samy nebyly ničím zatíženy. Dnešní praxe je velmi rozdílná, některé
exklusivní edice se skoro obešly bez poznámek, z knih, kterými se zabýváme, svazky
Antické knihovny usilují zřejmě o nejmenší co možná zatížení výkladovým aparátem,
kdežto Demosthenes je po této stránce vybaven pro naukový ráz edice velmi Štědře.
Oba úvody Otáhalové-Popelové, k Plutarchovi i Xenofontovi, jsou velmi pěkné, stručné
a opravdu zasvěcující, situace, za nichž byly prosloveny řeči Demosthenovy, si samy
vyžádaly obšírnější objasnění, které podal Stiebitz úvodem »Demosthenes a jeho doba«.
Konečně zvláštní ráz a dějinný význam Ciceronovy filosofie je vysvětlen pronikavým
a velmi obsažným úvodním pojednáním Ludvíkovského, které upoutá čtenáře zvláště
výkladem pojmu »natura«. Krásným rysem některých úvodů je pozornost k starší
překladatelské tradici, která sahá namnoze až k humanismu a je pěkným důkazem naší
kulturní vyspělosti, láskyplností a duchaplností v tomto směru vyniká Ludvíkovský, ale
nabádavý je také výklad HrůŠův.
Nejobšírnější vysvětlivky k textu má Stiebitz, který také jednotlivé řeci opatřil samostatnými úvody, ačkoliv by snad stačil úhrnný úvod. Vlastně nejhojnějŠí jsou vysvětlivky
k Ciceronovi, ale Ludvíkovský je sestavil co nejúsporněji, určiv je zřejmě pouze pro
důkladnější čtenáře. Obě ostatní díla, která jsou charakteru více méně beletristického,
buď poznámek vůbec nemají (Plutarch) nebo je jich málo (Xenofon). Poněkud
překvapuje, že překladatel považoval za nutné upozorňovat na ironický ráz přestřelky
mezi Hystaspou a Kyrem a že také v třetí řeči proti Filipovi je vysvětlován smysl onoho
»kupování« - snad lze poněkud spoléhat na chápavost Čtenářskou. Právě inteligentních
Čtenářů je si ovšem přáti pro Antickou knihovnu a podobné podniky co nejvíce.
Abych zachoval starý zvyk filologů, končím tiskovými chybami. Je jich bohužel
v posuzovaných svazcích hodně, v Demosthenovi je značný nepořádek v číslicích, jinde
není nouze o vynechanou Čárku nebo háček (Cicero, str. 153: kež), v Plutarchovi
čteme o »haruskipech« atd.
Bylo by ještě možno vyslovovat přání, co by mělo být v dalších svazcích Antické
knihovny, jak bychom vedle chystané korespondence Senekovy uvítali výbor z listů
Ciceronových atd., atd. Hlavně však přejeme Antické knihovně dodržení nasazeného
tempa a znovu hodně čtenářů.
Oldřich Králík
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Tak bychom mohli nejvýstižněji pojmenovati nově vyšlou knihu v Podlahové
knihovně naučných spisů sv. 3., vydané nakladatelstvím »Vyšehrad« v září roku 1940.
Knihu a obdržíš brožovanou za 120 K, vázanou za 145 K. Má ve velkém formátu asi
350 stran a byla připravena k tisku Jaroslavem Ovečkou S. J. Kniha má název: Výbor
z listů a instrukcí svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova.
Kdo má vskutku liberální srdce, liberální v původním latinském smyslu slova, srdce
hodné člověka svobodného, srdce bohaté a Štědré, slušné a šlechetné, uznávající do nitky
a do puntíčku cizí právo a trpící raději nějakou ujmu ve svém právu než v cizím, takový
člověk ať se začte do OveČkova překladu listů a instrukcí sv. Ignáce z Loyoly. Pozná
v nich rytíře, člověka hodného pomilování a obdivu, Člověka se srdcem liberálním
v starém latinském slova smyslu.
Jest možno míti dokonalé lidské sympatie k Božímu vojáku, jakým byl Loyola, i tehdy,
když není v srdci žádného paprsku milosti, který by poháněl člověka k nadpřirozenému
kroku; ano i tehdy, kdy jest světlo lidského rozumu zatemněno pro věci spasení. Ovšem
jest k tomu potřebí slušného a štědrého srdce, liberálního smýšlení. Muž vpravdě liberální, který nevěří ve vyšší síly, nemůže býti nezaujat postavou takového rytířského,
liberálního a dokonalého Člověka, jakým jest Ignác z Loyoly, právě proto, že je to
člověk jedinečný, neslýchaný, rovný, přímý, veliký, vznešený, dobrý, statečný, moudrý,
nevysvětlitelný. Slušný nevěřící člověk si není s to vysvětliti nevyrovnatelný charakter
Ignáce z Loyoly, a proto jest pln obdivu, chvály a náklonnosti k tak velikému světlu,
jaké září z tohoto španělského Baska.
Budete míti tvrdou kůži vy všichni, kdo budete čisti Ignácovy listy a instrukce bez
vnitřního pohnutí! Ignác jest umělecká socha, vytesaná z dobrého mramoru, ale není
to socha mrtvá, nýbrž živá. Ten však, který do ní vdechl dech života, vdechuje tento
život také do každého řádku, napsaného rukou této živé sochy, a vy budete musiti
odporovati dechu Božímu, nebudete-li chtíti podlehnouti očisťujícímu dojmu, který
vane ze všech Ignácových vět, rozkazů, napomenutí, poučení a dovolení. Obrňte se tedy
a naučte se aspoň oné prosbě Otčenáše, která zní: A neuveď nás v pokušení! - Budete
totiž v pokušení, že se obrátíte z nevěry k víře čtením Ignácových výzev, jako se on
obrátil od života světského k životu božskému čtením života lidí božských, nebo že
se aspoň obrátíte od předsudků k pravdě...
Co se toho nabájilo na příklad o slepé jesuitské poslušnosti k církevním představeným! Čtěte si tedy listy Ignácovy o tom, jakou poslušnost vymáhal na svých podřízených;
čtěte si to a rozjímejte si to; povíte nám pak, co je to slepá poslušnost, zda je to něco
nerozumného, či spíše cosi samozřejmého, cosi nutného, velkolepého a svrchovaně žádoucího, cosi jako podmínka společného úspěchu v dobrém snažení, neboť toto se předpokládá! Jesuita není naváděn k slepé poslušnosti ve zlém, nýbrž v dobrém. Nesmí poslouchati v tom, co je mu jasně zakazováno katolickým svědomím, neboť toto svědomí
má jeden jediný obecný, nezvratný základ: katolickou víru. Jesuitská poslušnost není
tedy nic jiného než obecně čili katolicky požadovaná poslušnost...
Na druhé straně jest právě tato poslušnost, pěstovaná a vyžadovaná v jesuitském
řádě, tak veliká ctnost, že svědčí o jejich naprostém životě z víry a milosti. Neboť jenom
přesvědčení, plynoucí z víry, může ukládati tak těžké a trvalé břemeno, a jenom víra,
Řád VI. 3 6.
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obdařená právě tak nadpřirozenou silou, jako ukládá nadpřirozenou oběť, dovede působiti
takový zázrak v lidské vůli, jako jest nepochybně slepá jesuitská poslušnost!
O poslušnosti jest tedy psáno v listech Ignácových nejvíce a nejčastěji. Není však
téměř předmětu z oboru praktického bohosloví, abyste o něm nenašli v této korespondenci
významné a užitečné poznámky, z nichž by bylo možno sestaviti celé příslušné pojednání.
Význačná ctnost jesuitská jest po poslušnosti, na př. obezřelost. Jest jí potřebí v přijímání a posuzování nauky, v konání kajícnosti a pěstění ctnosti, při užívání jazyka a řeči,
v každém styku a jednání, ve styku a dopisování se ženami. Obezřetnost je spojena
s rozumnou umírněností ve všech věcech; předpokládá pozor a úvahu v každém počínání,
všímavost k radám a míněním druhých, ukázněnost a klid duševní, používání prostředků
i přirozených k vyššímu cíli, nade všecko pak hledisko, podle něhož třeba všecko měřiti,
a cíl, k němuž třeba všecko zaměřovati.
Nejvíce se projevuje moudrost Ignácova v odklizování duchovní úzkostlivosti, jak
ukázal skvělým způsobem už ve svých Zápiscích. Nikdo si nepočínal v přemáhání vrtochů
čili skrupulí vítězněji, jistěji a soustavněji nad něho. Tatáž opatrnost proniká všecko jeho
jednání s různými lidmi, osobami, stavy i národnostmi; jeho zásady o míře v kajícnosti
a umrtvování, o bdělosti při duchovních útěchách i duchovních vyprahlostech, o důležitosti lékaře a tělesného zdraví jsou právě tak pozoruhodné, jako jeho požadavky na
duchovního rádce, duchovní politiku, duchovní a společenské styky, duchovní jednání
s kacíři a moudrost duchovního představeného. Korunou veškeré obezřetnosti a zlaté
střední cesty mezi bludnými krajnostmi, výsledkem dlouhého cviku v této ctnosti jest
svoboda ducha a rovnováha duševních afektů.
Jestliže jsou tolik výborné Ignácovy rady stran duchovních cvičení, totiž jejich
volby, míry a způsobu, můžeme říci, že právě tak výborné jsou jeho nauky o lásce k Bohu
a k bližnímu, o modlitbě ústní i vnitřní, o pokoře a pokušení, o zpovědi a přijímání,
o chybách jakožto prostředku ke zdokonalování a předmětu snažení o dokonalost. Toto
poslední jest práce, určovaná bez naší volby; v jiné práci třeba držeti míru a pořad, tak
jako vůbec ve všech positivních úkonech a výkonech. Není zapomenuto na zření k okolnostem, na vystříhání a napravování pohoršení, na pravý úmysl a upozorňování bližního,
na povinnost vděčnosti a na patřičné zřetele k osobám. Kolik lidí se zajímá o tyto věci
a kolik se jich spotřebuje o nich poučiti! Zde najde o tom všem zásady pevné, pádné
a srozumitelné.
O užívání hmotných statků má Ignác názory diktované Duchem Božím, a nikoli
přemrštěné. Chudoba má velké přednosti a dobré účinky, jest to milost a nástroj Boží.
Nemá býti závadou v Boží službě, nýbrž má býti snášena statečně, ano milována i se
svými následky. - Statků církevních a vůbec statků Časných má býti užíváno od kleriků
a od laiků náležitě, zejména mají býti vynaloženy náležitě před smrtí. Ignác nešetří
vtipem tam, kde mluví o některých bohatých klášterech, které neužívají svého bohatství
pro větší čest a slávu Boží, a domnívá se, že by měly takové kláštery a řehole pomáhati
jeho Milosti císařské v boji proti Turkovi.
Mezi nehmotnými pozemskými statky klade Ignác nejvýše čest a dobré jméno, pověst
a vážnost. Neschvaluje špatné prostředky k jejich uhájení, ale klade na ně veliký důraz
také v řeholi, v pracích apoštolských, mezi podřízenými a ve styku řádu se světskou
společností. Měřítkem a normou jest mu i zde obecné dobré řádu, a činy, jimiž se dobrá
pověst řádu nebo člověka apoštolského upevňuje a zvelebuje, ačli nejsou samy v sobě
špatné, nalézá hodnými chvály a doporučení, pro vyšší, ba nej vyšší účel, k němuž směřují v poslední řadě.
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Krásné jsou vývody Ignácovy o jistých činnostech a stavech lidských; o řeholním
povolání a řeholních ctnostech, o řeholních pravidlech a řeholní ustraněnosti v záležitostech světských; o dobročinnosti a dobrodincích, a o činnosti apoštolské. Apoštolát je
vznesený a má své závazky; jest ho potřebí a nesmí se báti nějakých nebezpečí; jeho
základem jsou vlastní ctnosti, a mezi jeho prostředky musí býti dobrá soustava a správný
pořad; odměna apoštolova je jiná než mzda dělníků a pracovníků světských.
O manželství mluví Ignác hlavně ve svém listě Jané Aragonské, choti vévody Askania Kolonny v Římě. Je to malý traktátek o Šestadvaceti bodech - samé důvody pro poddanost manželky svému manželu a pro poddaný způsob, jakým si má žena udržovati
nebo zjednávati přízeň, lásku a věrnost svého muže. Nejsou to sice žádné rady emancipační, ale jejich účinnost jest více zaručena než účinnost svéprávnosti u té, která se jí
vzdala, aby byla ozdobou, radostí a slávou toho, jehož si vyvolila za svého pána a velitele.
Mnoho péče věnuje Ignác, jak jest ostatně známo z povahy jesuitského řádu, studiu,
zejména pak studiu bohoslovnému. Jesuitská pedagogika vyvěrá z vět, jež pronesl Ignác
příležitostně o vzdělávání mládeže jakožto součástky vzdělávání křesťanského lidu. Ignác
vykládá obšírně účel studií a cenu studií; káže opatřiti věci ke studiu potřebné, ale
zároveň klade pěstění věd za pěstěním ctností, ustanovuje míru ve studiu a poroučí především studovati pro účely řádu a potřeby církve. Výtečné jsou rady Ignácovy o zřizování
seminářů pro výchovu duchovních pracovníků. Ignác zná zejména přednosti studia bohoslovného, doporučuje svůj dvojí kurs bohosloví, vedle krátkého kursu pro nekleriky;
mluví o důležitosti kázání, o jeho předmětech, způsobu, přípravě a cvičení v umění kazatelském. Všecko to jsou věci hodné obzvláštní pozornosti.
Mimořádnou starost věnuje Ignác psaní dopisů. Pravidla, která dává svým členům
0 psaní listů, jsou obdivuhodná, a sama svědčí o velikém a mohutném duchu Loyolově.
Tam pravidla jsou, řekl bych, základem veškeré obrovské literární činnosti jesuitského
řádu, a oné přesnosti v postupu vědecké práce, která charakterisuje jeho literaturu; mimo
to jest v nich uložena tresť duchovního pořádku, postoje a pokroku. Právě proto i sama
korespondence Ignácova jest veliký a významný čin.
Nejvíce bude v listech Ignácových zajímati české čtenáře to, co myslí, říká, radí
nebo přikazuje Ignác o Praze a o Češích svého věku. Není toho málo. Aspoň deset listů
se týká tohoto předmětu, a instrukce, jež jsou určeny pro České země, mají pro Českého
čtenáře vskutku osobitý půvab. I dnes by bylo možno učiti se od nich dobrému řádu
1 dobré metodě...
A tak Ovečkův výbor z listů a instrukcí svatého Ignáce z Loyoly jest vynikající
a záslužný skutek. Budeš-li z něho čisti jeden list denně nebo jednu partii listu navečer,
abys měl látku k nočnímu rozvažování, budeš vstávati druhého dne s předsevzetími, jež
nebudou vrátká ani malicherná. Jest třeba mezi Českými katolíky rytířského ducha Loyolova, zápalu pro věci Boží a dobro Církve.
Ovečkův překlad možno nazvati znamenitým. Je to vzor mluvnické správnosti, která
nekapituluje před brutální přesilou novotvarů a novovazeb, nýbrž uchovává uctivě ducha
řeči předků, aniž se dopouští archaismů, kterých nelze uhájiti. Přesto, že se překlad
připíná k originálu a že následuje dosti Často románského proplétání vět, nemůžeme říci,
že by postrádal oné jadrnosti, jakou vyniká předloha. Čeština Ovečkova jest ve věci,
o níž jde, dokonalá; a jest velmi užitečno čisti jeho překlad, abychom utvrdili v sobě stará
pravidla českého řádění slov, myšlenek a souvětí.
Konstantin Miklík
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KNIHY A UMĚNÍ
Mánes a Aleš
Mánesův odkaz národu, Orbis 1939, Josef Mánes, Melantrich 1940, M. Aleš:
Špalíček, Melantrich 1939.
Vydání stíhá vydání souborných del mistrů naší bezprostřední minulosti, nová jsou
ohlašována a všecky potkávají se s netušeným zájmem a úspěchem, ba jsou přímo tímto
zájmem vyvolávána. Díla, na něž se čekalo desítiletí, vycházejí jedno za druhým nyní,
často s jistou známkou spěchu, jímž potřeba předhonila možnost. Jak se neradovati
z toho, z této obživlé působivosti umění po smutných a dlouhých dobách, v nichž
výtvarné umění se pohybovalo mezi atelierem a museem, aniž přišlo v styk se životem
národa. Jest ovšem pouze jen součástí všeobecného zájmu o poklady naší kultury, přece
však živým svědectvím toho, jak významnou roli hrálo výtvarnictví v naší národní
minulosti, jak bývalo pevně spjato s jejím vzrůstem, ve smutném kontrastu k destilovaným snahám uměleckého včerejška.
Výtvarní umělci, malíři především, mluví k nám všem řečí otevřenou, jasnější než
může býti řeč jiného umění, řečí, jež nevyžaduje slabikování, ale která jediným pohledem
sděluje to, nač by bylo zapotřebí celých knih. O Mánesovi a Alšovi platí toto přede všemi.
Ani v dobách poválečného spekulování neztratila jejich řeč svoji účinnost, třeba, že se
tak ostře odlišovala od toho, co doba hledala. Ale episody se ztrácejí a zapadají, a my
dnes znovu vyznáváme umění ne pouze samobytné, v sobě samém žijící a umírající, ale
umění, v němž umělec, syn své doby, zobrazil veškery, ne tedy jen estetické, touhy,
potřeby a nutnosti své doby.
Takovými umělci byli Mánes a Aleš. Zápas o národní bytí a jeho výraz byl jistě
nejsilnějším dojmem jejich života. S tohoto hlediska bylo by možno přiznati i jistou
oprávněnost podtitulu »Zemi milované...«, jejž nese vydání Mánesova díla v Orbisu
se studií doc. dra F. Kovárny. Nesmí však býti zapomenuto, že dojem nejsilnější není
dojmem jediným. A tak ve snaze učiniti dílo Mánesovo co nej aktuálnějším, byla učiněna
zajisté chyba, když byl Mánes představen pouze ve výseku zobrazujícím témata vlastenecká. Násilí Mánesovi učiněné zračí se zejména ve výběru obrazů, v němž se umělec
jeví neúplně a skresleně. Jest však zato dlužno vyzdvihnouti dobrou úvodní studii Kovárnovu a velmi pěknou úroveň, v kontrastu proti vydání melantriŠskému, reprodukcí
obrazových. U díla tak nákladného a významného překvapuje pouze malá péče, věnovaná úpravě knihy, myslím na vazbu a titulní list.
Téměř současně vyšedší vydání melantriŠské se studií prof, dra J. Pečírky ukazuje
naproti tomu Mánesa celého, bez brýlí doby. Tedy ne pouze Mánesa-vlastence, ale Mánesa
celého člověka, jaký je každý skutečný a veliký umělec. Nesnaží se upozorňovat na určitou
stránku jeho díla, ale o to, podati je v jeho celistvosti, objasniti a osvětliti nám je co
nejzřetelněji s pevnou vírou, že z pravdy skutečnosti vyplyne samočinně to poučení
a posila, kterou dnes v díle Mánesově hledáme. A tak vidíme zde, snad dokonaleji
a úplněji než kdy jindy, před sebou krátký a bohatý život velikého umělce, jemuž je
umění životem, jenž jím myslí, cítí a jedná a jenž v něm zachycuje všecky složky své
bytosti a tudíž i přirozenou lásku ke svému kraji, k lidu, z něhož vyšel, k jeho dějinám,
jeho hrdinské minulosti. Národní píseň je tak silnou složkou života jeho lidu, že ne-
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může ji, ač dítko cizí musy, ze svého zobrazení národa vyjmouti. Vzniká nový druh
kreseb, ilustrace národních písní, jež pak zejména v díle Alšově ve Špalíčku, právě
znovu vydaném, hraje tak významnou roli.
Je-li u Mánesa jeho vztah k rodné zemi a lidu významným, stává se tím významnější
u Aleše. Po známém ztroskotání velkých plánů, jež nás ochudilo neporozuměním doby
o tak veliká díla, oddává se umělec zcela slovu. Písni, ilustraci knižní a výzdobě budov.
Tam, kde není nutno mluviti zprostředkující technikou dřevorytu, fresky nebo sgrafitta,
tam prožívá svůj nej vnitřnější život bohatá a citlivá duše umělcova. V tom je právě
zajisté největsí kouzlo Špalíčku, vzniklého umělcovým prožitím všech složek života
našeho venkovského lidu, že v něm nalézáme každý z nás znovu a znovu své myšlenky,
své city, své vzpomínky. Špalíček je ilustrovaným slovníkem našeho národního vědomí
a jeho nové vydání a doplnění je proto důležitým Činem. Doprovázející studie dra Hm.
Svobody přináší mnoho nového a zejména osobními vzpomínkami představuje nám dnes
již legendárního mistra.
Jan Sokol

Kniha o Josefu

Tulkovi

Bohumil Vavroušek: Josef Tulka, román života a dílo. Topičova Edice, Praha 1940.
Cena 45 K.
Život Tulkův je jistě dobrým námětem pro románovou skladbu. Jeho záhadné zmizení z Cech není však jedinou přitažlivostí umělcova zjevu. Celý život Tulkův je velkým
zápasem čisté duše o dobro, krásu a lásku; prohry v tomto zápase zavíraly mu vsak krok
za krokem cestu k vysněným cílům a jeho konec byl pak jen posledním nevyhnutelným
dějstvím života, tolika rozpory zmítaného.
Již jako jinoch musel bojovat o své povolání s chudobou své rodiny a za cenu své
volby vzíti na sebe těžkou odpovědnost za celou rodinu a později za své předčasně osiřelé
sourozence. Později ani láska k Augustě Brzorádové, s kterou se seznámil při chlebové
práci v atelieru fotografa Eckerta, nepomáhala mu nésti životní úděl, takže k starostem
o sourozence přidala se ještě úzkost o štěstí milé dívky. Bída přivedla ho několikrát
k povolání učitelskému, které vsak vždy rychle opouštěl, kdykoliv se naskytla příležitost
svobodné tvorby umělecké. Nespravedlivé kritiky o jeho posledním a nej větším díle
v Národním divadle vzaly mu nakonec všechnu chuť k práci a Tulka odešel z Čech.
To jsou však jen osudy vnější, počítaje v to i poněkud humorný a trochu trýznivý
pobyt v Býchorech u rytíře Horského, krásné časy u Trenkwaldů ve Vídni i tajemstvím
obestřený poměr Tulkův k neznámé komtese ze společnosti profesora Trenkwalda.
Tulka byl dobrým a nadšeným hudebníkem. Často litoval, že se nevěnoval hudbě
místo malířství. Žil celá léta v šlechtickém prostředí, ale zachoval si vždy nedůvěru malého českého člověka k lidem urozeným. Vzpomeneme-li však, že od svého prvního
úspěchu v Thunovském paláci mohl jen šlechtě děkovat za všechno dobré, co ho v životě
potkalo, těžko pochopíme jeho vzdor. Neskrýval se nikdy s odmítavým stanoviskem
k řeholím a církevní dogmatice a přece sní o životě mnišském a nakonec podle mínění
svých vrstevníků prchá do kláštera. Horuje pro minulost a staré umění, při tom se však
posmívá znakům, které musí namalovat k slavnosti v Kolíně.
Je nešťastným člověkem devatenáctého století. Žije sice ještě v starém řádu hodnot,
ale jeho poměr k nim je už převrácený a sám neví dobře proč. Odtud ten bezútěŠný
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smutek, který u něho není jen svévolnou ozdobou. Trpěl a snad teprve my pochopíme,
čím a jak trpěli duchové jeho doby, nadaní tak jemnou vnímavostí a takovou přirozenou
ušlechtilostí.
Jeho dílo je ovšem kusé a zbyly z něho jen chatrné trosky. Ale i to, co se zachovalo,
spíše by nás mělo překvapovat svou monumentalitou, silnější než malichernosti doby
umělcovy.
Bohumil VavrouŠek poctivě vypsal příběhy svého hrdiny, na mnoha místech cituje
jeho dopisy a písemné projevy, snaží se leckde o přísnou nezaujatost, ale celé jeho vyprávění je trochu Šedé a k básnické plnosti má dosti daleko. Také Cyril Bouda vyryl
na obálku portrét Tulkův bez fantasie, přesně podle fotografie.
Břetislav Storm

Poklady národního umění
Poklady národního umění, sešit 1-10. Vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku
1940. Cena sešitu 5 K.
Průvodcová literatura je často odkázána na autory provinciální, jejichž hlediska jsou
často zužována zájmem o určité jevy a skutečnosti; vydavatelé těchto pomůcek jsou zpravidla vedeni snahou posloužiti všem vrstvám. Pak ovšem není div, že publikace toho
druhu mají všechny nedostatky chvatně sestavené příručky, kde se především poučíte
0 místním koupališti, o zásluhách pana starosty, o proslulém rodáku, který vlastní deset
nebo i více trofejí získaných při závodech v přespolním běhu a někde na zastrčeném
místě mezi inseráty podnikatelských firem přečtete si kusou zprávu o umění a minulosti.
Tato nechuť k umění a minulosti není však nikterak obecným vyznáním všech vrstev
národa. Jde tu spíše o mírný anachronismus let, kdy jsme se příliš zabývali svou přítomností, zapomínajíce na své svazky s minulostí a zapomínajíce na tvórbu minulou
i přítomnou.
Bylo tedy dobře, že školeným historikům umění byla dána příležitost, aby ukázali,
k čemu je jejich vzdělání a jak splní nejtežší úkol svého řemesla, vyložit člověku neučenému, co jest umělecké dílo a ukázat mu, že umění není temné a vzdálené, ale velmi
blízké jeho srdci.
Volba námětů prvních desíti svazků Pokladů národního umění by nasvědčovala, že
pořadatelé sbírky skutečně měli na mysli přiblíží ti staré umění duši člověka naší doby.
Vyšla monografie o kostele sv. Ignáce v Praze, Loretě, Karlově mostě, náhrobku sv. Jana
Nepomuckého, Řipu, farním kostele sv. Jakuba v Brně, Sázavě, Svaté Hoře, Národním
museu a Klokotech u Tábora. Mezi autory těchto prvních desíti sešitů vidíme jména tak
významných historiků umění, že se můžeme právem pozastaviti nad tím, co je pohnulo,
aby opustili výšiny své vzdělanosti a stali se alespoň na chvíli průvodci poutníků.
Obsah každého sešitu je rozdělen na část historickou a část popisnou. Historické
kapitoly jsou zpravidla velmi hutným, ale v hlavních rysech dostatečně poučujícím obrazem stavebního vývoje jednotlivých památek. Z popisných kapitol přesností vyniká práce
arch. Oldřicha Stefana o klášteře sázavském. Někteří autoři libují si však ve slohu značně
vlnitém, prostému čtenáři mnohdy se zatočí hlava z vět spirálovitě sestrojených, sršících
zkratkami ve vyjadřovací technice dějepisců umění oblíbenými. Tyto zvláštnosti odborné
mluvy, které sice jedinečně zpestřují debatní večírky odborníků, budí však v čtenáři posvátnou úctu k dějinám umění. V literatuře průvodcové nemají místa.
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Pro omezený rozsah nebylo asi možno zvýšiti zajímavost textových částí vložkami
epickými, které tak zdobí Eckertova Posvátná místa hlavního města Prahy a monografie
biskupa Podlahy. Zato však obrázky (v každé knížce je sedm fotografií) jsou pečlivě
vybrány a dobře reprodukovány, takže v mnohém nahradí, co chybí stručnému popisu.
Velmi dobrou pomůckou jsou reprodukce půdorysů staveb, otištěné na zadní stránce
sešitové obálky.
Sbírka národního umění je edicí velmi vzácnou. Učení mužové a ženy skládají průvodce po posvátných a památných místech pro poutníky, pro lid obojího pohlaví, jak se
kdysi říkávalo. Zdá se, že v tom můžeme tušiti nejen znamení dobré vůle sloužit, ale
i patrnou známku silnějšího pocitu odpovědnosti vzdělanců. Nejde tu naprosto o záměrnou snahu intelektuálů, přizpůsobit se lidu; spíše se zdá, že v obou vrstvách ožívá vědomí národní pospolitosti.
V tom bychom spatřovali největsí klad této edice.
Břetislav Štorm

Volné směry
měsíčník pro výtvarné umění, literaturu, divadlo a hudbu, začíná svůj 36. ročník.
Obrazová Část prvního čísla je jistě vybrána s vkusem a přináší ukázky hned několika
století českého výtvarného umění. Je tu detail gotického obrazu Panny Marie z Čes.
Budějovic, sochy sv. Zikmunda a sv. Barbory z 15. století, detail Braunova Zoufalství
z Kuksu, Brandlův sv. Petr, Navrátilova zátiší, krajina a barevná reprodukce oleje Dvě
herečky, skizza Alšova k Lubelské Unii, Sychrův a Bauchův portrét, Zátiší Slavíčkova
a dobrý portrét dra Kaprase od Josefa Wagnera. Nalézáme tam ovšem i nezbytného
Špálu a Vincence Beneše, kteří, jak se zdá, patří už k obvyklým dekoracím všech
projevů spolku Mánes. O architektuře nelze se určitě vyjádřiti; něco ze zašlé slávy
architektonických pokusů, tvářících se účelově smutně, zírá ze strmé perspektivy
Chocholova obytného domu.
Zdá se tedy, že vydavatelé Volných směrů mají dobrý úmysl sloužit umění, ať již
jde o výtvarné projevy minulosti nebo přítomnosti. Vyloučeny jsou patrně projevy
»umění budoucnosti«, což lze zaznamenati s uspokojením. Jde tedy opravdu jen
o umění, nikoliv o propagaci určitých názorů kulturních.
Volné směry jsou letos rozšířeny o přílohu literární. Jest ovšem sporné, co může
býti vtěsnáno do čtyř stránek letákového přítisku. Lze se domnívat, že tu Šlo spíše
o zpestření obsahu, než o vážnou práci na poli ostatních umění nevýtvarných.
Číslo samo je vyplněno texty většinou z per historiků umění. Umělecký časopis
měl by se však spolupracovníků z těchto řad úzkostlivěji varovat, chce-li býti opravdu
listem pro umění a ne pro vědecko-uměleckou analysu. Pak se vtírá otázka, zda otištěné
reprodukce nejsou jen pouhým trpným předmětem učených pojednání; to by ovšem
byla cesta, jak umění zatemni ti.
Je jistě správné, že k dílu byli přizváni básníci, ale přáli bychom si, aby jejich
práce byly vybírány s takovým vkusem jako díla výtvarníků pro část obrazovou a aby
doprovod umělecko-historický byl omezen na přílohu.
Sluší ještě poznamenati, že výstavě ve zlínském salonu nebylo třeba věnovati tolik
místa a pozornosti v otisku úvodní přednášky dr. Josefa Cibulky, zdvořilostí přeplněné
a podivuhodně relativistické.
Břetislav Štorm
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Umění a ž i v o t
Nakladatelství Herderovo (Freiburg in Breisgau) začíná za redakce dr. Heinricha
Lützelera vydávati sbírku malých uměleckých monografií pod názvem Der Bilderkreis.
Již názvy prvních Šesti svazků (Bild Christi, Die heilige Nacht, Trost im Sterben, Von
bleibenden Freuden, Junge Mädchen, Brautliche Paare) naznačují, že vydavatel vytkl si
vyšší cíl než pouhé popisování nebo rozbor uměleckých del. Úvodní text každého
svazečku je zaměřen k některému podstatnému jevu lidského života, je to hutné, krátké
kázání, doprovázené na následujících stránkách řadou reprodukcí obrazů soch starého
i nového umění.
Autor předmluv se nevyhýbá dějinnému pohledu na vývoj uměleckého cítění, nevyhýbá se ani kritickým poznámkám o význačných rysech umělecké tvorby různých
národů. Má však stále na paměti, že toto lidské poznání uměleckého odkazu není
samoúčelné, že je předchází poznání křesťanské pospolitosti a víry, směřující
k poslednímu cíli člověka.
Tak na příklad v knížce o Obrazu Krista čteme tuto krásnou, nadějí v křesťanské
umění plnou větu: »A vždy se dostává Kristovu zobrazení nové podoby, což zároveň
znamená nové spojení s Kristem, nový hluboký pohled do jeho nevyčerpatelnosti. Teprve
v okruhu všech národů se Kristův obraz vnitřně zaokrouhluje a nabývá své plnosti
a zralosti.«
Jak odlišně zní tyto věty proti mrtvé řeči pitvatelů umění!
Nezáleží na učenosti a vzdělání, ale mnoho záleží na způsobech, jak člověka
našich dob učiniti účastným na darech umění. Pravá radost a povznesení, pocit
blízkosti krásnějšího a slavnějšího světa jsou dnes věci velmi vzácné, protože umění,
pravý původce těchto citů, je dnes člověku už velmi vzdáleno, stavši se výsadou lidí
odborně školených.
Břetislav Štorm

Bílý květ Dona Juana
Ferdinand Š k o r p i l : Bílý květ Dona Juana. - Vydal V. Petr, str. 238, 1939, K 25.
Škorpilová prosa nám představuje psychologický portrét kněžny Lucie Ahlfeldové
zároveň s jejím dramatickým milostným osudem. Je to vyprávěno velice delikátně a duchaplně, takže autor, jak lze říci, nezapře vzdělaného ducha. Kdyby však prosa Škorpilová nebyla tak artistně vyprávěna jako ohlas Prousta nebo snad lépe Nezvala romanopisce, byla by jistě vhodnou Četbou pro nepochopené dámy. Ale snad i ony by vyžadovaly více přímého pohledu na věc, kterého Škorpil pro svou kultivovanost postrádá.
Bílý květ Dona Juana je příkladem, jak složité cítění moderního člověka přes veškeru
svobodomyslnost zotročuje tak, že neprohlíží ani vlastní zvrácenosti, před kterými
resignovaně se uchyluje k jakýmsi matným stoickým ideám.
Vch.
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VÝBOR Z MORAVSKÉHO
V Á C L A V A
U s p o ř á d a l

KUKÁTKÁŘE

K O S M A K A

M i l o s l a v

H ý s e k

Z KUKÁTEK A OBRÁZKŮ
VÁCLAVA KOSMÁKA
Václav Kosmák zasluhuje právem pozornosti a obnoveného zájmu.
Tento spisovatel s nebojácnou pravdymilovností a drsnou upřímností
se vyznamenává v své literární činnosti vzácnou předností: srdečnou,
šťavnatou životností svého vyprávění, jadrnou sytostí líčení a svéží
pravdivostí svého pozorování. Jako „kukátkář" si pozorné prozkoumával lidičky na venkove a svá pozorování zaznamenal v svěžích
povídkách, tu veselých a žertovných, tu zase štiplavých a ironických>
s ušlechtilým zanícením karatelským, vždy vsak s láskou k člověku.
Kresby Antonína Machourka. Str. 320, cena brož. K 40'-, váz. K jo*-

Z ROMÁNOVÝCH OBRAZŮ
VÁCLAVA KOSMÁKA
Ve výboru z věťších prací Kosmákových poznáváme umělce, který
usiluje hlouběji a plněji zachytit moravský venkov s lidovými i maloměstskými typy a tvoří díla - jako je „Eugenie" a „Chrt" - která jsou
i pražskou kritikou přijímána jako důležitý projev slovesného realismu.
Výbor z Kosmákova díla je příspěvkem nejen k poznání autora, ale
i navseho lidu a jeho krajových zvláštností.
Kresby Antonína Machourka. Str. 272, cena brož. K 38'-, váz. K 50'-

Výhor z Václava
Kosmáka
vychází
v
„Z domova
a světa",
která přináší
díla krajového
písemnictví
našeho
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CO JE ČLOVĚK?
Hluboký a pronikavý filosof zamýšlí se v této knize
nad thematem, které je osudem a tíživou

otázkou

pravé dnes, kdy se lidem ztratila idea samotného
člověka, kdy tak často mluví o nemocném člověku
moderní doby ti, kteří sami potřebují léku.' Haecker
oživuje dnešním lidem jejich řeci a jejich myšlením
křesťanskou ideu člověka jako obrazu Božího, což
je nejvzácnéjší dědictví západní křesťanské kultury, lna níž stojí všechen pravý duchovní, a[ společenský
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Kniha „Křesťan a dějiny" je jedním z dél fundamentálních, základních pro nás věk. Oprošťuje pojem dějin od všeho nepravého a pokřiveného, noří
se až k posledním prvkům, tvořícím historii, a po
prvé zase po Kierkegaardovi a Newmanovi
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vuje řečí nám blízkou a srozumitelnou pravý smysl
historického dění. Stran 138, cena brož. K
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