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CO JE ČLOVĚK?
Hluboký a pronikavý filosof zamýšlí se v této knize
nad thematem, které je osudem a tíživou otázkou
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 řečí a jejich myšlením křesťanskou ideu člověka jako obrazu Božího, což je nejvzácnéjší dědictví západní křesťanské kultury, na
níz stojí všechen pravý duchovní a společenský
řád. Stran 176, cena brožov. výtisku K 32'—
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Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
CHVÁLA BOŽÍ

PANNY

Zdrávas, Vládkyně světel, jež oblohou plují, i všeho,
co chová země, co moře, ó hromovládného Boha
ctihodná Matko, jež trůníš tam ve výškách nebeských sídel,
na čele andělských sborů, Ty, kteráž v moci máš slunci
odníti světla věčného svit i zpěněná vodstva
zelených vysušit hloubek, Ty, kteréž jsou poslušný hvězdy,
kteréž Boží Syn svěřil i nad horstvy, travnými doly,
nad vším, co všehomír svírá svou klenbou, otěže vlády:
k Tobě se utíkám s prosbou: vždyť nezbývá naděje jiné
tvoru, na něhož číhá i z moře i z pevniny zkáza,
nežli Ty, Rodičko svatá, Ty hvězdného Olympu zdobo!
Chloubo hvězd, zářivější než souhvězdí obého vozu,
k přístavu vedoucí ty, kdož zbloudili, pomocí přispěj
mně, jenž v propast se řítím, zbav duši mrákavy hříchu!
Tisíce osidel splétá a tisíce rozpřádá sítí
na mne neblahý satan, mne lichými poctami láká,
závist mi vnuká a zlatý mi slibuje Paktolu písek,
pochodní Venušinou, jež k zhoubě zve, mámí mne, k zlobě
srdce mé jítří a duši, tu zastírá slepoty mlhou.
Ty však mně pomoz, Ty jediná můžeš, a ze styžských bažin
zachraň mne bídného, Rodičko, prosím, a smrti mne vyrvi,
k Tobě, přesvatá Panno, své dlaně obě dvě vzpínám,
ač v moři rozbouřeném jen stěží pažemi máchám.
Dosti již roků jsem prožil, a nicméně v hlubokém bahně
zločinných hříchů se svíjím a sotva mi nějaká kyne
naděje na život věčný, když duše je tolika vichry,
tolika bouřemi štvána. Vždyť proč bych se před Tebou styděl
vyjevit, jak se věc má? Snad zítra mé ukončí žití
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smrt, jež soucitu nezná, a božího uchvátí tvora
vládce lítého pekla, když odepřeš hynoucí duši
poskytnout záštity své. Já ovšem se nemohu Pánu
trnovým prokázat věncem, mé tělo na svatém stromě
rozpjato nebylo nikdy.
Ó, pomni, prosím, co věští
po světě sochy, co chrámy, jež památkou na tvé jsou skutky,
co tvoje podoby z vosku i malby, jež všude se tyčí,
co řeč i modlitby lidí, jež častokrát z pekelných temnot
vyrveš a po jejich smrti v říš uvádíš nebeských světů.
Pročež i mně teď své milosti dopřej a se srdce sejmi
nákazu strašnou a překaz, ó, prosím, ďábelských živlů
svody a nedopusť, abych byl já, tvůj sluha, jenž úctu
s pokornou tváří Ti v modlitbách vzdává, v tak úděsném víru
pozemském zmítán. Měj soucit a z nejistot kroky mé vyveď,
když pak mne pochybnost jímá, tu nezvratnou obrň mne silou,
otevři k spasení cestu, jež vede v síň božího krále,
vodami nebeskými a nektarem hvězdným s mé duše
po žití tolikých zkouškách smyj ohavnou ssedlinu hříchů,
neboť všechny mé síly, má spása i naděje moje,
plány mé, útěcha má jen v Tobě tkví, Svatá Ty Panno!
Bude-li potom má Múza a bude-li nadání moje
dostatek schopností mít, budu častěji s radostí skládat
písně, jež hlásati budou Tvou slávu, a pozemským zpěvem
povznesu Marii k hvězdám, neb vděčně vždy vzpomínat budu,
pokud mi průvodcem bude los žití, Tvých zásluh, ó Božská!
Z latiny přeložil Čestmír Vránek
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Johannes

Kirschweng

KOSTEL V LESE
Jihoněmecká

legenda

Když v šerém dávnověku povstávaly u cest první kříže a první
čela se skláněla před křtem, tu vyšla najednou z tisíciletého lesa,
v němž ještě houkali skřítkové, hrůza, jíž nikdo neodolal. Noc co
noc se zvedal z jeho hlubin křik, který byl děsný. Slabí a choří,
kteří jej zaslechli, umírali při něm a silní se děsili a byli přepadeni
strachem, jemuž nerozuměli a jehož se nemohli zbavit. Děti, které
se v té době narodily, byly slepé nebo hluché nebo strašlivě zkřivené a ve tvářích ostatních byl od prvního dne rys hrůzy a provinění. Matky, které to musily zažít, plakaly ve dne v noci a uplakaly se v předčasnou smrt. Zemí šly stále nové zvěsti o hrůzných
zločinech. Nejhroznější však zůstával křik, který se ozýval noc co
noc a vycházel z lesa a mezi nebem a zemí vyplňoval celý prostor
a všecky duše. Ptáci zapomněli zpívat a květiny povadly a země se
zachvívala smutkem.
V údolí před lesem byli však tři věrozvěsti, skotští mniši, kteří
přišli přes moře a přes mnohé vrchy a temné lesy. Ti se smilovali
nad bídou lidu a modlili se ustavičně. Ale když i do jejich hodinek
zařval děs lesa, zmlkali, a když se chtěli přinutit k další modlitbě
nabývala jejich slova divného, jim samým nepochopitelného smyslu,
a když pak jako svou poslední a horoucí modlitbu upírali temný
pohled pevně a s důvěrou na Ukřižovaného, i tato modlitba zůstala
nevyslyšena.
Lid reptal proti nim, protože neměli dosti moci, aby ukončili
jeho bídu. Tu se ti tři dohodli, že učiní víc, než aby se jenom modlili. Chtěli vyjít proti hrůze. Měl se tedy jeden z nich, zaštítěn Znamením spásy, vydat do lesa, zatím co by se oba druzí dále modlili.
Ten, který se tam vydal první, byl, ještě než kraj propadl takovému soužení, smíšek, stále veselý a skoro rozverný. Když opouštěl
svou vlast, aby v německých krajích kázal Krista, byla to trochu
i radost z ciziny a dobrodružství, která ho pobízela. A když i teď
mluvil a myslil v jasném denním světle na své předsevzetí a v jeho
duši byla ještě živá síla ranní oběti, zdálo se mu, že i toto jest do507
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cela nádherné a vzácné dobrodružství. Tak tedy vyšel do lesa prozpěvuje si nahlas slova žalmů, a už se nevrátil.
Druzí dva čekali několik dní a doufali v jeho návrat. Ale on
nepřicházel a lid byl stále zoufalejší. Kdož byli ještě pohané, strhávali kříže u cest. Pokřtění reptali proti mnichům a užuž znovu propadali pohanství.
Tehdy vyšel druhý. Platil ve své vlasti za svatého. Umrtvoval
se den co den, probděl a promodlil se celé noci a postil se nadmíru
přísně. A teď, dřív než se vydal proti lesnímu děsu, zdvojnásobil
všecka svá cvičení a modlitby. Jeho obličej byl bledý jako vosk,
když šel, a krůpěje krve označovaly jeho cestu. A vrátil se, ale byl
pomatenec, kdo se vrátil, kdo se bez ustání a nahlas a nesmyslně
smál, ze smíchu přecházel v řev a vyrážel slova, která zněla jako
pekelná latina.
Ježto bylo zřejmé, že přišel o rozum, povzdechl třetí a pak vykročil. Byl to velmi prostý mnich, který sloužil oběma druhým,
ačkoli sám byl kněz, a který po všecky hodiny dne znovu hluboce
žasl, že jej Bůh povolal k této milosti. Ten teď vyšel, ani se nesmál,
ani neplakal, ale šel jako na obvyklé denní pochůzky, klidně a bezpečně. Kdož jej viděli jít, potřásali hlavami, protože nesl na zádech
těžký kvádr. Ten se ještě leskl svatým olejem, který na něj vylil.
Když přišel na kraj lesa, nalezl na zemi ležet mrtvolu prvního. Oči
byly do široka vytřeštěny a civěly mrtvě a plny hrůzy do šedivého
nebe. Mnich prosťáček však šel svou cestou dál až doprostřed lesa.
S čím se zde potkal, to nikdo neví. Ale vrátil se bez posvěceného
kamene. Jeho obličej byl bledší než dřív, ale v jeho očích byl slabý
odlesk vítězství. Když došel k chatrči, kterou si zbudovali z neotesaných kmenů, vrhl se mu pomatený vstříc se strašnými skřeky a
dorážel na něj bronzovým křížem, před kterým se jindy modlili,
jako zbraní. Tu učinil nad ním znamení kříže a promluvil tiše, ale
naléhavě: »Pokoj s tebou, bratře!« On se v tu chvíli zhroutil, naříkal tiše a pak upadl do hlubokého spánku, nad nímž dvakrát vzešlo
slunce, než skončil, a pak byl zdráv. Potom vyšli oba, aby pohřbili
mrtvolu svého bratra. Ale od té doby, co se třetí vrátil z lesa, nastalo v zemi veliké ticho a všecko začalo oživovat. Tu zase shromáždili okolo sebe lid, aby jej učili; jejich nauka byla nyní právě
tak mírná jako ticho po velikých bouřích, a získávali duše.
Když přešel nějaký čas, odvážili se také promluvit o oné hrůze,
která byla přemožena boží mocí. Vyprávěli o božím protivníkovi
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a o jeho nenávisti vůči spáse lidí. Nikdo si však netroufal všetečně
se zeptat mnicha Lva na jeho cestu do lesa. Všichni věděli, že
o tom snad jednoho dne promluví. A tak se stalo. Co však mluvil,
bylo jenom to, že je vybízel, aby s bratřími, kteří přišli přes moře,
postavili v lese dům boží. S křížem v čele, tak šli za zpěvů a modliteb do hrůzného lesa. Bratr Lev vedl průvod, až dorazili ke kameni, který se stále ještě leskl svatým olejem. Kolem něho vyrostly velké bílé květy a stal se teď základním kamenem kostela.
(Z novely »Vpád staletím« obsazené ve svazku »Lev v jizbě«.
Vydá Katolický Literární Klub.)

A f a n a s i j A f a n a s j e v i č Fet
POD

HVĚZDAMI

Byť jako já též posloucháte času
a otroky jste čísel vrozených,
ohnivé knihy písmen vida krásu,
bez čísel smysl vyčíst umím z nich.
V démantech, zlatě jako kalifové,
zbytečné tam, kde zemská strast má vznik,
posvátné písmo vidiny jste snové,
nám pravíte: »Jsme věčnost - tys jen mžik.
Jsme bez čísla. Chce darmo duch tvůj lačný
myšlenky věčné stínu dosíci,
zde hoříme, by v soumrak neprůzračný
den vnikl k tobě věčně zářící.
A proto, když se dech v tvé hrudi svírá,
je útěchou ti zvednout čelo své
s povrchu země, vše kde v temnu zmírá,
k nám, v naši hloubku, v světlo jiskřivé.«
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BEETHOVENŮV
ANRUF AN DIE GELIEBTE
Jen jednou pochop vyznání mé strastné
a uslyš prosící mé duše sten.
Já před tebou, ty stvoření mé krásné,
jsem neznámých sil dechem okřídlen.
Tvou podobu teď hledám před rozlukou,
jsem pln jí, trnu, rozkoší se chvím,
bez tebe předsmrtnou se trápím mukou,
však tento smutek štěstím je též mým.
Já o něm zpívám, hotov klesnout k zemi,
tvůj lesk se tak jak božstvo rozestřel, jsem blažen: vždy teď v muce nové je mi,
jako bych krásy tvé v ní slávu zřel.

C H C E V Ě Ř I T SE N Á M
Lesk viděl jsem mléčného, dětského vlasu,
vzdech tvého jsem uslyšel sladkého hlasu
a prvé jsem červánky pocítil plát:
byl jarních jsem poryvů poslušen vlády,
proud čistý a vášnivý vdechl jsem tady,
jenž s andělských křídel mi započal vát.
Já pochopil slzy a pochopil muky,
kdy umlká slovo, kdy vládnou jen zvuky,
kdy nezní už píseň, leč pěvce duch sám,
kdy duše už opouští zbytečné tělo,
kdy bez konce radost by poznat se chtělo,
kdy ve věčnost štěstí se věřit chce nám.
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SLOVA

MILENCE

Nemysli, chladnou lhostejnost že věstí,
když na tebe se dívám v mlčení:
méně si stupňů k mučivému štěstí,
než štěstí toho, duše necení.
Je sladko k sobě licoměrný býti,
ač na jiného nic už nemyslím:
a věří se - a nelze uvěřiti,
že není přehrad, u sebe tě zřím.
Můj polibek, tak plamenný a čistý,
nespěchá k rtům tvým nebo tváři hned.
Bzučení včel je nad jabloně listy
milejší těch, jež usedly už v květ.
Přeložil Miloí Matula

Stanislav

Zedníček

SKALKA VE

STÍNU

»Kdo tolik trpěl, že v ochozy, srázy a skreje
dal horám se rozkročit moct svou
v den Golgoty, v děs hodiny třetí, jenž zeje
skal oponou roztrhlou -«
Jan Zahradniček

Stojím ve vůni brambořišť a k údolí se snáší slunce, až v okrajům naplněné krví. Protěže se houpají v odlescích, rybníky přikrývají svou nahotu širokými pruhy mlh. I stíny, ty černé sestry lesů,
létají prudce mezi jeřáby.
Dívám se pozorně na pahorky, které se k sobě lísají v náhlé
pohodě. Objímají se pažemi borovin a svalnatými prsty cest, v jejich
nemotorných tělech je veliká něha, věkovité přátelství.
jen jeden pahorek stojí opodál a stín jej přikrývá, jen jeden
z bratří bloudí a stojí bezradně nad městem. Otáčím se k němu 511

k tobě, Skalko, má známá z dětství, k tobě, Skalko ve stínu a hrůze!
Světla západu dopadla jen k tvé patě. Leží zde jako doutnající
jiskry v prasklých švech popelu. Dál se plazí tlející vřes, dál je jen
prázdná šeď kamene, jen zuhelnatělé temeno, vrcholek nadmutý
jako morový vřed. Žádný pták, žádný strom, žádný keř, jen krvavé
listy borůvčí a suché hrsti trav leží na úbočí. Je to pahorek zpustošený - - ó Skalko, kdes to chodila, jaké šaty tos na sebe navlékala?
Či stůněš ve své opuštěnosti? A proč tě kdo opustil? I Stráň, která
je ti nejblíže, se odvrací a nahýbá nad údolí, jen aby se nemusela
přiklonit k tobě a vyprávět ti příběhy svých lesů! Kdo tě to proklel? Můžeš-li, promluv nebo dej nějaké znamení, abych se upokojil
v soucitu!
A tu vidím, jak temeno se těžce nadzvedá, jak se křiví ta široká
skála u paty, jak se napřimují útesy u vrcholku, je to jako by nějaký mrtvý obr otevíral oči a nabíral dech do svých širokých úst.
Země kolem v širších a širších kruzích se hnula jakoby v úžasu,
a v ten okamih uslyšel jsem jakýsi Šumot tiše letících ptáků, pak
ale hluk vzrůstal, jako by se otevírala země, jasněl v hlasech velmi
hlubokých, až rozezvučel celý prostor nad Skalkou a nad krajem,
a já se podivil, když jsem poznával nápěv chorálu, který mě dojímal
vždy až k pláči, když každé stéblo, každý strom, každý kámen,
každý květ, každý tvor nad zemí i pod zemí zpíval - jak to vše
kolem zíralo vzhůru, jako by tisíce a tisíce kuřátek pilo vodu a zvedalo zobáčky, ale ještě vznešeněji, ještě zbožněji to vystupovalo
na špičky a bělelo úctou a mně nezbývalo než zpívati spolu píseň
naděje, píseň věků, píseň této země: Svatý Václave!
Pak jsem se rozhlédl jako probuzen.
Zdálo se mně, že již nepoznávám ani sebe ani Skalku ani místo,
kde jsem stál. Něco se ve mně uvolnilo, jako bych zapomněl na
tíhu země, na pouta žil, na pouta lásek pomíjivých. Skalka zářila
jako ploutev závojnatky, meze a cesty rostly k obzoru, na kterém
ležely dosud prsty slunce.
Stál jsem užaslý nad proměnou tak nenadálou.
A tu kdosi velmi laskavý vzal mě za ruku a bylo ticho vzácné,
světlo jiného světa a cesty jiného světa, a Skalka, má známá z dětství, Skalka ve stínu a hrůze, stoupala jako hvězda jitřenka po
obloze mé radosti.
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Oldřich Králík
TEORIE

VLIVŮ

Při Máchově Budoucí vlasti jsme viděli, že najít k veršům jednoho básníka obdobu nebo třeba i nepochybný vzor u cizího básníka není zdaleka všechno, že je naopak důležitější tuto shodu
vyložit a zvážit. Proto je třeba si zvláště pozorně všimnout teorie
vlivologické, ovšem teorie z valné části neuvědomělé, poněvadž
literární historikové se často spokojili s konstatováním shody a
každou shodu pokládají za podlehnutí, za úmyslné napodobení.
Je paradoxní, že stupeň domnělé závislosti básníkovy je v opačném vztahu k metodické ujasněnosti badatelově: oč nevědoměji,
naivněji literární pracovníci zjišťovali vztah dvou básníků, o to
vědomější, záměrnější a otročtější vypadl vztah básníka pozdějšího
k předchůdci. Snad vyplyne zpětný prospěch i pro poznání básnického díla, podíváme-li se jednou do dílny vlivologů. Je to jenom
spravedlivé, neboť tolikrát se učenci dívali do dílny básníkovy
a mysleli-si, že odhalili jeho tajemství, sami však se podivuhodným způsobem cítili povzneseni nad jakoukoliv problematiku. Revise metod vlivologických je naléhavě třeba také už proto, že některé výsledky jsou absurdní. Nezřídka se stává, že pro jeden motiv nebo jednu postavu se najde tolik předloh, že nastane opravdová tlačenice. Kdo se poněkud seznámil s máchovskou literaturou,
ví, jakých nespočetných odkazů poznačila tato literatura na př.
k II. zp. Máje, ze známějších jmen uvádím Byrona, Mickiewicze,
Schillera, Goetha, Gellerta, Lenaua, V. Huga, podobně hýří odborné studie paralelami k I. intermezzu. Cituji aspoň z jedné studie: »Pravzor intermezza je asi anglický; nalezl jsem je však i u Logaua, Günthera, Burmanna, Schulze, Müllera,« nechci ani mluvit
o paralelách z polské poesie. Pěkně rozsáhlé je také příbuzenstvo
vysloužilce Bárty Flákoně z Cikánů, lze si vybrat mezi opilým
sluhou kozáka Nebaby z Goszczyňského (Voborník), postavou
z Pfeffelovy Die Tabakpfeife (Bittner) a postavou z Bulwerova
románu Eugen Aram (Janský) a ještě K. Polák navrhuje ve stopách Fischerových k »četným obdobám filiačním« Wolfovu Preciosu. Je již fysicky nemožné, aby byl Mácha přečetl a napodobil
aspoň desetinu nasbíraných předloh. A za druhé se horlivé hle513

dání vlivů vyvrací samo tím, že se za významné, příznačné shody
pokládají i nejnevinnějsí samozřejmosti. Tak Pražák ve studii o Máchovi a Manfredovi (a znovu v knize o Máchovi) vidí znak byronismu, zprostředkovaný Manfredem, ve výrazu »tmavá noc«. Při
takové povšechnosti se vytrácí jakýkoliv pevný obsah pojmu »vliv«,
pro každý Máchův výraz a obraz lze pak nalézt libovolný počet
vzorů. Nakonec vzniká neudržitelný stav, že Máchova »erudice« se
rovná součtu erudice všech minulých a dnešních badatelů o Máchovi. Stačí si přečíst u Pražáka, který shovívavě snesl bohatství
domnělých objevů, odstavec o vlivech (str. 152—164) a máme nestvůrný dojem nemožné, nelidské mašiny, která narychlo přemlela
desítky malých i velkých zjevů (v Pražákově seznamu nechybí jich
mnoho do sta).
V této vysoké koncentraci literárních vlivů nemůže ovšem existovat živý básník, nutně se hledalo východisko. Jedni, jako Šalda
a Vyskočil, briskně odmítli umrtvující hromadění filiačních vztahů, základním předpokladem čtenářského obdivu a kritického rozboru je jim autonomnost básníkova světa. Jiní badatelé, zejména
Mukařovský, snaží se teoretickým ujasněním zvládnout tento chaos
vlivů, najít tu nějaký zákon a řád. Proberu jednotlivé badatele a jejich metodu, ať je formulována či jen implicite obsažena v jejich
pracích.
Nejprimitivnější je beze sporu pojetí Ant. Procházky. Už v nadpisu jeho studie v ČMF (r. X V I I . ) čteme příznačný termín »Máchova erudice básnická« a také začátek druhé kap. mluví výmluvnou řečí:
»Uvádějíce domácí i cizí básníky, kteří byli Máchovou školou, můžeme sledovati
obraz vzorů právě tak v drobných skladbách Máchových jako v Máji, a tu vše ukazuje,
jak Máchovi jako pilnému Čtenáři v mysli utkvěly přerozmanité motivy, jejichž reflexy
Časem splývaly, při čemž broušením, tříbením a formováním pečlivého básníka Máj vykrystalisoval v poetický výtvor hodnoty ryze umělecké.«

Shledáváme se tu se samými představami poetiky pseudoklasicistické, z básníka se stává pilný čtenář a učeň starších vzorů, pečlivě brousící a pilující napodobitel. Není ani třeba dodávat, že toto
školské chápání naprosto přehlíží romantický ráz Máchovy tvorby.
Značného vlivu a ohlasu v odborné literatuře dosáhla zápisníková teorie H. Siebenscheina (L. F., 1912). Siebenschein výslovně
odmítá domněnku, že by při Máchových shodách s jinými básníky
šlo o bezděčné či podvědomé reminiscence, a črtá obraz básníka,
čtoucího s tužkou v ruce a pojímajícího sbírku takto načtených míst
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do své básně. Při tom naznačuje dvojí možnost, aniž se pro některou z nich rozhoduje: buď si Mácha vypisoval a přebásňoval účinná
místa, jak se mu nahodilá Četba dostávala do ruky, a teprve dodatečně vybíral podle pozdějšího plánu vhodné úryvky, buď předcházela takovou prohlídku soudobé poesie básnická koncepce vlastní... (a Mácha) chodil si pro přímou inspiraci do poesie německé«.
Přece se však Siebenschein podle posledního odstavce svého článku
kloní spíše k potupné eventualitě druhé:
»Mácha měl tedy zápisník, do něhož si zaznamenával verse vzniklé přímou inspirací při lektuře, do něhož si přebásňoval nebo i překládal celé partie, jež se mu líbily;
odtud pak přejímal větší nebo menší kusy do svých básní, především do Máje, jehož
koncepci měl asi dávno již hotovu, když jal se vystihovati nálady a vypracovávati podrobnosti.«

Nechávám stranou závažnost paralel, které Siebenschein našel,
ale jeho výklad je neslýchaně opovážlivý. Podle něho Mácha byl
autorem pouze hrubého obrysu Máje, vše ostatní, nálady i podrobnosti jsou dílem »přímé inspirace při lektuře«. Přes tuto nehoráznost a přes samozřejmé rozhořčení se strany těch, kteří hledají
v poesii poesii a nikoliv psychologii, pronikla Siebenscheinova
teorie hodně do badatelských kruhů. Lze to dobře pochopit, místo
mlhavých výkladů o byronismu zavedl Siebenschein hmatatelnou
představu »básníka, který čte s tužkou v ruce německou poesii«.
Jeho formulace je drastická, ale jasná a má, aspoň zdánlivě, nevývratnou oporu v zachovaných zápisnících Máchových. Místo kritiky zápisníkové teorie připomínám jenom nedávnou analogii. Jar.
Durych napsal po Bloudění článek »Škodlivost autorských výkladů
o genesi básnického díla« a četné jeho věty o autorských výkladech
platí také pro básnické deníky a zápisníky:
»Napíše-li tedy autor o sobě, že třeba tu či onu kapitolu svého díla dělal podle
historie Hurterovy, jinou podle Beckovského atd., dovtípí se prostý čtenář, že tyto knihy
byly autorovi pomůckou a že ho jejich obsah přivedl na různé myšlenky, ale zároveň
cítí, že tím jest řečena jen velmi nepatrná část... Nemůže arci pověděti všecko, poněvadž
básník má či aspoň má míti svá soukromá životní, duchovní a umělecká tajemství, která
na jeho práci mají vliv nejhlavnější, a mluviti o těchto věcech se nesluší. Tato tajemství
jsou jakési causae primae.«

Mluveno Durychovými termíny, Siebenschein mate a zaměňuje
prvotní příčiny s druhotnými, myslí si, že odkryl tajemství básnické
tvorby ve vnějškovém mechanismu výpisků, zatím co ve skutečnosti
je všemi paralelami »řečena jen velmi nepatrná část«. Z celé zápisníkové teorie zůstanou po rozumné úvaze jen ty zápisníky, ale
básník, jehož podivná »koncepce« slouží za pouhý rámec pro ohlasy
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četby, nota bene ohlasy nasháněné teprve dodatečně pro tento
rámec, musí padnout.
K Siebenscheinovi se hlásí z novějších vědců na př. Heidenreich: »...podává zajímavé svědectví o pracovní metodě Máchově:
používá ke stavbě Máje často už hotových kamenů, jež ležely připraveny nejen ve skladišti jeho paměti a srdce, ale i v literárních
náčrtcích a zápisníku - domněnka, již vyslovil už H. Siebenschein
pro reminiscence z literatury německé.« Slouží se tu fantomu vědeckosti: »I sem (do zkoumání básnické techniky) třeba vnésti pevná
hlediska vývojová a metodu přísně srovnávací.« A positivní vědeckost narůstá až do fantastičnosti:
»Kdesi hluboko v podvědomí rozehrála se utajená strunka zanikající paměti, popud
snové fantasie ostře se zabodl do slabounké stopy v kůře mozkové, dávná vzpomínka se
plnou silou nanovo jakoby zázračně rozezvučela... A zdálo se Máchovi ve volné obměně,
O čem četl před lety v Novalisovi pod heslem Metempsychose a co dokonale rozebral
už Arne Novák.«

To zde psychologické hlubiny básníkovy odkrývá detektivní
bystrozrak, hodný K. Čapka. Fysiologický názor na básníka se projevuje i v zavádění jakéhosi služebního postupu do poesie: »A v tom
právě záleží tragika života Máchova, že mu nebylo dopřáno probojbvati se z dočasného vlivu byronismu k samostatnému rozletu po
domácí půdě, jak toužil už při zápasu s Larou. Dva skvělé, byť
i drobné ohlasy třetí části Dziadů ukazují, že měl schopnost přiblížiti se i přes své mládí k Mickiewiczovi období drážďanského,
k němuž by byl přirozeným vývojem věkově dospěl až v letech čtyřicátých^ Náznaky podobného pojetí se najdou i ve starší literatuře, ale tak přehlížet vnitřní logiku každého jednotlivého osudu
básnického a tak normalisovat hodnostní třídy poesie a vázat je na
věkovou hranici se neodvážil nikdo.
Přísně objektivně, bez ukvapených dedukcí snáší doklady pro
Máchovu básnickou techniku R. Wellek. O výpisku z Irvinga, pojatém do Cikánů, praví: »Krásný, dosud neznámý příklad, jak
Mácha pracoval přímo mosaikově, jak se nebál asimilovat do souvislostí zcela nových detail, který se mu líbil a uvázl v paměti nebo
v zápisníku.« A o slovech ze Scottova Opata, vložených do úst
Honzovi z Máchova Křivokladu, čteme: »Je to další doklad pro
mosaikovou pracovní metodu Máchovu, která zřejmě souvisí s celou
fragmentárností jeho tvůrčího procesu a která má i dalekosáhlé
stylotvorné důsledky.« Wellek tu odkazuje na práce Mukařovského,
neboť správně cítí, že klíč k problému Máchových výpůjček moti516

vických a slovních leží v ustrojení básníkova díla. To již není ani
tříbení a broušení, ani »přímá inspirace z lektury«, nýbrž »asimilace
do zcela nových souvislostí«, romantická »fragmentárnost«. Je
ovšem nebezpečí v termínu »mosaiková práce«, nutno vzpomenout,
jak toto označení dlouho zastíralo uměleckou sílu Wintrovu.
Velmi horlivě se otázkou vlivů zabývá K. Polák. Metodicky prohloubil otázku básníkovy četby, jeho práce o Máchovi jako čtenáři
Goetha patří k nejlepším studiím toho druhu. Co se týká vlivu
cizích básníků na Máchovo dílo, chce je Polák vidět a představit
co nejmakavěji. Dobře si uvědomuje dvě základní obtíže, nepromlčitelnou individuálnost básníkovu a nebezpečnou konkurenci nejrůznějších vlivů. Je zajímavé, jak se Polák snaží obě nesnáze překonat, jak zachraňuje svébytnost Máchovu a jak třídí rozličné vlivy.
Siebenschein uznával rámcovou »koncepci«, Polák mluví o vnitřním napětí«: »Pro přijetí inspirace bylo rozhodující vnitřní napětí
Máchovo, a podle něho se utvářil výsledek.« Toto vnitřní napětí
pomáhá organisovat i chaos vlivů: »Podněty přicházejí s různých
stran, jednotícím živlem je Mácha sám.« Lze tu zjistit nesporný pokrok proti Siebenscheinovi, »vnitřní napětí« nejen přijímá inspiraci, nýbrž určuje také výsledek setkání s cizím básníkem, jak se
projevuje ve vlastním díle. Horší je to s druhou nesnází, Polák je
příliš poučen o nepřehledném rozrodu literárních motivů, sám říká:
»Ale filiace takového nočního sboru (I. intermezzo) se musí jeviti
badateli, v romanticích sčetlému, mnohem spletitějŠí.« A tak začíná
rozlišovat vlivy »nejsilnější«, »rozhodující« a »podpůrné složky při
vzniku básníkových veršů«. Je pochybné, jakou poznávací cenu mají
všechny ty »podpůrné složky«. Polák vypracoval celý takový systém
vlivů pro II. zpěv Máje, zvláště pro místo o věčné nicotě: »Goethův
podnět (sc. Faust) ...byl nejsilnější a považuji jej za rozhodující,
nebyl však sám... To (sc. výpisek z Garczyňského) je další podpůrná složka při vzniku Máchovy pasáže, přesně doložená a velmi důležitá... To místo (sc. z Viléma Meistra) lze považovati spíše než
Werthera za podpůrnou složku při vzniku II. zp. Máje.« Touto
pracovní metodou jsou otevřeny dveře nejpestřejším dohadům,
k jednotlivým veršům Máchovým se pak dají nalézt celé hory suroviny vlivové, z níž básník domněle vytavil své slovo. U Poláka je
dána přímo sankce pro takové hromadění vlivů: »I zde našel
Heidenreich vliv Mickiewiczův, ale to nikterak nepřekazí inspiraci též
goethovské.« Vede to při nejmenším ke skreslené perspektivě,
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k tomu, že se básníkova individualita ztrácí v tlumu cizích zjevů,
či jak to říká Polák sám: »Více cizích hlasů souzní s nitrem Máchovým.«
Dva badatelé starší generace snažili se uchopit problém s vyššího hlediska, formulovat jej obecněji, totiž Ot. Fischer a Alb.
Pražák. Řešení prvního z nich je opravdu důsledné, což ovšem
neznamená, že by bylo definitivní. Už dříve jsem ukázal, že Fischer
vyznává jakýsi fatalismus vlivový, že místo exotických vzorů hledá
pro Máchovo dílo podněty co nejbližší, vidí je vyrůstat z domácího
prostředí, školní lektury a bezprostředního působení učitelů. Ruší
tedy výjimečnost vlivů, mluví o Máchově »pražské erotice«
a »pražských trampotách« a básník je mu »synem své doby«. Několikrát v různých pracích pesimisticky redukuje Máchovu původnost:
»Ne novost myšlenková, ale básnická intensita«, »Mácha nepatří k tem tvůrcům,
kteří přinášejí něco myšlenkově nového; zajisté všechno, co vyjádřil ve svém díle, bylo
již napřed zpracováno cizí básnickou myšlenkou«, »Ať se pak k Máji blížíme s kterékoli
strany jakožto literární historici srovnávací: vždycky poznáme, že ta neb ona součást
jeho básně byla již vytvořena, byla již přeformována před ním, ba lze říci: kdyby jeho
Máj byl převeden do světového jazyka, neměl by takřka nic originálního do sebe a hlavní
jeho formulace o smrti, o věčnosti zněly by jako opakování zvuků a moudrostí již
vyřčených.«

V tomto bodě se Fischerův výklad láme a sám Fischer mluví
o paradoxu. Uvědomuje si totiž, že konstatováním vlivu neřekli
jsme ještě nic o podstatě hotového díla básnického, že »odsunuli
jsme jen řešení otázky, která se nicméně naléhavě o své řešení
hlásí«. A oč zoufaleji spoutává Fischer Máchu s jeho dobou,
s pražským životem jeho doby, o to úpěnlivěji stupňuje jeho neúprosný subjektivismus. V litoměřické přednášce ho řadí k »typu
duchů, jejichž osud jest: nositi svou symbolickou rakev s sebou
ve vlastním nitru«. Psychologický determinismus je u Fischera bezvýchodný, v jeho pojetí se Mácha zalyká svým subjektem. Je to
opravdu paradoxní postup: jak vázanost na vnější prostředí, tak
vnitřní zakletí je vyhnáno na samo ostří. Čtenář se teď asi ptá,
jak Fischer dokázal sloučit oba póly svého pojetí, určenost objektivní i subjektivní. Velmi prostě a elegantně: psychický aparát
Máchův byl podle něho obzvláště selektivní, zachycoval jen úzce
vymezený výsek objektivní skutečnosti, životní i literární, a tak
se ruší protiklad vlivu a originality. Proto Fischer odmítá označení
Máchy jako pouhého epigona - již také Máchy německých pokusů 518

a mluví o jeho praedilekci, ostře laděné receptivitě a zvláště výrazně o »imanentním vnitřním založení«.
Výklad Fischerův upoutává rafinovanými postřehy, ale celkově
vzbuzuje vážné námitky. Objektivita striktně vědecká je přelud,
ani nejpositivnější badatel se neobejde bez metafysických předpokladů, musí vycházet z nějaké představy o duši. U Fischera je to
představa duše vyprahlé, uvězněné ve své imanenci. Bolestně tu
postrádáme živé síly, které by duši vyvedly z jejího zajetí, a je
poučné, jak všechen důvtip v odkrývání vlivů nemůže básníka
začlenit do skutečného společenství duší.
Proti promyšlené konstrukci Fischerově nacházíme u Pražáka
poněkud chaotickou všehochuť názorů. Cituje v jedné poznámce
své knihy o Máchovi pojetí Fischerovo, ale také s výhradou slova
»jakoby« říká o básníkovi, že »pohrdaje dobou a dobovostmi tvořil
jakoby v zákmitu věčnosti«. Nebo se dovolává Bittnerova mínění
0 tom, že básníkova původnost stojí nad cizími vlivy, a zase přijímá
teorii o »majetku novodobé romantiky vůbec« (pokud se týká
básnických námětů). Přesto se snad dá zjistit srovnáním příslušných partií v jeho knize a starší studie o Dráxleru-Manfredovi jeho
osobitý postoj k problému. Aby získal co nejširší základnu pro
zkoumání vlivů, rozlišuje Pražák Máchu-čtenáře a Máchu-tvůrce
slovesného. Pokud Mácha čte, je prý »jako resonanční deska, jež se
každým dotekem chvěje, je jako přijímač cizího dojmu a vjemu,
duše mimosa«, Prakticky to znamená, že se dá čtenářské konto
Máchovo velmi zatížit. S většími nesnázemi formuluje Pražák
podíl vlivů v tvůrčím aktu básníkově, opisuje tento děj četnými
metaforami:
»Všech en cizí materiál byl mu jen surovým drahokamem, jejž si pročistil, obrousil
1 vybrousil po svém... vše přetavil a proŠlehal vlastním tvůrčím žárem... proŠlehal je svým
zrakem a prozněl svým sluchem.«

To jsou ovšem obrazná rčení značně Široká, zvláště ono »prošlehánk se zdá příliš pohodlným prostředkem, jak udělat z černého
bílé, z cizího majetku vlastnictví Máchovo. Poněkud přesnější je
toto místo:
»V tvůrčí chvíli jako by toto chvění chtěl zastavit, bohatou klaviaturu cizích tónů
umlčet, hledal, třebas někde usilovně, na př. po četbě Byrona, jen vlastní tón, a také jej
nalezl. Schytával skutečně celé trsy paprsků ze světových literatur, ale lámal je v jiný
směr, rozkládal je hranolem své duše ve vlastní vidma, pronikal vlastní září.«

Myslím, že ani tento pokus vpašovat do cizích ohlasů vlastní
tón a do cizích reflexů vlastní záři nepůsobí dost přesvědčivě.
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Tyto nezdary jsou asi zaviněny Pražákovou násilnou snahou
všechno vyrovnat, spojit tvarovou estetiku s literární fysiologiL
Vlastní jeho školení literárně historické se nejosobitěji projevilo
v teorii slovníkové. Ve své starší studii o Manfredu napsal:
»Dokud nemáme historického slovníku českých metafor, uměleckých epithet a přirovnání, dokud s takovouto pomocí nemůžeme chronologicky zjišťovat růst a obměnu
básnického obrazu a výrazu u nás, lze slovesně technické vlivy určovati ovšem jen s poměrnou bezpečností a platností.«

Podobně říká ve své monografii:
»Aby bylo možno majetek a původnost určiti naprosto spolehlivě, byl by nutný
slovník metafor, paralel a epitet v naší i německé literatuře.«

A také v thesích bělehradského sjezdu mluví o »studiu všech
evropských souvislostí v celém rozsahu tématickém, námětovém,
typovém, imaginačním a hlavně tvarovém«. Cítíme v tom touhu
realistického badatele uniknout omylu tím, že vyčerpáme všechna
fakta, dokonale uzavřeme kruh důkazů. Pochopitelně tedy chválí
Jakubce za to, že »doporučil při shledávání máchovských vlivů
kritickou zdrženlivost a rozvahu«. Je však otázka, kolik je v tom
zdůrazňování prozatímní poměrnosti skutečné rozvahy a není-li
v opatrném čekání na slovník obrazů nedostatek kritické odvahy,
nouze o pevná kriteria. Kam se poděla absolutní hodnota básnického
slova, potřebuje-li soudní ověření z thesauru obrazů? A pak rozpor
mezi emfatickým velebením Máchovy tvůrčí jedinečnosti a horlivým sebráním nepřehledných výsledků vlivologie prozrazuje nouzovost celého řešení a příliš připomíná rčení: »Aby se vlk nažral
a koza zůstala celá.«
Po kompromisech Pražákových bych chtěl ukázat, jak F. X .
Šalda v jubilejní přednášce radikálně rozbíjí předivo vlivů kolem
Máchy. Rozhodně vyjímá básníka z dobových souvislostí »Spojovat Máj s baladami Hněvkovského... je žalostné nedorozumění«),
vidí jej zcela nehistoricky ve vlnobití ducha, jako herce v nadčasovém dramatu člověka na zemi. Nikoliv pro kausální, empiricky
zjistitelný vztah, nýbrž pro společné rodové znaky vyslovuje s jménem Máchovým zároveň jména nejdražších mu velkých básníků
a myslitelů, Miltona, Poea a Schopenhauera, Rousseaua, Chateaubrianda, Vignyho, Huga, Baudelaira a Pascala. To, že Šalda nejčastěji jmenuje Baudelaira, tvořícího po smrti Máchově, je dosti
výmluvné, ale i jinak předem Šalda zamezuje vznik myšlenky, že
by šlo o vlivy: »...v básni miltonovské ražby a přece nenapodobující
Miltona.« Geniální kritik potkává prostě Máchu na zjasněných
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nivách zásvětních v hloučku příbuzných duchů - asi jako Vergilius
spatřuje v Elysiu Musaia. Toto Šaldovo rozlomení pout vlivových
bylo ovšem opět podmíněno jeho představou o básnickém duchovním ustrojení. Žádný fischerovský kontrast »ne novost myšlenková,
ale básnická intensita«, nýbrž bezpečné poznání: »On byl první
básník v tom smyslu, jak tomu slovu rozumíme dnes: duše vytržená
a unesená sama sebou, svým vnitřním bohatstvím, svou vnitřní
silou a krásou.« Proto ani Mácha nemá pro Šaldu »vliv« na pozdější českou poesii, jde o něco hlubšího: »A vezměte tři přední
básníky přítomnosti: Horu, Nezvala, Zahradníčka. Jaký intimní
vztah mají všichni tři k poesii Máchově!«
Podobnou představou o básníkovi jsou podloženy jemné Vyskočilovy poznámky k problému vlivu. Obrací se výslovně proti
positivistickému zjišťování vlivů, které nedovede
»poznati, že tvůrčí básník není umělým konstruktérem z nahledaných prvků, že jeho
práce se nepodobá stavbě z nashromážděného staviva, ale růstu ze slunce, z vod, větrů
a z půdy tak nadobro nepodobné útvarům rozvitého květu: z půdy, v jejímž temném
podzemí nassává jemnými vlásecnicemi svých kořenů«.

A ještě jeden obrazný výklad, opravdu výklad na rozdíl od
těžkopádných nakupenin metaforických u Pražáka:
»Alchymistům náležejí objevy mnoha cenných látek, v kterých není stopy oné substance, kterou hodlali nalézti. Až na bezděčnost tohoto počínání můžeme v tom spatřovat
jakýsi obraz oné působnosti, jež byla označována jako „vliv". Nelze hledati stopy nějakého „přejímání" v básníkovi, který ve svou tvorbu nemůže zabírat, co mu vpravdě
nenáleží. I kdyby se o to snažil, indukuje takto neznámé síly, jež byvše probuzeny, směřují k vlastnímu utváření.«

Osvobozující moment Vyskočilova pojetí je podstatné odlišení
tvůrčího básníka od jeho vzoru, zdůraznění, že půda, z níž básník
roste, je »nadobro nepodobná« útvaru jeho díla. Vyskočil nepotřebuje křečovitě vsouvat osobitý tón básníkův do spleti hlasů, pronikajících zvenčí, tvůrčí skok od předlohy k vlastnímu dílu je obsažen v samé osnově jeho obrazů.
Od Šaldy přijal mnoho podnětů Menšík a z toho důvodu asi
uhajuje ve svých vlivologických pracích samostatnost Máchovu.
Polští básníci, které Mácha četl, jsou pro něho příznivým klimatem, v němž dozrála Máchova poesie, jejich verše vydražďovaly
vlastní vlohy básníkovy:
»Není pochyby, že si tyto melodické prvky a hudebně skladebné půvaby Marie podmanily i básnického ducha svrchovaně hudebního, jako byl Mácha. Živily jeho přirozené
nadání básnické a přiváděly k rozpuku tajemné, v básníku dřímající síly.« - »U Máchy
Řád VI. 38.
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okouzluje metaforické užívání substantiv..., jež nacházíme hojně i u Slowackého; v mnohém směru znalost SI. stupňovala tu přirozenou zálibu M., jevící se už v prvotinách.®

Menšík také plně uznává Máchovu originalitu, novost a odvážnost jeho veršů proti všem možným paralelám:
»...prudké vření Máchova úsilí, odvážně přenášející k nám ledacos z nejmodernějších
tehdejších extrémů v cizích literaturách, v nichž některé tyto zjevy ani ještě nezdomácněly
a nedocházely uznání, ba zhušťující je ještě v prudší, útočnější a nezvyklejší obraty.«

Po tolika hlasech pro i proti uvedu poslední, metodicky nejprohloubenější příspěvky k problému vlivu. V sborníku Pražského
linguistického kroužku, který představuje vrchol literární vědy
u nás, zamyslili se nad otázkami vlivu dva badatelé s velkou filosofickou erudicí, vyzbrojení zvláště jemnými nástroji tvarové analysy a vládnoucí i mocnou schopností skladnou, J. Mukařovský
a D. Čyževskyj. Studie obou měly hned po vydání sborníku značný
ohlas, který se týká přímo i oddílů řešících problematiku vlivů.
Polák v referátu o sborníku napsal:
»...pověděl všechno metodicky nové Mukařovský, z jehož studie bylo leccos už
i u nás doma předjato, i v literatuře máchovské, ale teprve on řekl nezávisle, po svém...
slovo takřka definitivní. Z Mukařovského jsem se i po desetileté práci se srovnávací
metodou pouči|...«

A Černý se s uznáním vyslovuje o »významném a vskutku
metodicky promyšleném passu Čyževského«, v němž je zaujato zásadní stanovisko k paralelám básnickým.
V jednom bodě se mínění obou badatelů shodují, totiž ve výkladu o »obecném majetku romantismu«. Tímto výkladem je snad
definitivně překonán názor o jednostranné závislosti Máchově, jeho
podlehnutí určitému vzoru. Mukařovský na mnoha místech své
práce operuje s pojmy »obecný majetek evropského romantismu«
(46, 87), »běžná zásoba romantická« (45, 110), »romantická básnická konvence vůbec« (46-7). Nejdůrazněji zní formulace r o mantická zásoba... bez individuálního autorství« (46) a z toho vyplývá závěr pro posouzení Máchy: »Přejímat od epigonů znamená
přejímat opakovatelné« (45). Podobně, ale ještě určitěji v prospěch
Máchovy nezávislosti, praví Čyževskyj: »M. prostě převzal některé
prvky „noční poesie", kterou Nebeský později otrocky kopíroval.
Toto převzetí bylo tím snazší, že anno 1835 „romantika" se stala
z přítomnosti minulostí. - A v takových okamžicích žijí prvky odumírající poetiky - v našem případě poetiky romantické - jaksi „ze
vzduchu", jako složky „bezpříznakové" stylistické řady, jako takové
elementy básnického stylu, které se nezdají nikomu „nápadné",
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které jsou pociťovány jako samozřejmost, - protože všichni mluví,
píší a tisknou „právě t a k " «
Názor o »obecném majetku romantismu« je dnes značně rozšířen, zmínil jsem se již o Pražákovi, z posledních projevů cituji
Jiráta: »Svým dekorem nemusil M. věru vzbudit, jak ukázal prof.
Hýsek, u současníků pohoršení - byli naň zvyklí.« S tím souvisí
i termín »typicky romantický«. Mukařovský ho užívá pro zážitky
Máchovy (85-6), Čyževskyj píše: »Být „typickým romantikem"
anno 1835 však znamenalo, užívat berných mincí básnické stylistiky
dobové - a to i tehdy, když básník zpracovával zcela nová a hluboce
individuální témata« (115). Je zajímavé, že oba pod zorným úhlem
»obecného majetku romantismu« ulomili hrot konkrétním výsledkům Siebenscheinovy studie, která byla trnem v očích ctitelů Máchovy poesie (45, 139).
Pak se však cesty obou znalců rozcházejí; pro výklad řešení Mukařovského bude nejúčelnější vzít za východisko srovnání s. Fischerem. Jak víme, Fischer rozťal podobu Máchovu dualisticky na otisk
objektivní skutečnosti a na subjektivní osudovost. Také Mukařovský vyhrocuje na dvou místech protiklad básnického subjektu a
objektivní danosti, podle starších kritiků, kteří zdůraznili tu či
onu složku, mluví o rozporu Sabina-Krejčí (42-4), po druhé o rozporu Vodák-Durdík (83-4). Co se týká objektivních vlivů, Máchova
přejímání, stojí Mukařovský celkem na stejném stanovisku: »Co
se tkne přejímání, je věc jasná. Nechceme zde ani narážkami opakovat dostatečně známé důkazy o tom, jak Mácha svou tématiku
přebíral z několika národních literatur« (87). Odtud plyne i analogické mínění o nepřeložitelnosti Máchovy poesie:
»...tyto skryté vztahy... jsou do jisté míry vázány na Češtinu a její lexikální systém,
že ve znění cizojazyčném pozbudou své rafinované složitosti a ustoupí do pozadí před
zjevnou významovou souvislostí textu; ta však je z valné části konvenční.« (47,
sr. 104-5.)

Je tu ovšem zřetelný odstín: slohová analysa přece umožňuje
Mukařovskému více se přiblížit k tvůrčí originalitě Máchově.
U Fischera se děje zvrat od objektu k subjektu »paradoxem«,
Mukařovský užívá filosofičtější terminologie: »Obě vysvětlení (sc.
objektivní i subjektivní) platí současně. Jedno z nich nevylučuje
druhé, ba dokonce tvoří obě vespolek nutnou dialektickou antinomii« (44). Dík své ujasněnější terminologii může Mukařovský
naukově propracovat vztah obou složek, subjektivní a objektivní.
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Slouží k tomu hlavně dvojice motiv a zážitek, která se nekryje s rozdílem »objektivní - subjektivní«, a proto umožňuje vyrovnání tohoto
rozdílu. Napětí členů jmenované dvojice je věnována druhá část
poslední kapitoly studie.
U Fischera se jmenuje síla, jednotící subjektivní i objektivní
oblast, »imanentní založení«, u Mukařovského daleko aktivněji zasahuje do vzniku díla z konvenčních prvků záměrná montáž
umělcova:
»Vlastní tvůrčí čin M. záleží v osobitém způsobu montáže, kdežto materiál sám
k montáži použitý, ať slova, ať skupiny slov, ať prvky tématické, je zpravidla majetek
nikoli osobní, nýbrž obecně romantický.« (47, sr. 49-50.)

Zde je rozdíl mezi dvěma generacemi literárních vědců nejpatrnějsí. Proti staršímu soběstačnému psychologismu stojí u dnešního
badatele tvarová estetika. Mukařovský se dovolává poučení z filmu
a hlavně působil příklad Nezvalova surrealismu: »...v jeho perspektivě objevuje se opět nový Mácha« (104).
V Mukařovského pojetí se důsledně uplatňuje tendence smířit
protiklady, a proto ani osobitost Máchovy »montáže« nemůže postrádat objektivního přízvuku, odhaluje se jako dobová zvyklost.
Badatel poukazuje na obdobný způsob tvorby u Lermontova a Hanky a uzavírá: »U některých romantiků se však to, co jindy bývá
téměř nebo i zcela nahodilou vzpomínkou, stává metodou tvorby«
(49). Stejně smiřuje Mukařovský antinomii motivu a zážitku, zásadně popírá časovou prioritu zážitku, směřuje k důkazu o naprosto
nepodmíněném a volném prolínání prvků subjektivních a objektivních. Jako vyvrací nutnost časové priority zážitku, tak popírá
nadřaděnost témat zážitkových před materiálem objektivně daným,
»že by tématická původnost byla vyšší hodnota než přejímání
motivů« (83). Je to půda velmi choulostivá, víme, s jakými potížemi Pražák vykládal přechod od objektivních, přejatých prvků
k dílu se subjektivní účastí básníkovou »prošleháváním«. Mukařovský vysvětluje genesi »smyslu v Máchově poesii« s nejvyšší dosažitelnou přesností, myšlenkově mu umožňuje hladký přechod od
stránky objektivní k subjektivní these, že ani nejsubjektivnější zážitky básníkovy nejsou prosty složky objektivní. Jako ukázal, že
metoda montáže, tedy to, v čem se skoro jedině projevuje básnická
originalita Máchova, je běžným prostředkem romantickým, tak dovozuje i pro zážitek: »...motiv i zážitek jsou rovnou měrou účastny
na konvenční tématice romantické« (85). Cituje jeden příklad
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z Voborníka, ale také ještě druhý z Pflegra je u něho a Voborník
dospěl i k řešení, které dost pozoruhodně předjímá formulace Mukařovského: »U Máchy je taková směsice věcí zažitých přímo i nepřímo, že neize shody nijak napořád prohlašovat za formy vypůjčené.«
Vrátíme-li se k východisku svého srovnání badatelských metod,
Fischer zdůrazňuje více subjektivnost, Mukařovský směřuje k tvarové objektivitě. Jinak řečeno, Fischer problém »vlivu« psychologisoval, Mukařovský jej uvádí ve spojení s technikou básnickou.
Pojetí Mukařovského je nám dnes bližší, ale možno vyslovit některé pochybnosti o jeho absolutní platnosti. Je otázka, zda vystačíme pro vystižení básníkovy tvorby představou »montáže«, sice
podnětnou, ale příliš dobovou. Cítíme jistou jednostrannost, technika poesie není ještě poesie sama. Hlavní však námitka spočívá
v tom, že Mukařovský opouští přímé estetické hodnocení a v úsilí
o »rekonstrukci onoho obsahově nespecifikovaného (a v tom
smyslu - chceme-li - formálního) gesta« (13) homogenisuje prvky
a složky básnického díla, činí z nich jednolitou masu. Výklad
poesie nemá pak vůbec charakter kritiky, nýbrž badatel přistupuje
k tvarům básnickým jako gramatik k faktům jazykovým. S tendencí slít jednotlivá fakta v celek, odkrýt jediný ústřední princip
básníkovy tvorby souvisí důsledné stírání hranic. Mukařovský ruší
hranici jazykovou, čteme u něho větu: »Jestliže s takovou snadností
přecházelo samo slovní znění z německých básní Máchových do
českých, je pochopitelné, že ani přejímání z cizojazyčných básníků
nenaráželo na jazykové překážky« (45). Podobně ve výstavbě díla
»je hranice mezi jazykovými a tématickými prvky setřena ještě
značněji než u básníků jiných« (69). Zvláště důrazně je odstraňována hranice mezi zážitkem a motivem: »...není podstatné hranice
mezi zážitkem a básnickým motivem« (95). - »Cesta od zážitku
k motivu je plynulá« (89, sr. 86, 96, 103). Při všem obdivu pro
subtilní tvarovou analysu, skvělou na místech »vyzývavě odhalené
techniky« (80, sr. 109), nebudou asi všechny ty plynulé přechody
všeobecně přijaty. Vzpomeňme na alchymickou transmutaci prvků,
kterou při vzniku básnického díla tolik zdůrazňuje Vyskočil!
A na konkrétním příkladu německých a českých básní Máchových
lze ukázat, jak v témž sborníku Čyževskyj sice také říká, že »se
vrací v českých básních M. týž komplex«, jako v německých, ale
hned dodává: »s jedním podstatným rozdílem« (117). Neběží
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o obsah tohoto rozdílu, ale je významné, že myšlení obou vědců
je zamířeno značně odlišně: Mukařovského k spojování, Čyževského k rozlišování. Aby bylo rozuměno, jeden vyzdvihuje na jevech
jejich styčné rysy, druhý při spojování podobných věcí hned zdůrazňuje jejich rozdíly.
O názorech Čyževského bylo leccos řečeno již dříve, nyní se
pokusím nastínit obrysy jeho myšlení. Hned na jedné z prvních
stran své studie formuluje mínění o metodě hledání pararel (nikoliv vlivů):
»Nechci nikterak tuto „metodu" hájiti a rehabilitovati - ale hledání paralel, právě
proto, že to není „metoda", t. j. cesta vedoucí k nějakému positivnímu výsledku, je
znamenitá pomůcka při formulování počátečních otázek, vztahujících se na tvoření básníkovo, při objasňování problémů, tvořících východisko dalšího badání.« (114.)

Dále naznačuje Čyževskyj rozdíl paralely a »kausální závislosti«
- sám pracuje téměř výhradně s paralelami, nepředpokládajícími
závislost, t. j. vliv. Podivně z úst profesionálního filosofa literatury
znějí odmítavá slova o máchovských paralelách, čtenáři se skoro
zdá, že patří Vyskočilovi nebo Vodákovi:
»Většina paralel, jež přineslo máchovské badání, je naprosto přesvědčivá - většina
souběžných míst má skutečně vzájemnou „podobnost". Přece však cítíme vnitřní nevolnost, jakési podivné pochyby o správnosti základní these celého tohoto badání: neboť máme
beze všeho uvažování pocit, že Mácha přece - ať jsou podobnosti v jednotlivostech sebe
Četnější - má s Lenauem, Byronem, Novalisem a Wernerem velmi málo společného.«
(Prokládá Č.)

Po hlasech vědeckých pracovníků, ukovávajících na Máchu pouta
vlivologická, máme tu pocit úlevy: pro Čyževského jsou shody
pouhým odrazištěm, pozadím, aby vynikla Máchova originalita.
Tento filosof opravdu rozlišuje, uznává na některých místech
vnější vliv v plném dosahu toho slova, ale vidí také svrchovanou
původnost nejvlastnějších veršů. Při Máchových »líbezných tónech
Aeolovy harfy« myslí Čyževskyj »bezděky na „vliv", vnucující básníku vnější prvky - tak málo se hodí tyto „líbezné" tiché zvuky
k ponuré, příšerné krajině!« (116). Avšak na druhé straně proti
Fischerově skepsi a ve shodě s Častým Šaldovým zdůrazňováním
myslitelské odvahy Máchovy pronáší velmi kladné úsudky o samostatnosti básníkově: »...zní filosoficky mnohem přesvědčivěji než
podobné výkřiky německých romantiků« (145) - »...marně hledáme
blízké paralely... nemají skutečně sobě rovných v světové literat u ř e (134).
Čyževskyj se nezajímá tolik o genesi, bere básně v jejich uzavře526

nosti, srovnává hotové výtvory. Jako Šalda jmenuje a cituje řadu
básníků, aniž předstírá jejich příčinný vliv na Máchu. Uvádí schválně i »přesvědčivé paralely« z knih, které »byly vydány později než
básně Máchovy« (115). Je trapné nedorozumění, když Polák,
uvyklý myslit v starších pojmech vlivologie, vytýká Čyževskému
citát z Heina, protože prý Heine neměl na Máchu vliv - žádný vliv
tu přece Čyževskyj nesuponuje! Podobně je tomu s paralelami z barokní poesie, Čyževskyj prý oslabuje platnost svých vývodů stálými
výhradami, shledává »pouhé paralely«, nikoliv »skutečné vlivy«.
Ale to právě je krásné v studii Čyževského, že nezamlčuje rozdíly,
že ponechává dost místa pro Máchovu samostatnost. Jestliže druhý
cizí badatel, M. Zdziechowski, zavedl u nás módu vlivů, jest si
přát, aby Čyževského příklad působil v naší vědě jako zdravá
reakce co nejmocněji. Ukázal jsem v kapitole o Máchově byronismu na Budoucí vlasti, jak Čyževskyj snímá s Máchy tíživé
břímě krátkozrace chápaných vlivů, a také jeho teoretické poučení,
že básníka nutno pojímat jako samostatnou entitu, by mělo proniknout co nejšíře.
Prozatím jsou vody dosti zkaleny. Jak jsem uvedl, Černý přijal
s uznáním teoretický odstavec Čyževského, ale jinak je článek »Mácha, baroko a mnoho jiných věcí zábavných« (Krit. měsíčník, II.,
str. 366 si.) myšlen jako parodie na jeho výklad o Máchových
podobnostech s barokem. Černý má rád takové samoúčelné virtuosní kousky, jednou v Kvartu (II., č. 4., str. 36-46) si pohrál s psychoanalytickou metodou a žertem ji aplikoval na Gogola. Tak tedy
chtěl zesměšnit i Čyževského metodu paralel, pro zábavu hledaje
paralely k Máchově poesii u provengalského básníka. Ale Černý
má také ctižádost psát hlubokomyslné úvahy, napsal do téhož měsíčníku (III., 297-306) vážný essay »O problému vlivu a co s ním
souvisí,« obrněný Dantem, Goethem a jinými genii.
Vyjdeme raději od této pozdější, zásadní studie. Leccos z jejích
vývodů je obecným majetkem literární vědy. Poučení, že nestačí
vypočítat jednotlivé vlivy, nýbrž že je třeba »změřit také původnost, novost, sílu a synthesy živlů, jíž dílo jest«, bylo důkladně formulováno Mukařovským. Obhajoba nauky o vlivech, krenologie:
»...abych poznal rozměr umělcova výboje, musím tedy zase poznat,
odkud byl zahájen,« je obsažena v pracích Menšíkových a hlavně
Čyževského. Ani svědectví Goethovo není ve při o význam vlivů
vyžadováno po prvé, stačí se podívat do II. roč. Naší doby na
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známý článek Několik myšlenek o literárním eklekticismu - novum
Černého je ovšem Gidovo prostřednictví. V druhé části essaye,
kde nemluví Černý za srovnávací literární historiky, nýbrž chce
»vyjádřit vlastní představu o povaze vlivu«, se ocitáme v blízkosti
ducha Fischerova. Vzpomeňme na Fischerovu praedilekci a imanentní vnitřní založení a znějí nám známě formulace Černého:
»Byl (sc. vliv) p ř í l e ž i t o s t í , již hledajícímu poskytl život a prožívání jevů
duchovních, aby zamířil k sobe a stal se - s e b o u s a m ý m - právě, a nikoliv bytostí
vypůjčenou.« (Slova prokládá Č.).

Naprosto tím neříkám, že by Černý podléhal jmenovaným badatelům s obdobnými názory. Jistě přišel k podobným řešením jinak
než oni, po svém, ale objevné jeho poznámky nejsou. Horší je to
však s antinomií, ať chtěnou či nechtěnou, která vznikla mezi závěry
obou půlek jeho essaye. Viděli jsme antinomie mezi objektivním
vlivem a subjektivním prožíváním u Fischera a Mukařovského,
antinomie Černého je podobná, ale groteskně přehnaná. První část
jeho úvahy vyvrcholuje:
»Podceňujete-li vlivy, míříte přímo k psychickému atomismu. Uvědomit si styky
tvůrcovy, toť vsadit jej naopak do sítě souvislostí, zabydlit, naplnit životem a skutečnými lidskými vztahy zdánlivé vzduchoprázdno okolo něho... Jak chcete, bez uvážení
a prozkoumání vlivů, zachránit pro dějiny ducha a historii umění samu představu
vývoje?«

Zde tedy skutečné lidské vztahy, objektivní vývoj, ale v závěru
druhé části:
»Dante (je totiž řeč o nejživotnější inspiraci Dantově Beatricí) tu v podstatě na
sebe dává působit vlastním výtvorem, sebou samým. A nemylme se: toto zde je pravděpodobně skutečnost každé lásky. Z tvůrčího toho milostného narcissismu pak nad
slunce jasněji patrno, jak vliv v nejhlubší formě je podstatně sebe-uvědomováním, sebepoznáváním, sebe-vytvářením.«

Černému se podařilo Narcissem neblaze překonat Fischerovy
symbolické rakve, je jenom trochu záhadné, jak se mu poštěstí
dostat sebe-kochající Narcissy do vývojové řady a jak jejich vzduchoprázdno zabydlí skutečným životem.
Není to ovšem pro Černého nic nemožného, předchůdce Narcissů našel již dříve v renesančním člověku:
»Tento člověk je prý někdy „nástrojem osudu" (u Macchiavelliho), ale v těchto
slovech vizme jen výraz opsaný humanistou z antických tragedií, být nástrojem Osudu
znamená zde být dělníkem n a d l i d s k é h o úkolu, jejž si týž člověk s á m dal«
(Esej o básnickém baroku, str. 20. Slova prokládá Č.).

O celém tom narcissismu, skloňujícím »sám« a »sebe«, netřeba
se dále šířit, platí o něm ve zvýšené míře charakteristika napsaná
na okraj Fischerova pojetí.
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Vrátím se nyní k jeho parodistickému článku o paralelách. Aby
dokázal planost barokních paralel, umínil si vyhledat k Máchovi
paralely z libovolného básníka a vybral si k tomu účelu provengalského Bernarta de Ventadorn. Vystupuje s velkým sebevědomím,
a když matematicky spočítal skupiny paralel Čyževského, pokračuje: »A toť se ví, naší pýše nestačí dvě paralely: chceme jich mít
aspoň dvakrát tolik a pěknou hojnost příkladů na ně.« Musíme
tedy s výhradou omylu přepočítat paralely Černého. Nalézá již
u lyrika 12. stol. obraz večerní krajiny, »zvoucí slavičí písní a sladkou vůní k lásce«, podobný Máji i kontrastem krásné přírody
a trpícího srdce. Nalézá dále předobraz verše »Na tváři lehký
smích, hluboký v srdci žal«, nalézá i symbol poutníka a shodný
čtyřstopý jamb. Vítáme radostně krásné citáty z provengalského
básníka a dovolíme si je obrátit proti libovolnému vzoru Máchovu,
třeba proti vlivům byronským.
Otevřeme Voborníkovu knihu a na str. 85 čteme, že večerní
krajina ze začátku Máje rozvíjí řadu představ podle Byronovy Parisiny, že odtud je také jambický dimetr a - mluveno dnešními termíny - již sepětí verše s tématem je byronské. Rádi tedy slyšíme
Černého říkat, že bral-li Mácha z Byrona, nebral jenom z jeho.
Jak by se byl teprve z dokladů Černého zaradoval Vodák, který
se ostře obrátil právě proti spojování začátku Máje s Parisinou!
A potěšila by se i Krásnohorská, která v bojích o Hálka polemisovala proti módě positivistické nauky připsat »slavíka« a celý
přírodní aparát jednomu básníku a z ostatních udělat napodobitele.
Dodal bych ještě, že kontrast míru v přírodě a bolesti v lidském
srdci je prastarý, u Vergilia »suadentque cadentia sidera somnos«,
ale Dido »sola domo maeret vacua« (IV., 81 sq, cf. IX., 224 sq).
O Ventadornově poutníku nechci rozhodovat, mluví-li proti barokním paralelám nebo spíše proti Childe Haroldovi, lepší zábavu
slibuje nová paralela k slavnému verši »Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal«. Tento verš má v srovnávací literatuře celou
historii. Voborník citoval k němu z Dantova Nového života tuto
paralelu: »na tváři nesu smích, / leč srdce moje tráví pláč a lkání«
(Sborník filologický, II., 9). Ve své knize o Mickiewiczovi věnoval
pak verši pozornost J. Heidenreich:
»(Čelakovský) cituje - arciť bez udání autora - Byrona v polském překlade Korsakove; je to totéž místo, jehož později užil M. k nadpisu třetí kapitoly Cikánů a jež
mu dalo asi také podnět k proslulému romantickému dilemmatu „na tváři lehký smích,
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hluboký v srdci žal". (Str. 42.) A v poznámce: „Obsahová příbuznost jest zřejmá"
(citát viz v Krčmově vyd., II, 229). Mácha si toto čtyřverší dobře zapamatoval, jak
právě svědčí motto z Cikánů. Je tu tedy sotva jaká závislost na Dantově Novém životě,
z něhož cituje obdobu J. Voborník.«

A na konec uvádím, že slušnou řádku zcela podobných kontrastů sebral Menšík z polských romantiků, Malczewského a Słowackého. A znovu si můžeme vzpomnět až na verše Vergiliovy: Dido
»evicta dolore« přece »spem fronte serenat« (IV, 474-7) a na konci
scény jí docela romantický »pallor simul occupat ora«.
Jak se v tom máme vyznat? Rozhodně nebudeme v přísné
»vědeckosti« zjišťovat matrikový původ básníka, nýbrž jeho rodokmen z ducha poesie. Mácha a každý skutečný básník se prodírá
dobovou konvencí k věčným zdrojům inspirace básnické. Spolehlivým vedoucím v labyrintu vlivů, ohlasů a paralel nám budiž básník
Jakub Deml. Cituji jeho zlatá slova z úvodu k De Waldtovi:
»Odmyslíme-li si všechen jazykový, civilisační a kulturně-historický aparát XVII.
a XVIII. století z dikce De Waldtovy, rozdrtíme-li tuto lehkou slupku, vylouskneme
jádro, které našim uším zachutná jako přímé echo od jezera Tiberiadského, jako hudba
pramenů a čistý, pračeský rythmus souvětí Březinových.«

Konkrétně v našem případě: snad Byron rozezvučel něco u Máchy, ale rozezvučel u Máchy i u Poláků a rozezvučel cosi v duchu
pravé poesie, co zaznělo již v středověké poesii, u Provençala
a Danta. Možno z máchovského badání posloužit podobným příkladem. Šalda spojil v Duši a díle groteskní humor Máchova
Honzy Nebojímse se šašky Shakespearovými. Detailní badání našlo
pro tuto figuru bezprostřední vzor u Waltra Scotta, ale přesto badatel tak opatrný, jakým je Wellek, neupírá Šaldovu spojení oprávněnost (sborník T o r s o . . . , 388). Nakonec se uvolňuje příliš dobová vázanost básníkova, rozplývají se bezprostřední, »hmatatelné«
vlivy a přes dálku staletí si podává takový Mácha ruku s básníky
barokními a tvůrci středověké lyriky.
Abychom se vrátili k Černému, zdá se, že se mu s jeho parodií
na paralely přihodilo žertovné nedopatření. Jako by byl vyvolal
duchy, F. Pujman v knize Zhudebněná mateřština sáhl k provenfalské poesii a sblížil ji se středověkou tvorbou českou. A přímo
spojil Erbenův Zlatý kolovrat se starofrancouzským miraklem, takže
Černý je nucen zase duchy zaříkávat:
»Ty stránky 73-76 je radost číst a zdají se dokazovat, že skladebný útvar středověké náboženské hry, související stavbou s posvátným obřadem, má trvalost věkovitou
a působí ještě v 19. století (neboť není nejmenší pochyby, že příběh Bertin je starou
versí děje, známého z Kytice). Nuže, naprosto tomu tak není: historie Bertina nepo-
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chází vůbec z okruhu látek náboženských a „mirakl" o ní není nikterak původním
a hlavním tvarem příběhu... Srovná-li autor Erbena s nejstarší dochovanou versí starofrancouzskou, vypravováním staré kroniky v dialektu saintongeském, nenajde méně
shod, než nasel mezi Erbenem a „miraklem". A do oblasti t. zv. lidového podání, kde
nasel tuto látku Erben, dostala se Berta-Dora právě ze „chanson de geste", onou vede
známou cestou degradace hrdinského zpěvu rytířského na prosaický dobrodružný román
15. století, pak na lidovou, prostonárodní četbu a tradici, v níž si podává ruku s Melusinou, Štylfrídem a bůhví kým ještě.« (Krit. měsíčník, III, str. 178-9.)

Černý si nedovede představit vztah mezi básníky jinak než po
empirické, kausální cestě. Svědčí o tom také ironická poznámka
v závěru jeho provençalských paralel k Máchovi: »Zbývá jen dokázat, že Mácha mluvil starou provengalštinou a Ventadorna dostal
do rukou.« Ale my nesdílíme krátkozrakost Černého a Heidenreicha, více než na onu ošumělou, »vědě známou cestu« spoléháme
na »věkovitou paměť«, na skryté příbuzenství mezi básníky. Dovoláváme se svědectví básníků, uvedl jsem hlas Durychův a Demlův
a chtěl bych ještě připomnět slova Březinova:
»Z duší vzdálených od sebe celá staletí a tisíciletí zavzněla v těchto chvílích slova
doplňující se navzájem v jediný text, jehož rozluštění bude zároveň ukončením, až se
naplní věky.«

Máme-li poesii milovat a nikoli pouze ji vychutnávat a studovat,
nemůžeme ustoupit od slov téhož básníka: »Každé umělecké dílo
hodné toho jména sní o nesmrtelnosti. Neboť v zemi, odkud přišlo,
se neumírá.« To nejsou žádné metafory, pouhé obrazy, stejně jako
verse Rilkovy:
»Wir gehen um mit Blume, Weinblatt, Frucht. / Sie sprechen nicht die Sprache
nur des Jahres. / Aus Dunkel steigt ein buntes Offenbares / und hat vielleicht den
Glanz der Eifersucht / der Toten an sich, die die Erde starken.«

Poesie je synonymum pro svobodu, básníka si nedovedeme představit pouze v podmínkách jeho doby.
V závěru jedné sbírky Holanovy čteme tyto verše: »Jsou ještě
někde hory, nivy, / ve kterých mizíš na své pouti, / svobodné mizíš
v jitra zlatá? / A ne-li, smíš pak doufat, tuše, / že existuje nějaká
pátá / světová strana duše?« V. Černý se příznačně v L. N. pohoršil nad touto pátou světovou stranou duše a vracel básníka do
doby. O to sympatičtěji působí badatelé, kteří při studiu básníka
neutonou v časových vztazích, nezapomenou na věčnost poesie.
Z máchovských znalců mohu jmenovat Voborníka, který píše
takové věty:
»Jiná stránka Máchova světobolu, a to nejhlubšího, nejryzejšího, jenž je tak starý
jako lidská poesie (Homér, Bible), ohlašuje se v básni Život (Leben).« - »Je to
světobol pravý, a to je mučednictví, jež jest údělem duchů jen nejvzácnějších.«
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Čyževskyj se nebojí proti příliš úzkým výkladům básně Noci
(jí se týká i druhý citát z Voborníka) hledat obdoby u Shakespeara
a předsokratiků, jiní badatelé jdou pro poučení o poesii do antiky.
Mukařovský v knize o Máji srovnává organisaci Máchova verše
s poesií latinskou, Menšík cituje pro personifikaci noci Vergilia.
Kolika trapných nedorozumění by se byl uvaroval na př. Pražák,
kdyby místo »poměrných« vlivů byl hledal absolutní poesii. Nejen
zmíněná již »tmavá noc« dokonale padá po odkazu Menšíkově, ale
také »smrti obraz« se obejde zcela bez Dräxlera-Manfreda, vzpomene-li na časté vyznění Vergiliova verše slovem imago a přímo
na verš »luctus, ubique pavor et plurima mortis imago« (II., 369).
Ale snad přes všechen zmatek padají už zdi žalářů, v nichž dala
domýšlivá věda věznit poesii žalářníkem - dobou, a po rozpadnutí
klamných sítí »vlivů« probouzíme se k poznání pravého obcování
tvůrčích duchů. Z poslední doby bych uvedl dva hlasy toho druhu.
Fr. Němec ve studii o metafoře barokního kazatele Nitsche bez
jakéhokoli násilí vybaví si v paměti podobný slohový postup Durychův: »Jak dovedl na př. Jar. Durych příbuzenstvím básnického
základu těžiti z podobných námětových evokací v Hadích květech!«
(Akord; 1940, str. 247.) Nebo V. Jirát v posudku nového vydání
Staročeské lyriky ruší podobně hranice staletí:
»Takové verše „Kto miluje nevěda, / raděj miluje nedvěda. / A kto miluje
v naději, / bývaj doma raději", nu, ty by mohly stát v některé sbírce Nezvalové
zrovna tak jako „Píseň o barvách..." nebo konečně poetistické sloky „V Strachotině
hájku..."« (České slovo, 19. V. 1940.)

Jak vidět, dobovost Máchy a jiných básníků X I X . století souvisela s úmyslnou i neúmyslnou neznalostí celých období básnických. Dnes se zasuté prameny odkrývají i našemu vědění a jistě
přichází doba, kdy místo sběratelství vlivů, povrchové »erudice«
bude nastolena obecná tradice poesie.
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Jindřich

Středa

VÝVOJ ANGLICKÉ

OLIGARCHIE

Za jeho vlády ovšem rozpory mezi královstvím a parlamentem
pokračovaly. Byla sice na jedné straně mohutná vlna reakce; puritánsko-republikánský režim byl v národě dokonale nenáviděn a
nadšení z restaurace se projevovalo tisíci popěvky a obrázky. Také
mezitím na pevnině dospěla protireformace svého vrcholného účinku a ve Francii oba kardinálové založili absolutní monarchii; to
nemohlo zůstat bez ideového vlivu na Anglii. A vskutku tam vidíme - počínajíc královskými bratry - řadu konversí ke staré víře
a obnovu theoretického monarchismu doby Jakuba I. Tento zpětný
proud však měl svou hráz ve faktu reformace a majetkových změn
z ní plynoucích. Za prvé nabyla anglikánská církev přežitým pronásledováním obliby u svých členů; za druhé bylo její udržení
hmotným zájmem i tradičních živlů ve šlechtě. Rozumí se totiž, že
potomci reformačních zbohatlíků, jako onoho Cromwellova pomocníka, který si vyžádal klášterní statek »za všechnu hanbu, kterou
utržil ve službách Královské Milosti« (jak se zřetelně a pravdivě
vyjádřil) - rozumí se, pravím, že tyto rody byly v řadách nadšených protestantů a tedy (vzhledem k barokové katolicko-monarchické reakci) odpůrců království. Ale co měli dělat ostatní šlechtici? I Howardové, kteří se mezitím vrátili k staré víře a dodnes
v ní trvají, měli ve svém rodokmenu jednoho z hlavních reformačních nadšenců - a tak každý větší rod měl nějaký ten církevní
statek. Rozumí se, že tohle působilo také na mravní autoritu
reakčního živlu. Jakou autoritu proti štvanicím presbyteriánských
nadšenců nebo parlamentních agitátorů mohli mít royalističtí šlechtici, sedící ve zbytcích starých klášterů neb v zámcích z kamenů
zbořených chrámů?
K těmto slabostem reakční strany přistoupila nová síla strany
revoluční. Po restauraci bylo sice popraveno několik předních republikánů a něco málo z jejich kořisti vráceno - tak byl rodině Cromwellů vyrván londýnský Hyde Park. Ale celkem se revoluční veličiny daly včas na stranu restaurace: nebylo-li možno vyrvat jejich
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kořist členům revolučních parlamentů a vojsk, nebylo také možno
povznést royalistické rody, ochuzené revolucí, a tím méně bylo s ohledem na protestantské veřejné mínění - možno odčinit vyvlastnění irského národa. Nadto měla revoluce za následek jak rozchvácení zbylých královských statků, tak ochuzení a tedy zmenšení
třídy svobodníků.
Parlamenty restauračního období se pilně přičinily, aby tyto
sociální změny došly legálního utvrzení. Nejdřív zaměnili zbylý
neodvislý důchod králův (feudální poplatky velkostatkářů) civilní
lištou, placenou z daní, parlamentem povolovaných. Potom zrušili
ustanovení, podle něhož se majitel určitého množství půdy musel
stát rytířem, a tím vzít na sebe povinnosti vládnoucí třídy (zejména
platy na válku). Potom rozšířili zvyk, zahájený už v reformačním
období, že totiž velkostatkáři si přisvojili občiny. To znamená, že
si chudý člověk už nemohl pást zadarmo husy a vepře, a byl tím
spíše nucen pracovat za mzdu. Ale dovršili své dílo skrze Usnesení
o Podvodech. Podle tohoto zákona se mělo za to, že sedlákovo
majetnictví je podvodem, jestliže nemohl písemnými doklady dokázat, že je svobodníkem: majetek byl přiřčen místnímu velkostatku a sedlák se stal pachtýřem.
Jaké však bylo postavení anglického pachtýře? Velmi odlišné
od postavení evropského poddaného. Už jsme řekli, že anglický
člověk z lidu měl vždy více zákonné svobody nežli evropský. Doba
občanské války zničila zbytky feudalismu a každý Angličan byl
osobně plně svobodným. To rozvázalo pouto mezi venkovanem
a velkostatkářem - ale také mezi venkovanem a půdou. Jestliže
totiž na př. u nás zůstali sedláci poddanými, vázanými na panství
a na jeho půdu, až do doby roku 1848 - kdy se stali svobodnými
občany a majiteli dosavadního rustikálu, byli angličtí poddaní osvobozeni tehdy, kdy půda byla přiznána velkostatku, ba kdy i dosud
svobodná půda byla k němu všemi prostředky soustředěna. Poddaný na poddané půdě se stal pachtýřem na cizí půdě. Co z toho
plynulo ? Svazek mezi majitelem a pracovníkem na půdě nebyl již
feudálním poměrem, nýbrž poměrem smluvním. Za poměru feudálního nesměl poddaný odejít z půdy; ale také pán nesměl zvýšit
jeho dávku, která byla spíše daní než nájemným. Nyní směl pracovník odejít (jestli si našel jiné živobytí), ale pán směl mu libovolně určit nájemné. Veřejnoprávní poměr pána a poddaného se
změnil v soukromoprávní poměr majitele a pachtýře: ve vztah
534

čistě hospodářský. Majitel mohl na pachtýři žádat libovolné zvýšení
nájemného. Ale on k tomu byl i puzen. Jestliže si totiž pán, na př.
český, chtěl dovolit přepych, obvyklý v barokové době, třeba postavit zámek nebo podniknout hon, měl k disposici bezplatnou
práci poddaných - robotu. Nikoli ovšem, jak si to malý Moric
představuje, nepřetržitou práci všech poddaných, že jim na vlastní
pole nezbyl čas, nýbrž určité množství práce z každé usedlosti,
a konečně, bezplatnou práci. Anglický pán, tou dobou mnohem
mocnější než evropský, absolutním panovníkem stlačený, si rozhodně chtěl popřát stejný a větší přepych; ale práci na pachtýřích
žádat nesměl. Tudíž žádal od nich peníze. Dále pak, neměl důvodu
je nežádat. Za feudální soustavy, čím více kdo měl poddaných, tím
byl - už především vojensky - mocnější; útěk poddaných, který
přes všecky předpisy při tehdejším nebytí četnictva zlému pánovi
vždycky hrozil, byl pro něho velkou pohromou. A kde je měl nahradit ? Protože byl všechen lid poddanským svazkem poután
k půdě, nebylo nezaměstnaných, kteří by mu dodali pracovních sil.
Ale po zániku feudalismu a poddanství počet pachtýřů nic neprospěl anglickému majiteli; v určitých mezích dokonce méně
pachtýřů znamenalo větší dvory a méně lidí k živení, tedy větší
výnos, a lidé takto s půdy sehnaní tvořili osobně svobodný proletariát, tedy zásobu pracovní síly.
Rozumí se, že šlechta, pokud ještě souvisela s feudalismem,
nepostřehla a nevyužila hned všech těchto možností. Její složení
se také stále měnilo. Občanská válka a následující války na moři
zvětšily význam londýnských obchodníků, a zejména těch, kteří se
zabývali počátky peněžnictví: zlatníků. Jejich majetky se ještě nevyrovnaly majetkům zejména větších šlechticů, ale už se stále častěji
dostávali do této třídy. Na př. Viner, jeden z hlavních zlatníkůlichvářů a tvůrce korunních klenotů, byl pasován na rytíře. Tak
vznikl i přední nástroj kapitalistů, Anglická banka.
Jenže antimonarchičtí boháči přehnali svoji taktiku. Odpírali
králi daně tak dlouho, až loďstvo shnilo a nepřítel vplul do Temže
a zhanobili se několika pokusy o spiknutí a kralovraždu. Nastala
zejména na venkově nová reakce, podporovaná katolíky a také
různými protestantskými odštěpenci, jimž nový král Jakub II. sliboval poměrnou volnost. Za těchto okolností se králi narodil syn,
katolické následnictví se zdálo jistým, a tu parlamentní pohlaváři
protestantismu vzkázali pro králova zetě, Viléma Oranžského.
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Když ten přistal, poslal proti němu král svého hlavního velitele.
Jak praví známý sociolog: »Slavná revoluce přivodila s Vilémem Oranžským vládu velkostatkářských a kapitalistických výdělkářů.« Důležité zde právě je, že tyto dvě třídy už jsou jmenovány
vedle sebe. Vilém zajisté s sebou přivezl z Holandska také celou
skupinu tamějších bankéřů, kteří zavedli do Anglie metody nového
peněžního hospodářství. (Holandsko bylo tehdy kapitalistická Čili
bankéřská, průmyslová a koloniální velmoc; o jeho koloniálních
metodách se ovšem liberální kritikové Španělské kolonisace nešířili.) Mimochodem židé, které staří králové pečlivě z Anglie vzdalovali, byli tam pod protestantským holandským vlivem zase navezeni, ale pokud jde o lichvu, londýnská City se toho naučila dost
od Holanďanů samých. Tehdy se zrodil (z válek Vilémových)
státní dluh jakožto zdroj stálého příjmu pro kapitalisty, na rozdíl
od krátkodobých půjček pravých králů, takže anglický poplatník
dodnes má potěšení platit za dovezení tohoto misogynického Holanďana. - Ve vlastní šlechtě došlo ovšem také ke změnám. Rozumí
se, že řada starých rodů byla zničena svou věrností k pravému
králi. Jejich místo zaujali všelijací lidé, spojení s parlamentem a
s finančními podniky nového režimu, ale také prostě Vilémovi holandští kamarádi. Na příklad Vilémův druh v neřesti Bentinck byl
obdařen vévodstvím*) - a tak to Šlo dál. Zejména také Vilémovo
vítězství v Irsku tam utvrdilo panství nepřítomných protestantských
majitelů. A tak se držitelé novorežimních státních půjček a irských
velkostatků stali skupinou spolehlivých, poněvadž zainteresovaných, přívrženců usurpace.
Při tom konečně dovedl Vilém na základě svého vojevůdcovského a státnického věhlasu a svého královského původu (jeho
matka byla Stuartovna) své parlamentní stoupence zkrotit. A nechtěli-li být při restauraci Jakuba II. oběšeni, chtěj nechtěj museli
platit na Vilémovy války, díky kterým se Rýn nestal francouzskou
řekou. Zcela jinak se věci vyvinuly za Hanoveránů. Tito »cizí
jazyku i ústavě« se nemohli uchopit skutečné vlády, která zůstala
úplně v rukou nejbohatší třídy a jejího parlamentu. Za klidné
doby Walpoleova ministerstva tato třída dále vyvinula svou povahu. Především se ustálila. Při usurpaci byla hned zavedena nesesaditelnost soudců; volební právo do sněmovny bylo petrifikováno; stalo se skoro nemožným, aby se člověk z lidu dostal ve
*) jehož hlavním sídlem je ovsem bývalé opatství.
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státní církvi nebo v universitách nahoru, natož pak ve vojsku. Ba
i ve státní službě byl ohromný společenský rozdíl mezi výkonným
úřednictvem a politickými, z parlamentní vyšší třídy branými hodnostáři. Takto se vládnoucí třída proti lidu odlišila: ale na druhé
straně svou základnu rozšířila. Politické pikle té doby, nutnost
vládě opatřovat většiny proti jakobitům anebo také proti nepovolným whigům dávaly mnoho příležitostí povýšit nové lidi mezi
lordy: pozemková šlechta ztratila svou odlišnost do značné míry,
slila se s politiky a právníky a s bohatými obchodníky a bankéři
v jedinou vyšší třídu.
V druhé polovině XVIII. století opatřily námořní úspěchy vládnoucí oligarchii ještě nový živel; v parlamentě se ukázal vliv lidí
z Východoindické společnosti, kteří si naplnili kapsy odíráním zámořských národů. Celkem tato oligarchie byla sice vzdělané, ale
zkažené prostředí. Státní církev, důležitá jako společenský zjev a
zásoba obročí, ztratila všechen náboženský význam, ba náboženské
cítění se stalo takřka neslučitelným s příslušností k vládnoucí třídě.
Parlamentní život pomáhal ostatně k znemravnění i tím, že odlučoval vedoucí Šlechtice od půdy. A Šlechta, která se odloučí od
venkova, která, abych tak řekl, nosí střevíce a ne boty, je určitě
zkažená. Ve Francii ovšem vliv dvora způsobil tutéž zkaženost,
totéž vykořenění velkostatkářů ještě větší měrou (neboť anglický
Šlechtic aspoň jel občas na hon, už aby si opatřil chuť k pitkám)
- a také francouzská šlechta koncem této doby byla svržena revolucí.
Anglická oligarchie vyšla naopak z napoleonských válek vítězně. Ukázala v nich všechny své přednosti i své vady. Které přednosti a které vady má výběr národních přestavitelů, omezený na malou skupinku lidí spolu známých, je dobře vidět na případě bratří
Pittů. - Mladší z nich se stal ministerským předsedou ve věku, kdy
se Napoleon stal generálem, a proto měl dosti energie, že největšího vojáka konečně porazil, kdežto se s dostatek prokázalo,
kterak v demokraciích lidé, dospěvše po dlouhé kariéře konečně
k vládě, potřebné energie postrádají. Ale jeho bratr (druhý hrabě
Chatham), byv poslán s vojskem na pomoc Holanďanům, staral
se především o svou kuchyň, takže Holandsko připadlo Francii
a boj proti Napoleonovi byl neobyčejně ztížen a prodloužen.
Ostatně problém vojevůdců v obchodních říších (Hannibal!) je
otázkou pro sebe.
Konečně pokus Napoleonův sjednotit Evropu pod vrchní mocí
Řád VI. 39.
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svého revolučního císařství a rozdrtit moc anglických finančníků
ztroskotal zejména též proto, že emigrace důstojníků za revoluce
ochromila francouzské loďstvo. T o vítězství ovšem stálo peníze.
Ochuzeny byly nejen široké vrstvy anglického lidu, nýbrž také statkářské šlechtické rody. Naopak, průmyslníci a zejména bankéři,
kteří prováděli válečné půjčky, se ohromně obohatili. Nyní byly
také zavedeny papírové peníze, které utvrdily moc bankovního
živlu nad celým národním hospodářstvím. Nyní konečně různé vynálezy zahájily, a to zprvu jen v Anglii, moderní průmysl: začalo
se X I X . století.
Napoleonské války však také přinesly s sebou jednu důležitou
episodu v dějinách anglické oligarchie: irskou unii. Tam se právě
ukázala jakožto oligarchie na rozdíl od aristokracie. - V Irsku
vládnoucí třída nenáležela zemi - neboť v ní většinou nebydlela,
nenáležela národu, neboť naopak byla posádkou cizího podmanitele.
Tyto poměry se ukázaly již v XVIII. století zvláštní zhýralostí těch irských velkostatkářů, kteří přece žili v Dublině: nyní
pak hrůzami za irského povstání po unii. Při tom sluší poznamenat, že angličtí páni při potlačení povstání nechtěli nasadit
vlastní kůži, nýbrž dovezli z državy panujícího rodu vojsko, které
ovšem ozbrojený odpor Irů brzo skončilo. Ovšem ani slušnější Angličané nebyli na pochybách, kdo je těmi poměry vinen - ale Pittova
vláda stála za majiteli.
A to bylo dokladem důležité politické změny. Pokud byla
Anglie rozdělena na panující whigy a potlačené jakobity, sympatisovali ovšem tito s Iry, svými druhy v neštěstí; také měli spojení
s lidem proti plutokracii whigů. - T i byli tak velice stranou velikých latifundistů a velkých kapitalistů, že jeden vtipný muž napsal:
»Nejsem whig - ale jak bych si přál jím být!« - Ale nyní, když
proti více méně liberálním whigům stáli toryové pod vedením
Pittovým prostě jako strana konservativní, ztratili všechen cit pro
Iry a stali se naopak nepřáteli zrovnoprávnění katolíků. Ztratili
aspoň ve svých vládních představitelích všechen zájem o lid a stali
se pouhou frakcí jediné vládnoucí plutokracie.
T o souviselo se sociálními změnami. Již jsme řekli, že doba
válek napoleonských povznesla buržoasii; naopak šlechta, zejména
drobná venkovská, se zadlužila. Mnoho velkostatkářů, zejména
irských, se stalo pomalu jen správci majetku pro faktické pány 538

věřitele. Mnoho statků přešlo přímo do rukou zbohatlých buržoů,
kteří si tak klestili cestu do panské společnosti. Tuto ušlechtilou
ctižádost ovšem Pittova vláda ochotně podepřela prodejem šlechtických titulů - od oné doby to byl důležitý zdroj příjmů vládních
stran. A vůbec vládnoucí třída dostávala ráz vždy více buržoasní.
T o se obráželo i v kroji. »Francouzský« kroj XVIII. století odlišoval šlechtice s opeřeným kloboukem a mečem od měšťana.
»Anglický« kroj X I X . věku, frak a cylindr, označoval jen gentlemana na rozdíl od sedláka a proletáře. Jinými slovy, šlechta jednak
donucena vývojem hospodářských poměrů, jednak postrašena zkušenostmi francouzské revoluce, neodporovala svému sloučení s buržoasií. Vzhledem k tomu nastala v prvé polovině X I X . věku také
hluboká změna v mravech. Upřímné sviňáctví, které vyznačovalo
anglického šlechtice předešlé doby jako jeho francouzského bratrance, bylo nyní vystřídáno přísnou, zatuchlou, pokryteckou morálkou, která vyhovovala buržoasii s jejími lakotnými mužskými
a nepůvabnými ženami. Již se nemohly opakovat výjevy, jako
pozoruhodné parlamentní jednání (za Jiřího III.) o pornografické »Essayi o ženě«. Naopak královna Viktorie se zapletla do
krajně trapné mrzutosti, když ji napadlo vyšetřovat panenství jedné
dvorní dámy. Drobná venkovská šlechta se stala obětí tohoto vývoje. Ale nenašla zastání u velkých, stále ohromně mocných rodů
prostě proto, že si našly jiné zdroje příjmů mimo hynoucí zemědělství. Účastnili se rozvoje kapitalismu. Jedněm se zhodnocovaly
pozemky vzrůstem měst - tak miliony a vévodský titul z Westminsteru se zakládají na stavebních pozemcích Londýna - druzí zase
vydělávali na uhelných dolech, tak zmínění Bentinckové, a tak se
velké majetky staly na zemědělství nezávislými.
Tato průmyslová prosperita měla ovšem svůj rub. Životní úroveň proletariátu byla tak nízká ve srovnání s plantážními otroky
v Americe, že se konečně ozvaly protesty. Jeden protest přišel
z leva. Myšlenky francouzské revoluce se šířily mezi proletariátem
a některou částí inteligence; je známo, že třídní socialismus
vznikl v Anglii. Proti této agitaci ovšem bylo buržoasii nasnadě
zaujmout postoj konservativní, a vskutku, kapitalisté se rozhořčeně
dovolávali proti rudým revolucionářům zákona a dokonce křesťanství. Ale tu zazněl druhý protest z prava. Lingard a Thorold
Rogers, Kenelm Digby a Cobbett se dali do zkoumání dějin a popřeli, že by kapitalisté měli v tradici a mravnosti nějakou oporu.
539

Dokázali, že kapitalistické metody (lichva, podbízení, kartelování,
monopolisace, mechanisace a j.) byly za středověku trestné; připomněli, jakými prostředky byly nakupeny velké majetky, a ovšem,
když už se pustili do dějin reformace, setřeli také posvátnost z majetku reformační šlechty. Ptali se, proč anglický dělník, jehož předek byl svobodným sedlákem, má ctít velkostatkáře, usazeného
v bývalém klášteře. »Je to totéž,« praví jeden spisovatel tohoto
směru, »jako kdyby se takový boháč ubytoval ve farním kostele,
nasnídal se na oltáři a čistil si zuby v křtitelnici.« Mezi obojím
protestem došlo k jakési intelektuální spolupráci: marxisté často
citovali Rogerse a oxfordské hnutí reakčních anglikánů se zajímalo
o sociální otázky; tutéž kombinaci vidíme v Disraeliho spisech
z mládí.
Ovšem tyto protesty nic nezmohly proti kapitalistickému
pořádku. Prvenství v industrialisaci opatřilo Anglii ohromný hospodářský náskok proti ostatním zemím: Francie a Španělsko, dělajíce revoluce a nikoli lodi, nechaly ji nespornou paní oceánů.
Parlamentní soustava pracovala bezvadně, vymření Stuartovců odstranilo předmět skutečných sporů, a když se velká jmění toryů
začlenila do kapitalistického systému, staly se obě strany - zvané
teď konservativní a liberální - jen dvěma křídly jedné panující
vrstvy. Jen mravní jednota byla pak zajištěna soustavou výchovy,
která vŠechněm dětem vládnoucí třídy dávala procházeti školami
(Public Schools), které jim dávaly stejný společenský a ideový ráz.
Při tom prestiž, který dodávalo ohromné bohatství velkým pánům
anglickým, zjednával anglickým společenským způsobům nespornou vládu i na evropské pevnině. Důkazem je pojem sportu, který
se začal po Evropě šířit. Prestižem těchto velkých pánů se také ještě
stávalo, že noví příchozí do vládnoucí třídy byli nuceni opatřit si
aristokratický ráz: takový zbohatlý bankéř spěchal si koupit statek
a vycvičit se v jízdě a střelbě. Tento ráz se přece jen pomalu dále
pozměňoval. Dokladem je na př. šířící se zvyk najímati si honitby
ve Skotsku. To jest: myslivost nebyla už přirozenou kratochvílí
pána na vlastní půdě, nýbrž penězi zjednaný sport, kterým se zámožní lidé vynasnažili zjednat Šlechtické zábavy, aniž skutečně byli
k půdě vázáni.
A osobní složení Šlechty se dále také měnilo. Výše zmíněný způsob, že ministři za peněžitou podporu své partaje dávali boháčům
udílet šlechtické tituly, se šířil a šířil. Ke konci vlády královny
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Viktorie a za Edvarda VII. už vůbec nešlo o pomalý vzestup a postupné přizpůsobení šlechtickému prostředí, obchodníci a spekulanti se ihned, pokračujíce ve své živnosti, dostávali mezi lordy.
Zejména burská válka dodala celou skupinu nových, povýšených
milionářů nejroztodivnějšího původu. Již se objevily i sňatky s bohatými Američankami, již se (přes počáteční odpor královny Viktorie) objevili židovští lordi.
Co se ovšem týká sňatků, nebylo v Anglii už dávno těch přísných názorů jako v Německu nebo dosti donedávna i ve Francii.
Už v X V I I I . století si jeden vévoda vzal lehkou ženštinu, aniž se
mu celkem něco stalo. Ale přece jenom se zpravidla hledělo, ne-li
na rodoslovnou, tedy na společenskou vhodnost sňatků. Ale čím
více malá šlechta chudla, čím více si velká osvojovala kapitalistický
názor, podle něhož peníze jsou j e d i n ý m měřítkem společenského postavení, tím neladnější manželské kombinace se šířily. Když
kdysi noviny přinesly zprávičku: »Šlechtična se stává tanečním,
mohl Punch připojit poznámku: »Mnohem častěji se tanečnice stávají šlechtičnami.«
Po světové válce se s tím vším protrhly hráze. Americké sňatky
se staly denním zjevem; mezi lordy byly povýšeny zcela nové a nečekané typy lidí, takový Rothermere a Beaverbrook; stalo se, že takový
povýšenec se tak málo staral o skutečné připojení k šlechtě, že si
ani neopatřil erb. Byl obdařen titulem Isaacs, jak jméno ukazuje
žid; copak žid, ale bratr člověka hluboce namočeného do parlamentního skandálu Marconiova. Jiného takového povýšence museli pak zavřít pro podvodné bilance... atd.
Při tom pro zbytky skutečné venkovské šlechty byla světová
válka pohromou. Protože stála ohromné peníze; protože Anglie
musela platit válečné dluhy Americe a nedovedla donutit Francii
k placení pro ohledy na City - bylo třeba zvýšit daně. Zvýšily se
ovšem hlavně na viditelném majetku, na velkostatku; zvýšily se
především ohromně dědické daně. Tím se stalo, že zděděné pozemkové majetky mizely, kdežto nové majetky průmyslové a spekulační
nebyly zničeny. Ostatně, venkovští statkáři by byli často mohli zachovat své majetky, kdyby se byli odhodlali k skromnému životu.
Ale ovzduší kapitalistické společnosti, v němž vyrostli, jim vzalo
pocit, že je něco hanebného opustit rodný majetek, vnuklo jim naopak cit, že člověk má nárok na určitou životní úroveň, kterou si
na rodné půdě nemohli dovolit.
541

Zchudlé rodiny tedy opouštěly venkov a stahovaly se do Londýna, aby rozmnožily řady obchodních a státních úředníčků - studovaného proletariátu. Ale ne všechny rodiny tak zchudly. Bohaté
starší rodiny oligarchické se daly dohromady s novými válečnými
zbohatlíky a oddaly se naprostému zkažení mravů.
Jak totiž viktoriánské pokrytectví lidi omrzelo a jak doba přinesla rozklad protestantského náboženství, mizely z anglické společnosti, počínajíc horními vrstvami, pojmy mravnosti. Vlna rozvodů zaplavila po válce společnost a do literatury se dostaly náměty a výrazy dříve nevídané. Co tato literatura (z níž jmenuji
jen »Milence lady Chatterley«) hlásala, to společenská smetánka
na cocktailových večírcích a na přímořských koupalištích uváděla
s vynalézavou důkladností v život. Typickým představitelem této
smetánky je na př. vévoda z Westminsteru, který svých výše zmíněných milionů použil k tomu, aby prostředkem rozvodů vystřídal
tři ženy. Nuže, je zřejmo, že vyšší třída takto zaměstnaná, takto
mařící své prostředky, ztrácí nárok na vedení národa a vůbec možnost je vykonávat. Zároveň s tím šla po válce rostoucí nevážnost
společnosti v očích lidu a rostoucí nezájem společnosti na politice. Ostatně tato vyžilá společnost ztrácela zájem na životě vůbec.
Tím se lišila od společnosti X V I I I . století. Tehdejší oligarchové
také žili jako malí čuníci, ale měli ohromnou radost ze života,
ohromnou životní energii; chlapík, který na pitku přijel na osedlaném medvědu, nebo jiný, který chodil zásadně karbanit s pistolí
v kapse (pro případ, že by někdo zapochyboval o poctivosti jeho
hry) - to byly ještě poměrně neškodné exempláře. Ale dnes, když
jste mluvil s mužem a zejména se ženou z anglické společnosti,
každé druhé slovo bylo: »To je hrozná nuda!« Význačný symptom:
když se s takovou dívkou ze smetánky šlo na flám, muselo se prosmejčit asi půl tuctu nočních lokálů; prosedět celý večer na jednom místě »to je hrozná nuda«. S takovými dekadenty se ovšem
nedá nic dělat a proto je možno říci, že ačkoli Angličané a zejména
též Američané s určitou dojatou zálibou pěstovali některé tradiční
formy, přece před touto válkou už anglická politika zhola svůj
aristokratický ráz ztratila.
Tento přesun moci se stal zejména ve prospěch City, a tu zase
hlavně Anglické banky. Ačkoli bankéři už dávno, ba už od Slavné
Revoluce měli vliv na politiku, přece teprve po světové válce Anglická banka vzala úplně uzdu do zubů. Ti páni si dělali, co chtěli,
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vedle vlády a někdy přímo proti ní. Nutno připustit, že někdy
měli víc rozumu nežli řemeslní politikové. Tak v otázce irské. Tam
anglický velkostatek už dávno ztratil - potlačen a vyssát kapitalisty - možnost života. Přes to se politikové chystali po světové válce
prodloužit hrůzovládu »černohnědých« - speciální policie ve službách oranžistických ulsterských protestantů. Ale bankéři prohlásili,
že musí být mír, i když to znamená osvobození Irska. Jindy se zase
politické směrnice banky, a zejména zájezdy Sir Montague Normana do diplomacie, ukázaly pro Anglii velmi nešťastnými. Nejnešťastněji ovšem působily tyto kruhy, pomáhajíce svou měnovou
politikou udržovat nezaměstnanost a dorazit sedláka.
Ačkoli pak jako v každé velké demokracii skutečnými silami
anglického parlamentarismu byli chlebodárci stran, tedy kartely a
banky, přece parlamentní prostředí samo o sobě nabylo také důležitosti. S rozšířením volebního práva se mínění širokých vrstev stalo
důležitým pro složení sněmovny. Na ovládnutí veřejného mínění
existují dva prostředky: tisk a stranické organisace. Oba živly tedy
v posledních desítiletích nabyly velké váhy. Ale zde jedno je hodno
pozoru. Anglie posledních let je vždy více v rukou konservativní
strany. Nuže,'v zemi, kterou obývají většinou (rukodělní nebo studovaní) proletáři, nechcete-li je totiž odproletarisovat, nemůžete
dělat skutečnou konservativní (tím méně ovšem reakční) politiku.
Jak vyrobíte konservativní většiny? Prostě řečeno, podfukem.
Na jedné straně anglický tisk se stal snad nejbezmyšlenkovitejším tiskem světa. Už proto, že je v rukou kapitalistů, kteří na něm
chtějí vydělat. A to se ví, že na reportážích ze soudní síně o rozvodu nebo na radách jak pečovat o pleť nebo na novinkách o kopané vyděláte víc než na spolehlivé politické theorii. Ale nadto
vážný politický výklad by lidi nutil myslet a kritisovat. Mnohem
lepší je vyložit jim, že Anglie je nepřemožitelná, že má nejlepší
řežim na světě, že ten režim je demokratický, že se mu všichni národové obdivují, že si jej Němci brzy zavedou, že může dobře
udržet světovou říši bez branné povinnosti - a jak už ty různé
blbosti zněly.
T o totiž ovšem patřilo dále k věci. Když občan měl snášet
všechny útrapy nezaměstnanosti a jiných následků Špatného sociálního pořádku a přece měl být spokojen, nesměl jste mu nad to
přiložit další břemena, i kdyby jich (pro stát) bylo sebe více třeba.
Proto se žádná vláda neodvážila navrhnout brannou povinnost
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a různé jiné nutné, ale tíživé reformy, to by bylo svrhlo konzervativní většinu.
Na druhé straně ovšem průměr politiků ani necítil nutnost
těchto oprav. Jednak, že šlechta byla v úpadku a o nic se nestarala,
jednak přece jen, že se ještě nehodila ke všem kejklům partajního
života, jednak že si volič přál vidět ve sněmovně »muže z lidu«
- z těch a jiných důvodů úroveň partajních politiků od světové
války příšerným způsobem klesla. To se prokázalo zejména v zahraniční politice. Staří oligarchové dělali někdy pěkně zločinnou
politiku, ale dělali ji důsledně a úspěšně, poněvadž věděli, oč jde.
Nemysleli, že Napoleon potáhne do Moskvy na lodích a opatřili
si předem potřebné informace, kde leží Sevastopol. Jejich zástupci
byli pevně přesvědčeni, že Němci táhnou na Varšavu (Warschau)
bez tanků, a honosili se, že jedou řešit sudetský problém nevědouce, kde jsou Čechy. Ba co dím, touto nevědomostí se chlubili jako
důkazem svého velmocenského sebevědomí, a těch několik svých
kolegů, kteří se o Evropu zajímali, sytili posměšky. Takový druh
lidí tedy snadno sám věřil, co se psalo v novinách, a byl proniknut
byzantským přesvědčením, že jejich říše je pod neodvolatelnou
ochranou osudu.
Jenže Byzanc konečně byla postavena kolem chrámu sv. Sofie
a ne kolem banky.

VARIA
Básník Afanasij Afanasjevič

Fet

Kde Majkov, Mej, kde Markov je, Minajev,
Fet, jehož dívky ctí?
A. K. Tolstoj
Lyrik a satirik Aleksej Konstantinovič Tolstoj ve své posměšné »Elegii« přece dobře
vystihl ráz poesie Afanasije Afanasjeviče Feta. Tato poesie se vskutku může líbit a jistě
se líbila zejména dívkám a ženám, pokud se ovšem u nich vůbec vyvinul smysl pro
jemnost, něžný tón mladé touhy, hebký nádech sladkých smutků. Lze snad proto říci,
že poesie Fetova je nemužná? Ne, neboť nikde neupadá do ladění citlivůstkářského,
falešných vzdechů a slz. Ne, neboť v básních Fetových poznáváme poetu jako duši
hrdou, mužsky pevnou a uzavřenou, která se většinou jen ve chvílích temnoty a osamění rozevírá tlumeným projevem touhy po kráse a lásce, jako noční květ, rozvíjející se
v nočním tichu a osamělosti.
Ve Fetových básních může nalézti zalíbení jen ten, kdo miluje tu věčně stejnou
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a věčně znovu dojímající nádheru přírody, krásu ženina zjevu a něhu její duše, tajemné
šero noci, proniknuté jiskřivými šípy hvězdných paprsků. V jeho díle se neozývá ohlas
nějakých sociálních či politických bojů jeho doby, věcí, jež snad tehdy zajímaly mysli,
dnes by však nás už neupoutaly, jako dnešní boje a problémy nebudou zajímati naše
vzdálené potomky. Ale básník stojí v lidské osamělosti před vznešeností hvězdnaté noci,
před nevystihlým půvabem večerních stínů, kladoucích se po krajině, před záhadou
smutků a vášní, otřásajících nikdy neukojeným lidským srdcem, zpívá o těchto věcech,
tak nečasových a přece věčných. Záhada a krása světa kolem nás, záhada a bohatství
vlastního nitra - toť věčně vděčné thema minulých, dnešních i budoucích básníků a potěšení jejich - třeba nečetných - čtenářů, to jsou také především základní motivy Fetovy.
Co říci o životě básníkově? Netřeba toho mnoho uváděti. Jeho básnické a původně
i občanské jméno Fet je vlastně jménem jeho matky. Podpisoval jím své verše i tehdy,
když po dlouhých letech dosáhl úředního svolení, aby směl v občanském životě užívati
příjmení svého otce, Šenšin. V mladém věku sloužil u vojska, u jízdy, a býval vojákem tělem duší. Později hospodařil na svém statku, byl pro zachování starých, patriarchálních řádů i s tím, co v nich jistě zasluhovalo změny. Hraničními body jeho života
jsou roky 1820, kdy se narodil jako syn statkáře v orelské gubernii, a 1892, kdy
v Moskvě zemřel.
Jako Fedor Ivanovič Ťutčev, jehož poesie byl sám oddaným ctitelem, je i Fet především básníkem noci. Málokdy tryská z jeho básní jas slunečního poledne, obyčejně zpívá
poeta tichou podvečerní píseň, uvádí nás do zšeřelého sadu, kde šustí pod nohama spadalé listí a prozrazuje příchod milenčin, nebo do polí a luk, ozářených bledým svitem
měsíce nebo jen tajemným třpytem hvězd. Ostrá, nelomená barva ho tak nevábí jako
neurčité valeury, polostín, ztlumené světlo i zvuk. Jen v šeru a tichu lze se přiblížit
k poznání tajemství věta. Básník o tom praví:
nelze nám v ruchu žití všeho
veškeré nebes krásy zřít,
nekonečnosti tvorstva není
se v dýmu možno přiblížit,
nocí a temnem osamění jen tou lze cestou k božstvu jít.
Jen výjimkou vnikne do Fetových básní záplava světla, cit žhavý a bouřlivý. Je to
hlavně v několika básních s antickými motivy, které zároveň ukazují, jak vskutku umělecky vnikl poeta do ducha antiky. Vždyť také překládal z Ovidia, Vergilia, Catulla a j.
V básních s antickými motivy dosahuje básník smyslné plastičnosti, jež je jinak cizí
jeho veršům, v nichž erotika je vždy prodchnuta tónem, jenž ji zbavuje ryzí smyslnosti.
Antické překlady a motivy staví Feta do řady těch zajímavých ruských básníků, v jichž
tvorbě se setkává ruský prvek s živlem zdánlivě zcela odlehlým, ba protichůdným, totiž
duchem starého řeckého a římského světa. A není těch básníků málo - od starého Gnědiče s jeho překladem Homérovy Illiady až třeba po moderního Kuzmina s jeho
»Aleksandrijskými písněmi«.
Kromě antiky zajímal Feta na příklad také Göthe, Schopenhauer, melancholie Fetových básní je však spíše než filosofickému schopenhauerovskému pesimismu blízka
esteticko-elegickému ladění některých orientálních básníků. A Fet vskutku také miloval
zejména perského Háfíze.
Čistota básnického cítění, neobyčejná melodičnost verše (kladoucí ovšem nadmíru
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těžké úkoly překladateli), bohatý rejstřík nejjemnějších barevných odstínů, vroucnost,
uměle a umělecky ztlumená a spoutaná zákony díla - to všechno jsou vlastnosti, pro
které Fet nikdy nebyl a nemůže býti básníkem davu, ale za to tím větším miláčkem
těch, kdož dovedou všechny tyto vzácné hodnoty náležitě oceniti. Je poetou, jehož lze
nejlépe čisti v usebrání a samotě, nejraději tehdy, když zmlkne ruch všedního života,
pohasne jeho planý třpyt a kolem nás jen ojediněle svítí tiché »večerní ohně« (jak se
nazývá hlavní sbírka Fetových veršů).
Miloš Matula

Procházkovy kresby k Erbenově

Kytici

V poesii světové nalezneš mnoho výtvorů, z jejichž sytě zářících barev vede cesta
jakoby rovnou k výtvarnému zpodobení štětcem. Z obrysů básní Erbenových, svázaných
»ve prostou kytici«, vyvěrá opět zákonněji kresba, ač je vhodné uvarovat se v této
oblasti všeho vylučování Či předpovědí. Erben žil, jako badatel i sběratel, po léta v každodenním styku se stylem orálním, všechny jeho přední práce veršované i prozaické prochvívá dechem hlasu a tepem krve měřený rytmus konání, slovní gesto (hnutí) obráží
zpravidla děj, čin, vůli k jednání. V Erbenovi je tedy sdostatek prudce viděných, vzníceně
cítěných a slovním gestem (pohybem) svěže i výrazně zrcadlených obrazů, zde spíše
prostších, onde tajuplnějších či pableskujících vidinami půlnočními. Slovo zdánlivě
jednoznačné, bezozvěnné, vede naši představivost, i když básník odvrhl tóny plihle neurčité, velice často po stezkách neskutečných, a právě pro tajemství svých zdrojů, které
trvají pod linií čistě vedenou, zůstává Kytice i pro výtvarníka přísným zkušebním kamenem. Síla Kytice tkví právě v tom, co básník pominul a vyloučil: silueta většiny básní
bývá, jestliže se přeneseme do oblasti výtvarného vidění, jež by chtělo viděti jen obrazy
pevně narýsované neb naznačené samotným básníkem, v jádře klidnější, prostší, než se
nám zprvu zdálo. A. Novák se domnívá, že Kytice inspirovala bohatěji české umělce
hudební, »slabší a méně významné jsou výtvarné její parafrase«. Vyplývá to patrně
z okolnosti, že přebohatá zvuková stránka Kytice, skýtající ještě dnes mnohé překvapení,
zapůsobí bezprostředněji, zneklidní, myslím, nepoměrně více hudební cit. — V Pokladu
na př. stojí v popředí básně žena s děckem, a děj ovšem postupuje, je obměňován
a stupňován, ale jde častokráte spíše o psychologické odstíny, - překvapení, úžas, váhavost, bázeň, zvědavost atd. - jež slovo jemněji odliší. Svatební košile jsou též s tohoto
hlediska prostší, než se domníváš - modlící se dívka, noční návštěvník, cesta nočním
příšeřím, kdy stupňovaný účin básnického slova nemění situaci; hřbitovní zeď, výjev
v márnici, se svým známým crescendem; jitro, lidé jdoucí na mši, útržky košilí na
hrobech
ale v tomto baladickém přítmí nalezla by již výtvarná fantasie mnohý podnětný záblesk. Zlatý kolovrat a Záhořovo lože uvádějí na scénu více osob, a obzvláště
Záhořovo lože s oním vpravdě barokním rozesutím propasti mezi pádem a milostí,
s oním pohledem do tváří toužících i strádajících a do muk pekelných, zůstává ustavičně
bohatým zdrojem výtvarnické inspirace, ač u symfonického Záhořova lože nutno postupovat obezřele pro četná úskalí, jež by tu mohla - a ještě patrnější je to u Vodníka! roztříštit snahu příliš střemhlavou. Drobnější básně - Polednice, Štědrý den, Holoubek,
Vrba, Lilie, Dceřina kletba a Věštkyně - již spíše naznačují, ač někdy otevrou průhled
zvlášť dramaticky vzrušený.
Jako padesátý, jubilejní svazek brněnské Atlantidy vyšla nedávno Kytice s třiceti
kresbami Antonína Procházky. (Též snahy vydavatelovy, zásady, jimiž se řídil uspo-
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řadatel A. Vyskočil a kaligrafická práce Oldřicha Menharta, dílko píle a vcítění, zasluhují plného uznání.) Měřeno psychologicky, zaujal výtvarník vůči textu stanovisko
většinou správné a vkusné, a není to malá chvála, jde-li o Kytici. Vycítil na př.
u Pokladu, jak u této básně mladého Erbena spěje vskutku všechno k slovům »žetě velmi
málo zlato, avšak dítě nade všecko«, jak zde tajemné síly sahají do lidského života tvrdě,
ale celkem přitlumeně, a dotkl se tu tedy struny vlahé, zjihle lidské, vrámoval celý
příběh do ovzduší české krajiny; ve Svatebních košilích jde již o ráz obecněji slovanský,
což básni docela dobře vyhovuje. Zlatý kolovrat má tu opět v řešení mladého krále
a dívčiny pří zvuk motivů, které dlouho migrovaly, neznajíce hranic, a nesou v sobe
zlatý paprsek jitra, kdy se rodí legendy. Výtvarník se vskutku nadýchal vůní z Erbenovy
»skrovné kytice«; též Erbenův záznam gest pohybů a postojů dodržuje velice
věrně, u Štědrého dne drží se na př. slov veršů »ta jedna klečí, nad vodou líčko, ta
druhá stojí podle ní«, u Holoubka veršů »tu vyplývá noha, tam zas ruka bledá...«
a jenom zřídkakdy, jako na př. v úvodní kresbě k Zlatému kolovratu, kde nechává
králevice sedět na koni, odchyluje se od veršové předlohy. V podstatě ukázal tedy A.
Procházka, že není třeba odklonit se od ilustrovaného textu, aby kresba nabyla svobody
a osobitosti. Jen mimoděk sahá tentokráte výtvarník po děsivých stránkách Kytice, a ty,,
jež si vyvolil, spíše tlumí.
U výtvarníka zůstává ovšem pojetí kladem druhotným, vždyť s nej lepšími úmysly
a při sebe procítěnějším prožití látky mohlo by se jeste rozřešení minout cílem.
Kresby Procházkovy připraví ti však s hlediska ryze výtvarného řadu vzácných
chvil, i když malíř nepřistoupil ke všem básním v stejné tvůrčí podobě. A. Procházka
je z těch našich do hloubky zabírajících umělců, jimž těžce ukřivdíš chvatným shlédnutím. U něho, jak by mělo být ostatně pravidlem před každým dobrým dílem, musí
být letmý pohled vystřídán nej pozornějším zíráním. Jeho kresby bývají sice souladné;
vplynou do tvé mysli jemně a zpěvně, neví těžívají však obvykle onou zevní vytříbeností
a čistotou tahu, která zaujme na prvý pohled (závěrečná kresba k Zlatému kolovratu
ukazuje ostatně, že se i u A. Procházky stýká náznakovost už spíše s příliš chvatným
podáním). A mohl bych jeste říci, že mnohé kresby právě tím svým harmonickým, ač
leckdy váhavým vyladěním, tou tichou září, jež je oblévá jako výsledek všech kresebných složek, ale může leckomu brániti v cestě pod povrch, spíše klamou nezkušené oko.
Neudivilo by mne, kdyby někomu ušla právě pro ono zdání řada odstínů, jimiž nás
právě A. Procházka nejvíce okouzluje.
»Skrovná kytice« květů, zahajující kresby, onen krásně komponovaný obrázek k Mateřídoušce, kde jako by vůně vskutku smývala hrany a silueta dětí hudebně splývala, toť
ukázka velké kresebné citovosti i hbitosti, a přece jen pouhý náznak. Ale několik kreseb
řadí se vskutku k těm nejkrásnějším v celém našem umění. V tom, jak pohleděl na
»poklad« - žena přikleká k drahému kovu, který nevidíme, a chladné jeho světlo obráží
se v jejích vlasech, pobleskuje na hrudi, jejíž pozdvih viditelně splývá s čistou
krajkou - ukázal kreslíř mistrovství nevtíravé a tím skutečnější. U nejlepších kreseb,
prochvěných vskutku dechem života a pohybem, přímo hmatáš, jak jde kreslíři vždy
o to, aby vystoupil zpod oživujících linií plný tvar, aby prudce vynikla půtka světla
a stínů, aby tělo, »z růže květ«, svěže a vonně zazářilo pod vzdušně vrženou rouškou
šatu. Nejblíže má snad A. Procházka k Erbenovi v té nezapomenutelné prvé kresbě
k Svatebním košilím, kde svit lampičky pohrává si s vlasy modlící se dívčiny mnohem
hebčeji, než tomu bylo u kovového ohně v Pokladu, kde se šíje bělá mezi nádhernými
pletenci, paprsky padají měkce v tesknou tvář a vsím probíhá prvé zachvění půlnočního
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tajemství. Spanilé tělo, deroucí se z šatu běloskvoucí dužinou, zachytil výtvarník vznícené.
Čistě, cudně; je to krása, jež se rozzařuje... A taková kresba k Holoubkovi, abych uvedl
aspoň tuto, i když by se toho dalo mnoho říci o té druhé k Svatebním košilím, o kresbách
k Štědrému dni, k Vrbě atd., toť zase v nejlepším významu tohoto slova kreslířské con
brio, již jen plynutí, vánek, záchvěv a při tom záblesky krásy, vzcházející ustavičně z výjevu, který by nás mohl vlastně odpuzovat. - S látkou Vodníka i Záhořova lože již A.
Procházka spíše čestně zápasil, tu lehce vycítíš určité váhání a stejnou neurčitost záměru
i ztvárnění tušíš v takové třetí kresbě Svatebních košilí, v Dceřině kletbě, ve Věštkyni.
V nejlepších projevech A. Procházky není však, bohudíky, ani stopy po plané
virtuositě, která udává mechanicky nejvyšší tón. Dívejte se na jeho kresby v plném světle
nebo pod zlahodňující září lampy, vždy vás překvapí novým odstínem. Jde tu o umění,
v němž vznícení smyslů, tvůrčí záměr a jistota i životná odstíněnost provedení splývají
namnoze v ryzí výtvarnou krásu kouzla až hudebního.
Zdenek Šmíd

Z publikací

o

Machiavellim

Nedávno přeložená kniha Giuseppe Prezzoliniho »Život Nicola Machiavelliho, učitele
vladařům (v překladu J. Zaorálka, »Orbis« 1940) podobá se tak zvaným románovým
životopisům, ale na rozdíl od běžných vzorků tohoto druhu písemnosti vyniká určitou
sečtělostí spisovatele, který své zážitky z vědeckých prací o Machiavellim dovede podati
švižným perem a vtipně. Ježto však hledí oslniti svou pružnou vtipností i tam, kde věda
mluví skoupě a skoro jednoslabičně, není divu, že v zábavném rozhovoru Prezzoliniho
jesť daleko více osobních postřehů a obrazů, svědčících o spisovatelské snadnosti, než
klidného a soustředěného poučení o životě florentského sekretáře Desíti. Se zvláštní zálibou a svým způsobem se dotýká lidské stránky Machiavelliho a s úsměvem na rtech
stírá s něho všechnu uhrančivost. To se mu daří proto dobře, že si hned na počátku
předsevzal co nejméně unavovati výkladem učení Machiavelliho a vyvarovati se všeho,
co by mohlo zatížit bystrý spád jeho causerie. Rozhodně, Prezzoliniho Machiavelli není
oním démonem, který učaroval tolika státníkům a učencům. Čtenář, uváděný tak pozorným průvodcem, cítí se ve společnosti Machiavelliho, »učitele vladařů«, celkem bezpečným a baví se příjemně. Na konec mu zbývá jen podiv, jak mohl vůbec vzniknou ti
kolem Machiavelliho takový temný vír lásek a nenávistí, když je u něho vše tak jasné
a civilně lidské.
To již úvaha Františka. Bauera, kterou předesílá Zaorálkovu překladu »Knížete«
(Niccold Machiavelli. Vladař. 11 Principe. »Orbis« 1940), jest jadrnější studií, která pomocí starší i nejnovější literatury seznamuje s nejdůležitějšími otázkami badání o dějinném zjevu Machiavelliho. Jejím nedostatkem je znatelná neústrojnost, následek autorova postupu, který je spíše deduktivní. Bauer se leckdy zbytečně opakuje, jindy se
spokojuje s překládáním názorů rozličných badatelů, snaží se mezi nimi zprostředkovati a uhoditi na to pravé. Vzniká tak zajímavá mosaika úsudků i dohadů, poněkud
nepřehledná, ale celkem elaborát Bauerův poučuje o Machiavellim dosti slušně a je
užitečný již tím, že v české literatuře kromě bystrého úvodu a doslovu Želízkova k jeho
překladu »Knížete« a »Úvah« není nic souvislejšího, co by stálo za řeč. Šustovy příležitostné charakteristiky jsou ovsem pozoruhodné, ale poměrně stručné, a vyžadují již
na čtenáři většího rozhledu.
Bauer správně dovozuje, že kritické hodnocení toho, co Machiavelli přinesl nového,

548

blíží se »po střední cestě« pravdě. Nechce »věnčit slávu« Machiaveliiho, ale nepochybuje, ze v určitém oboru lidského myšlení a jednání byl objevitelem. Zdůrazňuje, že
při studiu Machiaveliiho učení nutno vyjíti z historického a sociologického faktu, že
Machiavelli žil ve Florencii za rozkvětu renaissance a že byl »dítětem své doby«. Řekl
bych, že neunikl zajisté ani on vlivům prostředí, jeho myšlenkovému okruhu i sociálně
politickým skutečnostem, ale vynikl přece nad ně tím, že - původně jeden z mnohých stal se přímo typickým a uvědoměle tvůrčím představitelem renaissančního hnutí. První,
kdo tuto zásadu v badání o Machiavellim rozvinul v celé šíři a došel pozoruhodných
výsledků, byl již Pasquale Villari svým velkým dílem o Machiavellim a jeho době
(Machiavelli ed i suoi tempi) a třebas liberalistické přesvědčení autorovo zabarvuje rozličně jeho soudy, zůstává tato práce, budovaná na původních pramenech, stále bohatým
zdrojem informací o životě Machiaveliiho a dějinách Florencie za jeho časů. Bauer,
který dovolává se spíše prací sociologických, jež často objevují věci známé starším historikům, nevyšetřuje blíže tento vztah jedince k svému okolí, ale neváhá z existence tohoto
sepětí odvoditi závěr, že i Machiavellimu zůstala »celá pravda« utajena. Machiavelli byl
především velikým vykladačem skutečností. Vyzbrojen - praví dále Bauer - dokonalým
studiem římských dějin a poučen současným děním politickým, jehož byl pronikavým
a vášnivým pozorovatelem, vytvořil tento florentský sekretář »politickou vědu«, ukázav
»na zvláštní a odlišnou oblast politického světa a jeho vlastní zákonitosti«. Až do
Machiaveliiho bylo prý »činěno měřítko rovnítko mezi státovědou a politikou«. Machiavelli z pozorování skutečných politických Činů »odvodil a vypreparoval jemné předivo
zkušeností, různých akcí a reakcí, jejichž souhrn teprve vytváří skutečný politický typ«.
Tyto myšlenky, nastíněné již v první kapitole a z valné části nyní běžné a přijímané,
rozvíjí a dokazuje Bauer v dalším líčení se značným aparátem literárním a obratnou
dialektikou seskupuje si tyto poznatky »filosofické a sociologické«, aby mu hořejší obraz
Machiaveliiho vyšel. Všímá si však také názorů, které hodnotí myšlení Machiaveliiho
a jeho původnost jinak. Uvádí s nesouhlasem velmi kritický a vlastně odsuzující výklad
Janetův, jenž příznačně rozeznává v učení Machiaveliiho dvě stránky, jeho mravouku
a jeho politiku. Podle Janeta morálku Machiaveliiho, vyjádřenou v jeho díle, jako učení
o lhostejnosti prostředků v politice, vyznačuje to, že vlastně žádné morálky neuznává.
S tím ovšem nelze v této zřejmě jednostranné formulaci souhlasit a apodiktičnost Janetova nám ostatně nedovoluje vyšetřiti povahu premis jeho soudu. Zato zhruba správným
zůstává pozorování Janetovo, že Machiavelli ve své politické theorii je závislý na Aristotelových a Polybiových názorech o vládách. Dodal bych, že politická theorie a prakse
v Itálii na konci X I V . století (na př. u dvora Giangaleazza Viscontiho) prozrazuje vlivy
antické státovědy aristotelského ražení, které působily i v století následujícím. U Machiaveliiho možno také stopovati ohlasy této domácí odrůdy aristotelských myšlenek, splývajících se zkušenostmi studia z původních zdrojů. Často opakované tvrzení Bauerovo,
že Machiavelli »založil« politickou nauku a že před Machiavellim bylo »činěno rovnítko
mezi státovědou a politikou«, nezdá se mi správným, neboť v obojím se anticipuje dnešní
pojem státovědy a politické nauky, k němuž dochází moderní myšlení abstrakcí z theorii
o dějinném vývoji, to jest tedy za předpokladu, že v dějinách vývoj skutečně existuje.
Konečně aristotelské učení o vládách je stavěno indukčně se stálým ohledem na zkušenost a je v něm obsažena implicitně i politická nauka. Na rozdíl od Aristotela (a nikoliv proti němu, neboť běží zde o vystupňování zkušenosti již jednou myšlenkově pojaté
a tříděné) položil Machiavelli hlavní důraz na vyšetřování praktické logiky, totiž na ten
způsob, jak soudit o lidech, jejich konání a myšlení, když jednají.
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Tak asi určuje politiku Machiavelliho Janet a soudím, že ani nej novější výklady
této otázky, odstíněnější a důkladnější, jak je na př. podal Mosca, Freyer a j., které
Bauer uvádí a k nimž se více kloní, nenahradí tento správný postřeh Janetův. Původnost Machiavelliho jest ovšem jen relativní a hlavní význam jeho spočívá v tom, že tuto
praktickou logiku jednání a chování se lidí rozvinul v systém pozoruhodně důsledný
a jasný, nevšímaje si různých tradičních prvků, které v míře větší nebo menší spolupracovaly na antické státovědě, na př. ideologičnosti a utopičnosti. Machiavellimu nejde
o člověka v celku nebo o lidstvo v celku - po té stránce myslím, že Bauerova kapitola
»Machiavelliho človek«, jinak velmi poutavá a bystrá, vkládá více do úvah Machiavelliho, než si byl sám vědom. Zajímá se především o to, jak lidé jednají ve skutečnosti a co chtějí ve vztahu mezi sebou, ale tento přesně vyměřený úsek lidské činnosti,
v němž není přirozeně místa ani popudu pro úvahy, co by měli dělat - i každý náběh
k nim jako heterogenní s jeho myšlenkovým zaměřením vylučuje Machiavelli naprosto studuje způsobem vynikajícím. Z výsledků svého pozorování nastiňuje teprve hlavní
obrysy oné prakse politické, jejímž užitím bylo by podle něho možno založit nový stát,
jaký by měl být, to jest takový, který by měl aspoň nutné podmínky úspěchu a trvání.
Také nelze říci, že Machiavelli chtěl založiti nějakou vědu nebo podati aspoň souhrn
poznatků platných obecně a pro všechny. Nepochopil by sám tuto ctižádost dneška, poněvadž chtěl více. Vlastním popudem a dostatečným rámcem, v němž se pohybuje uvažování Machiavelliho, jest láska k vlasti, nebo spíše ideál sjednocené Itálie, jediný ideál,
který asi Machiavelli připouštěl a který vedl k učení prosycenému tak strohým realismem.
Zřejmě nechtěl spasit učence ani celé lidstvo: ve svých meditacích o státech, jak vznikají a hynou, měl na mysli především jeden konkrétní případ: vypuzení barbarů a sjednocení Italie.
Řekli jsme, že Machiavelliho nezajímal Člověk v celku, a nelze tedy ani tvrdit, že
při svém pozorování vychází od »určitého typu člověka«, jak se domnívá Bauer. Machiavelli se snaží vidět lidi, jakými jsou, jednají-li mezi sebou. Pozoruje, že se kloní více
ke zlu než k dobrému - obě kategorie pro Machiavelliho stále existují - a praví-li někde
výslovně, že lidé jsou zlí, ze souvislostí jeho výkladu vysvítá, že nejsou a nedovedou
býti úplně zlí. Vidí, že jednotlivý člověk i třídy lidí mají stále tytéž náklonnosti a vášně.
V lidském životě provází zlo tak těsně dobro, že třeba často bráti za dobro menší zlo.
Je tedy patrno, že Machiavelli nemate pojmů dobra a zla a ví, že zlo zůstává zlem a,
jak praví Želízko, Machiavelli rozeznává dobro a zlo užité dobře nebo špatně, a tak je
mu často zlo sluhou dobra. Na těchto zásadách spočívá jeho politika. Neučí tedy Machiavelli, ani nedoporučuje obecnou lhostejnost prostředků v politice, jak praví Janet, nýbrž
konstatuje, že zla se často užívá, a nezatajuje, že za daných okolností nutno užít zla,
aby vzniklo nějaké dobro obecnějšího dosahu. Nestírá základních rozdílů dualistické
morálky, ale pozoruje jako fakt, že člověk v politické akci často se neřídí a nemůže ani
Hdit mravním soudem. Když tedy Machiavelli radí svému knížeti užiti v nějakém případě zla, nepochybně se již sráží s křesťanskou morálkou a nezmění na tom nic ani
jeho rady, že se pomocí menšího zla, užitého včas a rychle, zabrání většímu zlu. Ale
již z podobných pokynů Machiavelliho vysvítá, že si je vědom toho rozporu v oblasti
mravní a že jeho trvání by pokládal za zhoubné pro lidstvo. Z toho vsak plyne dvojí.
Machiavellimu byla cizí představa politiky mimo dobro a zlo, určující vše s konečnou
platností a dominující duším a tělům lidí. Dále duch Machiavelliho a celý temperament
jeho prozrazuje katolickou disciplinu: není a nemůže býti protestantem a atheistou,
není pessimistickým ani optimistickým ideologem společnosti. Není hlasatelem nepo-
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řádků ani revolucí a nevadí, že Rousseau, duchovní otec Revoluce a tedy i X I X . století,
chápal ho po svém. Nezůstal také křesťanem z jakéhos nedopatření, jak bylo by možno
soudit z výkladu Bauerova. Jest ovsem známo, že z renaissančního katolictví se stále
více ztrácela »christianitas« a »pietas«, když se na její místo tlačila římská »humanitas« a »virtus«. Stav byl takový, že spisy Machiavelliho vyšly r. 1531 ve vatikánské
tiskárně s úchvalou papežskou - nejevil se tedy mezi svými současníky o nic horším
katolíkem, nejlepší to důkaz, že byl skutečně »dítětem své doby«. To jest jen vysvětlení
k Machiavelliho renaissanční katolíci tě a nikoliv omluva jeho již velmi zemdleného
křesťanského cítění. Ale hned počátky obnovy katolického učení, autority a moci změnily mnohé i na dvoře papežů. Čas vyúčtování měl odstraní ti i Machiavelliho »knížete«,
příliš starostlivého o zachování úchvatu, a jeho místo měl zaujmouti »monarcha
christianus«, jehož předním úkolem bylo »povýsiti a utvrditi svatou církev římskou« ve
svých dědičných zemích. Nepodařilo se to sice nikdy úplně, ale tím se také vysvětlí
aspoň zčásti vášnivost boje kolem Machiavelliho a zmatky v chápání jeho myšlenky,
které zde počínají.
Machiavelli studoval římské historiky, sám byl také dějepiscem a Bauerova kapitola
o tom jest velmi poučná. Dějiny poskytovaly zajisté Machiavellimu nepřeberný materiál
k úvahám o osudech lidí i států a to ho svádělo, jako politického spisovatele i historika, k častému užívání soudů podle obdoby. V historické methodice má sice analogie
význam didaktický, ale v chápání minulosti není bez nebezpečí a v nej lepším případě
má jen hodnotu pravděpodobnosti. Slabiny Machiavelliho jsou zde nasnadě. Je
jasné, že starořímskou republiku (předmět Machiavelliho obdivu) a Florencii
y XVI. století nelze klást vedle sebe a srovnávat. To vytýkal Machiavellimu již Guicciardini. Macliiavelli dále věří, že lidská povaha se mění jen velmi málo. Neznal ovšem
»vývoje«, ale mluví několikrát o »qualitá dei tempi«, nač také upozorňuje Bauer, a zdá
se, že chápal »ducha doby« i proměnlivost institucí. Otázka ta je velmi zajímavá a zasluhovala by hlubšího rozboru. Soudím totiž, že Machiavelli svým vyhledáváním analogií a srovnáváním neztotožňuje otrocky situace - na to byl příliš bystrý - nýbrž snaží
se zachytit a odvodit myšlenku nebo lidskou akci, která jest jaksi dusí nebo vzpruhou
situace srovnávané a dedukuje, že by se projevila stejnou reakcí i v jiné poloze dějinné
za předpokladu analogické souhry poměrů sil duchovních nebo fysických. Tak si, tuším,
vede i jako psycholog. Potom ovsem tento způsob užívání analogie byl by více než
pouhá methodická demonstrace a setkávali bychom se zde již s vážným úsilím proniknout také noeticky v problém minulosti. Jinak ovšem Machiavelli není po stránce technické novotářem ani v kritice ani v užívání pramenů - to bylo vlastně vyhrazeno až
X I X . století - ale jeho Dějiny Florencie, výtvor »ducha státovědecky usměrněného«
(Šusta), jsou dílem vynikajícím hlavně jako předzvěst problematiky osvícenské historiografie.
Bauer sleduje také působení myšlenek Machiavelliho na filosofickou a politickou
ideologii X I X . a X X . století. Jejich vliv je zde ovšem nesporný, ale výklad o míře
a povaze této závislosti - a na tom záleží nejvíce - nepřesvědčuje v poněkud episodickém
podání Bauerově. Není to ostatně snadné. Vadí zde především značný nesoulad hodnotících měřítek duchovního proudění na počátku X I X . století a nejistota v základních
pojmech jako důsledek myšlenkového i vědeckého kvašení naší doby. Hlavní překážkou
při vyhledávání a zjišťování těchto souvislostí jest však skutečnost, že není stále jednoty
o ideovém obsahu a dosahu nauky Machiavelliho, a že století X I X . neznáme ještě po
všech stránkách dostatečně - východisko a zaměření t. zv. základních prací o této epoše
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ukazuje se nyní úzkým a jednostranným. Než celkem možno říci, že ozvěna učení
Machiavelliho byla skutečně značná; nebylo však již jeho vinou, že hlasy, vychvalující
nebo zatracující jeho postřehy o člověku v politické akci, hodnotily v smyslu příliš
absolutním, nebo pohybovaly se v oblasti abstrakce a tedy nepochopily relativnost a jedinečnost případu poznávajícího subjektu, v přesně omezeném úseku lidského konání
i chtění, a skreslily rozličně pravý smysl i význam jeho učení. Odtud na př. populární
představa o »machiavellismu« a j., čehož se Bauerova studie také dotýká.
Na konec sluší se vytknout, že práce, pojednávající o Machiavellim jako politiku
a státníku, často velmi záslužné a pilné, ku podivu zapomínají při svém rozboru na
fakta, která sice nejsou »vědecky« tak zřejmá, ale jejichž význam pro porozumění
Machiavellimu je veliký, že totiž Machiavelli byl jižní a ohnivá povaha s básnickou
obrazotvorností a že svět starých Římanů, jak si jej vytvořil na základě četby Livia
a jiných historiků, a v němž žil s celou silou své poetické duše, byl mu zároveň i hlavním zřídlem povzbuzení při studiu a spisování žhavě vlasteneckých traktátů. Neboť
Machiavelli byl vlastencem především a ve všech jeho projevech zaznívá starý válečný
pokřik florentského lidu: »Popolo, popolo...« Je tedy jasno, že badání o Machiavellim
vyžaduje subtilnějších method, abychom se dobrali toho, čemu učil a co doporučoval, bez
nebezpečí, že zasáhneme mimo, jak se Často děje učenci pouze positivně vědecky vyzbrojenému, když vytrhuje »zásady« Machiavelliho z oné citlivé atmosféry básnického
a vlasteneckého tvoření.
Rudolf Holinka

KNIHY A UMĚNÍ
Bednářův Veliký

mrtvý

Báseň Bednářovu*) jest dlužno pokládati za zvláště závažný projev, v mnohém
charakteristický pro celou skupinu generačně spřízněných básníků. Myslíme na závažnost duchovního postoje básníkova k těm věcem, jež jsou obyčejně odsunovány
a zakrývány, doutnají však stále v člověku a nenadále vyŠlehují plamenem a bodnou
ostny, působícími úzkost a bolest.
V básni Veliký mrtvý mohl Bednář jaksi tématicky, přímo odhaliti svá nejcitlivějŠí místa člověka - proto, že tato místa byla zasažena zraňující osudovou zkušeností. Byl to žal, který básníkovi dopřál uvědomiti si zcela prožitě a naléhavě
tragickou závratnost hloubky, rozvírající se pod poznáním Člověka. Jest vůbec údělem mladé generace básnické, vedeti o věcech tak tíživě naléhajících, jako jsou otázky
bytí a nebytí, poznání Boha, existence duše, otázky smrti, lásky, otázky po smyslu
života, »nač« a »proč«, věděti o nich jako o skutečnostech nejskutečnějších. Smrt jako
práh tušeného druhého poznání, veliká zasvětitelka, tajemná nejistota, zda jí naděje
vstupuje do ráje či padá do nicoty, vzrušuje nítivě znovu a znovu mladého básníka.
Je to vášeň poznání, dobývající se k nejhlubší podobě věcí, člověka, jeho bytí, aby
stanula tváří v tvář jedinému velikému, věčně unikavému tajemství. Je to jistě
básnicky i lidsky úsilí hrdinské.
*) Veliký mrtvý, ve sbírce poesie »Erb«, V. Petr, Praha 1940.
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Stane-li se potom smrt přítomnou, konkrétní skutečností, jest jí básník, bolestně
oslněný, vybídnut, vydrážděn a posílen k odvaze, pohlédnouti do vlastní duše.
Bezprostřední zážitek otcovy smrti vtiskl u Bednáře rozhodné stopy utvářecí již
do poesie »Roku« (1939), byl jím patrně inspirován celý oddíl ve sbírce »Kamenný
pláČ« (1940). Avšak teprve v této básni, jež ovšem nemusí být Časově poslední,
vytryskl pod tragickým úderem spodní proud, uchvacující básníka do zoufalého víru,
jenž nelítostně strhává všechen klamavý šat a obnažuje bytost, duši. Tato smrt jako
by vyrazila prudce dveře k básníkové netušící samotě a jimi se vhrnul metafysický
van, před nímž stanul básník strašně sám a opuštěn. Toto »strašně sám« je klíčem
k tragické intonaci celé básně.
Je psána v pravidelných osmiveršových strofách, se sdruženými rýmy, o katalektickém verši iambickém. Tato forma svou setrvačnou melancholií, svým jednotvárným
vlněním, mdlým příbojem ponurých vln teskliviny, nořící se do sebe v tragických
poryvech, výrazně zjevuje niternou podobu této poesie. Jako básník pokročil zde Bednář v tom, že vše je tu jaksi skutečnější (vskutku protrpěné) a že leccos je vysloveno konkrétněji a naléhavěji než v poesii dřívější.
Báseň je pojata jako tichá noční samomluva osiřelého syna nad otevřenou otcovou
rakví. Bledá tvář mrtvého, v níž básník čte úděsné znamení jiného bytí, rozjitřuje
jeho hořce rozjímavé vidění; je to přízračný sen, nastavující básníkovi krutě věrné
zrcadlo jeho obnažené duše. Trudná meditace, v níž si Bednář trýznivě vyznává svoji
duchovní bídu, slabost, marnost. Souhrnný, umocněný pocit života, zarývající se slova
duše, jež se stává, dík své bolesti, vidoucí. Vidí svoji hrůznou opuštěnost, své psanectví, bezsmyslnost života, tragičnost existence člověkovy. Smysl této smrti je poznáván v tom, že zjevila nejvlastnější, nejhlubší, tragickou podobu lidství. Obraťme se však k samotným základům básníkova duchovního postoje (ačli zde
lze mluvit o základech), jak jsou vyznačeny v částech onoho monologu. Citujme
několik veršů - mnoho napovědí: »Jaký je asi Bůh, že o něm nevíme nic? / Duch
náš je pobořen jak domky bez lomenic / a slepé smysly stahují se do jeskyň, / kde
šálivá tma dává nevěděti míň.« Poznáváme, že zde se odpírá ve jménu žárlivě svobodného lidského vědomí, ve jménu subjektivní pravdy. Střeží se její čistota, byť
se proto mělo resignovat na vše.
Hrdá duše, vydávající se na svoji cestu úporně od nejzazšího počátku, odmítající opory, ukazovatele, světla - ve tmě a v bloudění - duše hrdá i na svoji bolest,
jíž platí za krutou vášeň své pravdy. Ona osamocenost, pociťovaná s rozryvnou odvahou, nahá opuštěnost »člověka prvého«, prostého všech vztahů, s duší čistou, nepopsanou, bez »sebeklamů«, je přijímána jako extase pasivisticky slastné trýzně, v níž
je vdechován opojivý jed, - studený - rozpalující dech metafysického tragismu. O přízraku vlastní opuštěné duše se praví: »Toť paní tajemství a sfinga dechu mého, / takový já jsem nejhlouběj - prost umělého, / nejsladší, nejhlubší, když bez obrany
jsem / jak mlžný přízrak v modrém vzduchu nad lesem.«
Z přesvědčeného subjektivismu vzniká bolestně marná touha stvořiti si dobytím
subjektivně poznané pravdy (v nezbytném odpoutání od světa »včerejšího«) nový,
svůj svět, vesmír, stvořiti sebe. Neboť vírou Bednářovou stejně jako některých jiných
sourodých básníků mladé generace je, že člověk je jedinou nepopěrnou, skutečnou
a pravdivou existencí ve světě, veškerá objektivita že jest jím opodstatněna, že jest
souborem vztahů k němu. Je v tom všechna jeho sláva i všechna jeho bída. To
Řád VI. 40.
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subjektivistické titanství je však zároveň, a již jaksi předem, sráženo, pro svoji strašnou nahou osamocenost, pro strašnou slabost »jenom člověka«, člověka, který se
musí zhroutit pod tíží své vlastní stavby, protože sám ji neunese. Hrůzný pocit takovéhoto jakéhosi sebevydědění, jež je zplodinou nevíry a tragické pýchy, je vysloven
Bednářem se svrchovanou upřímností: »Za psance má tě tebou zbudovaný svět! / Ty
bloudíš jím jak bezdomovím vlastních vět, / jsi uprchlíkem v bohatství a psancem
v bídě, / jsi vystěhovalcem, kde všude žijí lidé, / i v pokoře, i tam, kde vypíná
se čin, / jsi pavouk zapletený do svých pavučin. / Tak vědoucí, že nepoznáváš, jak
se mýlíš, / tak znečištěn, neboť jsi býval čistý příliš, / boj na život sám sobě tvrdě
vypověz...«
Bednář opětovně užívá symbolu tmy, noci, slepoty, aby vyznačil bezradnou přeludnost i beznadějnou marnost, v níž mu tone svět i lidské bytí: »A jdeme nekonečnou, nekonečnou nocí, / jež nevědomá je...« Již v »Roce« se Četlo: »...Jsme ve
tmě zamčeni, /dům slepý, / ani sten nepropouští, / za temným sklem / jde noc.
/ Kam jde?« - Snad všechna ta těžkomyslnost, jakási bolestnost, jež nejspíše charakterisují duchovní podobu příslušníků nejmladší generace, je přivozena úpěnlivou potřebností a zároveň nemožností - uvěřit. Tato generace, anebo mezigenerace, na tom
konečně nezáleží, mohla - snad že právě ona k tomu již dozrála, anebo nějakou náhodnou shodou okolností - kdesi v neuvědomělé hloubi vycítiti a vytušiti, jak na sypkém
podkladě stavěl člověk posledních dob svoji existenci, jak odhodiv všechnu přítěž jen
zdánlivě opanoval svět - opanováním sebe, jak se ve skutečnosti však stáhl do svých
bezpečně zbabělých úkrytů samochtěně krátkozrakého positivismu. Tento člověk, který
se vzdal své duše, který ji zradil, člověk vegetativní, který upustil od svého hledání
a zakořeňování, protože se mu stalo obtížné a protože se domníval, že bez něho
obstojí, nemohl ovsem nakonec uniknouti pastem hodnot a pravd náhradných, výpomocných. Stal se skořápkou na vodách relativismu a materialismu, zmítal sebou v síti
pragmatismu. Kůra zpovrchnělého života utvrdla, bránila i většině umělců poznávati
nejhlubší, pravdivou podobu Člověka. Úlisná nemoc, stáčející pohled Člověka od
pravdy jeho vlastního nitra, poskytující mu ochotně náplasti na rány v podobě všelikých sebeklamů, zachvátila i umění. I ono často sloužilo povrchové existenci člověka,
místo aby ho vracelo jeho důstojnosti. A myslím, že vskutku za touto důstojností (což
zde má smysl spíše tragický) jde nejmladší generace básníků. Básníků - je příznačné
a vysvětlitelné, že právě těch - je tu opravdu třeba nejprve, tvůrčího úsilí poesie,
neboť jen skrze ni jest možno dobývati se pod onu kůru, k nezkalené, nahé
pravdě života. Ano, cesta mladé poesie patrně musí vésti k onomu Bednářovu »já
nejhlubšímu«, nechť je jakékoliv. Neboť jen v té hlubině sebe sama může člověk
nabýti své důstojnosti, což, jak jsme řekli, je důstojnost tragická, jen tam, kde je
bezbranný, opuštěný, vystaven ledovému zoufalství marnosti a beznaděje (a tento
pocit právě dokládá Bednářova báseň) - jen tam zároveň s tímto zoufalstvím může
se v člověku zrodit stejně úpěnlivá touha po tom, aby prohlédl, viděl.
U některých mladých básníků je to přímo vášeň upřímnosti, odvrhující vše, co
se zdá sebeklamem, a vůle, nesleviti ani píď z hrdé pravdy svého nitra (jistě trpícího) přivádí je k nevíře. A přece ta vášeň je ve skutečnosti ponoukána potřebností, přibližovat se - a to tou nejneschůdnějsí, novou, svou cestou, když všechny
dosavadní zklamaly, nebo pozbyly věrohodnosti - k chápání něčeho, več by bylo možno
uvěřit.
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Nebylo by tedy pravdivé, myslit také zde, u Bednáře, na holou nevíru. Vyznívá
sice bezradně tato báseň, Bednář se zachycuje na vyznání tragické hodnoty lidství
a jejího výrazu - poesie, ale přece je tu jakási víra, ovšem víra založená na unamunovském tragickém pocitu nejistoty. Je otázkou, do jaké míry může být útěchou
tato nejistota, a zda je člověku trvaleji snesitelno, uzavírat takto s nicotou jakési
příměří (jako činí Bednář). Nesnesitelnost tohoto stavu záleží snad na upřímnosti
hledání a opravdové potřebě nalezení. Snad je něco ještě hlubšího a skutečnějšího
než iluse hrůzy z nicoty a smrti, snad je to skutečná bolest, jež láme bludný kruh
lidského vědomí a dává se poznati trpící duši jako Prostředník.
Bylo možno psáti též o ryze básnické hodnotě této Bednářovy knížky. LeČ zdálo
se prospěšnější, vytknouti její cenu podstatnější: že nám pravdivé ukázala, jak je
hrozné, vzdá-li se člověk - bytost ponechaná sama sobe - bez odporu svému rozumu,
dá-li se ochromiti tak, že ztratí důvěru ve všechnu platnost své aktivity a vůle,
a trpí-li pak, zabředlý do své bezmoci, jen pro své utrpení.
Jaroslav

Červinka

K nové poesii Jana Pilaře
V své loňské prvotině »Jabloňový sad« projevil se Jan Pilař jako lyrik, který mohl
pro svou poesii v základě za své přijmouti heslo »hudba předevsím«. Je to vskutku
jakási v podstatě hudební emocionalita, zvláštní rozplývavý citový stav, z čeho u něho
vzniká báseň. Není radno hledati v Pilařových básních pevnější tématický, myšlenkový podklad, poněvadž ten de facto u něho vlastním podkladem nebývá. Báseň je
Pilařovi slovním vystižením stavu, který je jím nepochybně pociťován jako hudební,
a jako takový také dochází zevního výrazu. Rytmus, melodika verše jsou pro něho
neodmyslitelnými charakteristikami jeho básnického projevu. V tom smyslu zachází
také se slovem: pojmová stránka ustupuje do pozadí, slova je užíváno převážně jako
zvukového materiálu, jako tvárné, významově odlehčené látky k vyvedení slovněhudebního motivu. Z původního plného významu slova zbývá jen některý význam
vedlejší, obyčejně citem nějak reflektovaný. Toto se ovšem nejspíše děje ve spájení
takových významů v celý obraz. Takový obraz se jeví potom normálnímu nazírání jako
neúměrný, neopodstatněný, falešný a protilogický. Básník však patrně neuvažoval
o logické opodstatněnosti při vyjadřování své představy, obraz měl pro něj patrné
komplexní emocionální pří zvuk, jemuž příliš podlehl a jehož se neodhodlal vzdát
ve prospěch logičnosti svého vyjádření. Tak bych alespoň vykládal to, co se jinému
může zcela oprávněně zdáti formalistickou zvůlí a neodpovědností: »Jabloňový sad«
je pln obrazů zmíněného druhu, pln subtilné schválných verbalismů, z nichž jedině
je nejednou celá báseň vytvářena, pln kuriosních deformací obraznosti, hraničících
až s groteskností (příkl. za mnohé: »Zapomínáš roztáčet kola mého mlýna, / sukýnko
lesů smutně povětrná...«)
Vše to dokládá Pilařovu nesamostatnost, nezralost, tápání, poddávání se inspiraci
jen verbální. Jen básně se vskutku prožitým motivem domova znamenají v »Jabloňovém sadě« pevnost, ujasněnost, soustředěnost, skutečné zvládání skutečného tématu.
V druhé své sbírce, »Stesk Orfeův«,*) je Pilař již vyzrálejší, samostatnější,
*) Letos na podzim v knižnici Studnice (Novina, Praha).
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opatrnější a opravdovější. Buduje zde již také báseň, dává jí tvar ucelenějším, plnějším
prožitkem, usiluje o básnickou odpovědnost a pravdu.
Pokusme se charakterisovat Pilařovu poesii v hlavních jejích znacích: přední
funkci v ní má příroda. Přírodní jevy jsou pojímány do subjektivního citového okruhu,
jsou prokrveny niterným zážitkem básnického srdce. Důsledek toho je, že přírodní
jev je u Pilaře zhusta personifikován se vztahem k subjektu. Takto je vytvářen jakýsi
přírodní mythus osobní, básnická skutečnost zasněná, ilusivní; je to krajina snu,
kterou si k utišení své žízně přibližuje ekstaticky omámená žádostivost básníkova.
Příroda je tu pojata jako místo objektivace básnického snu, jako jakási reflexní, promítací stěna vlastního dějství duse. V básni »Kořeny jižních Čech« Čte se verš snad
mimoděk výstižný: »zpíval jsem o jaru, o jaru, jehož není.« Stejně, hledá-li básník
v kraji »cosi«, co »není vysloveno«, a má-li pocit, že »zbloudil v cizí svět«. Báseň
»Kořeny jižních Čech« vůbec vyslovila na konkrétním námětu Pilařův pocit psanectví,
onoho »svatého neklidu« básníků, oné zraněnosti metafysické - u Pilaře však příznačně připjaté k zemi, k této milované zemi. Pojímání země jako mythu vysvítá
i z těchto veršů: »...tu opojivou řeč / jsem přiblížit chtěl k tónu, / jímž promlouvala zem / v pramenu, který stékal.« Zde je to básnická touha, zmocni ti se slovem
nevyslovitelné, jaksi hudební krásy krajiny (ovšem krajiny duše). Básnické slovo je
zde jiskrou, bolestně vykřesávanou z napětí mezi básnickým subjektem a unikavou,
neuchopitelnou, a přece tušivě slyšenou řečí země - tak může vzniknouti metafora
»krev řeči mé«. Zejména ovšem kraj domova - kraj dětství, je takto mythisován.
»Kde jsi se ztrácel, synu, / ozvěna všude ptá se, / slyším ji volat z chalup, / odevšad
na mne dýchá...« (Báseň na domov.)
Domov je Pilařovi více jen konkrétním symbolem stálosti, jistoty. Vášnivě citová
povaha oné metafysické zraněnosti postuluje si přímo u Pilaře takový konkrétní
symbol, třebas je to upokojení jen dočasné a snad někdy i sebeklamavé. Motiv domova je takto v poesii Pilařově vlastně motivem jisté básnické slabosti, která v něm
nachází nej bližší, přístupný cíl svého tápání, jest jím však také dokazována upřímnost hledání, jež musí nalézat, byť za každým takovým nalezením se tragicky otevřel
nový prostor, usvědčující z klamu. Tuto tragickou dichotomii vyslovilo vyostřeně
dvojversí: »Ať pálí tě tvá zem... / žít budeš věčně pro ni.«
Druhý oddíl sbírky je svědectvím prudkého vpádu životního poznání do básníkova nitra, předtím vždy spíše citově útlého a uhýbavého. Dosavadní nazírací rovina
se hluboko probořuje, básník se ocitá v nepoznané hlubině vlastní duše, propadá se
v nebezpečné závrati do sebe sama. Pilař se zde neobvykle odvážně dotýká samotné
dřeně života, a prožitek bolesti, který mu otevřel průhled k samotným hraničným
oblastem lidského bytí a dal mu novou zkušenost člověka vůbec, prosycuje a zhlubuje
ovšem i jeho poesii, jíž přibývá opravdovosti, prožitkové intensivnosti a osudové
naléhavosti.
Z toho, co jsme již řekli o Pilařově sklonu mythisovat přírodu, je pochopitelno,
že symbol mythického Orfea, nyní se vynořující, není něčím tak nahodilým a neorganickým v Pilařově poesii. Tento mythický symbol se vynořuje v kritické situaci básníkova života, kdy mu bylo dáno tváří v tvář zhrozit se nicoty a kdy jím byla poznána
a pochopena muka beznadějné nostalgie. Náhle poznal svoji slabost a nepatrnost,
zoufal nad vlastní jsoucností, nalézaje hroznou, závratnou pravdu v tragickém významu formule »život je sen«. Pilařovu básnickému cítění přichází mythus jako cosi
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sourodého, jako cosi konkrétního a skutečného, co však má vždy skrytý význam druhý,
nadrozumový, jako něco, co si uchovává teplý styk s člověkem, avšak druhým svým
pólem jej spojuje s nesnadno přístupnými oblastmi myšlenky i citu. Touto svou
povahou účastní se mythus platně v subjektivní inspiraci Pilařově.
Do III. oddílu jsou zařaděny básně, které jako by chtěly říci, jak je život po
přestálé nemoci úzkosti a zoufalství přece jen krásný; to jsou básně o kráse jarní
přírody, jarní Prahy, s významným pojmenováním »jaro jar« - radost, jistota života
léčí z pochybovačnosti: »Zachvění stonku, v stromech ptáci / říkají ješte, že tu jsem...«
Avšak ani v tomto oslnění jasem a lahodností chvíle neopomene se přihlásit sebežárlivě onen »zlý tón v souzvuku«, který se v básníkovi patrně zahnízdil: »Osnova
strun je roucho klamné, v něž oblékám se oslepen.« Ozývá se polo resignované,
polo rozhodné odhodlání »už se nevrátit / do předpeklí snu, - do výhně noci
mučivé« - vymanit se z trýzně subjektivismu; to však zůstává jen postulátem, jejž
není si možno bez vybojování síly a práva k tomu splniti. Jinde (ve verši »je čas už
přicházet, oponu rozhrnout...«) zazní uvědomení si nutnosti, spatřovat v poesii zevnitřní
výraz zápasu celého člověka, celého jeho bytí. Na tíživé vědomí bezvýchodného a nekončícího putování reaguje Pilař pocitem únavy - dojiti, proniknouti k osvobozujícímu
prameni života je mu opravdovou touhou, třebas vyslovenou jako otázka, v posledních dvou versích knížky: »Kdy dojdeme a srdce pod oděním / se dotkne života jak
na počátku kdys?« Jako typické výrazové znaky bylo by lze citovati velmi četné doklady zmíněné
již personifikace přírodních jevů. Zvláště však nápadným dokladem výrazové emocionality Pilařovy (jako vůbec je základ Pilařovy poesie po výtce emocionální) je
lokalisace á přetváření aktu i zcela pomyslného a nesourodého ve funkci úst. Z hojnosti příkladů, blížící se již nebezpečně stereotypnosti, jmenujme: »...má ústa prahnou po odpovědi«: »ssál jsem tu krvavé mléko hvězd«; »a přece divný svár, zde
zůstat či jít zpět, se vrací do mých úst«; »poddajná v ústech mých / mží tvoje
minulost...« (b. Praha...).
Vážnější nedostatky vznikají, vyjadřuje-li se Pilař - ve snaze o komplikovanou
precisnost - strojeně, odtažitě a těžkopádně. Chyby »Jabloňového sadu« nejsou zde
ještě zcela vymýceny. Leckteré zdobné vyslovení je ve skutečnosti plané a prázdné:
»Jak přicházím! A dotek neslyšený / se všude zdvihá jako prach. / Krok ze snu
znovu probuzený / pamětí kráčí zpátky«; »...a bílá křídla andělova / mi svěří výšku
tvého slova«; »a jméno pýchy mé se vzdalo tomu slovu« (smrti). Jinou vadou je, že
vznikají nepřesnosti v syntaktickém určení, na př. přivlastňovacího zájmena: »Tu růži,
kterou zradila tvá láska, deŠť opláchl a rozpustil, má něho!« (Str. 32.)
Často jde obraz před myšlenkou, klade se nadměrný důraz na svéúČelnou invenci
obrazivou. Nejednou přichází zkrátka zvláště komposice básně.
Je zajímavé, že i v této sbírce jsou prožitkově nejsoustředěnější a i výrazově nejzdařilejŠí básně o domově - třebas vlastní básnická ctižádost Pilařova se vzpíná
jinam, výše. (Srv. Čirou krásu veršů na př. v b. Před jitrem v polích: »Jak je tu
krásně před jitrem, / strom v rose sotva dýchá, / na věži už se houpá zvon, / dým
vlaje nad střechami / a jedna vůně, jeden tón / táhne se zahradami...«)
Přes výtky, jež uvádíme, postoupil Pilař Steskem Orfeovým značně vpřed. Ostatně
dnešní jeho poesii lze ještě chápat jako preludium k poesii budoucí.
Jaroslav Červinka
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Knihy pro děti
Mluví se o bídě knih pro mládež. Vychází jich rok co rok k vánocům kolem 150.
Počet jistě úctyhodný, ale kolik z těch sezónně vychrlených a sezónně naparáděných
knížek přezimuje do příštích a přespříštích vánoc! Vedle této bídy je ještě jiná bída
neméně zarážející. Je to bída recensentská. Chtít od recensentů dětských knih, aby
tu záplavu jen trochu zvládli, než se jim rozuteče pod rukama jako vítané dárky
pod stromeček, to by bylo opravdu příliš žádáno. Zase budeme svědky toho, jak se
z těch desítek knih pořádně posoudí jen nepatrná část, většina se shrne do rozmanitých skupin podle druhu a věku, kde na ně vybude právě jen název a v nejlepším
případě též jméno malířovo, a zbytek zmizí v nečitelné nonpareilové bibliografii,
v níž se registrují došlé novinky. Bída recensentská?
Podávám zde stručný raport o knihách, které letos připravilo mládeži nakladatelství Vyšehrad. Ten raport nemá sloužit ničemu jinému než hrubé orientaci.
Začněme s knihami pro nejmenší. Že je možno i v takovém beznadějně zpatlaném
a jarmarečně zdryáčničtělém oboru, jako jsou dětské omalovánky, dokázat něco lepšího, o tom svědčí Přírodopisné omalovánky Emanuela Frinty. Vyšly zatím první dva
sešity: Květiny z naší zahrádky a Motýli denní (s texty dra J. O. Martinovského
a malířova učitelského jmenovce ze Slap Emanuela Frynty). Na modrém pozadí namaloval Frinta obrázky, kterým nechybí ani přírodopisná věrnost, ani umělecká síla. Bude
to pro děti radost dívat se na ně, ješte větší radost pokusit se je omalovat.
Pro nižší stupeň jsou určeny Hrochovy drobné pohádečky Zatoulaná lodička
(s lehce humornými kresbami Kamila Lhotáka). Známe Hrocha jako pilného pedagogického pracovníka i plodného přispívatele do dětských časopisů. Zdá se mi, že
pohádečky této sbírky patří k nejlepším věcem, které dosud Hroch napsal.
Náročnější jsou pohádky Karla Schulze Princezna z kapradí (s jemnými kresbami
Milady Marešové). Je v nich ryzí poesie i lehká bravura, která si pohrává se známými motivy. Jsou-li v literatuře všechny možné motivy už dávno vyčerpány, platí
to tím spíše o oblasti pohádkové, která má zvlášť omezený motivový výběr. Jenže
motiv není hlavní. Záleží na novém seskupení pohádkových prvků, na tónu a barvě
podání, na uchopení tématu, konečně na tom, co bych z nedostatku lepšího výrazu
nejraději nazval pedálování. Jaká půvabná variace může z toho všeho vzniknout
v rukou umělce, to vidíme nejlépe na takovém Kouzelníku Pucifousovi a na Pohádce
o pohádkách.
Ze vzpomínek na dětská léta je vytěžena jadrná knížka Hrušková U mámy
u mamičky, která právě vychází v druhém vydání (s kresbami Jany Brožové). Silně
autobiografické rysy má též Skácelíkův pozdní knižní debut v literatuře pro mládež
Lovci zlatých much. Jsou to svižně vypravovaná chlapecká šibalství i dobrodružství,
jejichž rozmarnost ještě podtrhují kresby Josefa Lady.
Vysoký cíl si postavil ve svém historickém románku pro mládež Pro čest a slávu
Jaroslav Janouch. Šlo mu nejen o vylíčení pohnutých chvil města Brna za Švédského
obležení, pokusil se s pěkným zdarem načrtnout širší obraz pustošení a hrůz třicítileté války na Moravě. Ve svém vzorném chlapeckém hrdinovi Jirkovi ztělesnil neumdlévajícího ducha lidu, který po všech otřesech a katastrofách staví znovu zbořený
dům a znovu se dává do práce. Není to laciný optimismus, je to křesťanská statečnost a věrnost, co promlouvá k mladým čtenářům z nabádavé i poutavé Janouchovy
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knihy. Zvláštního odborného ocenění by si zasloužily také kresby Michaela Floriana.
Polozapomenutá práce Karoliny Světlé Škola mé štěstí (s povídkovým doslovem
Františka Křeliny a s obrázky Aloise Moravce) mohla snad být donedávna jen pozoruhodnou ukázkou staršího, mravokárného druhu knihy pro mládež. V novém vydání
s dobově věrnými, vervně kreslenými obrázky Moravcovými zaujme dnes mladší
i starší čtenáře (a ovšem také čtenářky) svou mravní přímostí a opravdovostí, svým
občanským i vlasteneckým pathosem. Vysokou literární hodnotou (která tu při vsí
tendenčnosti příběhu přece jen nakonec převažuje) řadí se kniha Karoliny Světlé
k starším cenným dívčím knihám Vyšehradu, k Jiřině Hanse Watzlika a k Nebojácné
Ho-Ming E. F. Lewisové.
O nový typ zábavné poučné knihy se pokusil Kamil Lhoták. Jeho zajímavé vypravování o bicyklech, motocyklech, autech, balonech, vzducholodích a letadlech,
nadepsané Na suchu a ve vzduchu, připomíná podobné knihy Van Loonovy, od nichž
se však příznivě odlšuje mnohem umělečtěji zvládnutým ilustračním materiálem. A. S.

POZNÁMKY

žít, narazí
mu na šíji chomout. Tím neříkám, že bych byl proti novým stromům, novým kaplím nebo
dokonce proti chomoutům. Neboť jsou to věci vesměs užitečné. Ale kdybyste viděli,
jak takový reformátor, chystaje se vyprávět dětem poháčdku, prohlásí napřed slaškovným -— ťu-ťu-ťu-ťu — hlasem, že: nejsou draci, nejsou čarodějnice, víly, vodníci, létající
koberce atd., zhrozili byste se a zalekli tak jako já, když jsem tohle všechno slyšel
na několika »pohádkových« představeních pro děti. To jediné, co v pohádkách smělo
zůstat, aby nebyl dotčen positivní duch pokroku, byl král, princ a princezna. Z čarodějnice se vyklubala baba-kořenářka, drak byl kašírovaný, zhotovený dvěma obratnými
šejdíři, kteří jím za pomoci gramofonu napalovali prostoduchého krále. Hrdina pohádky,
nemoha se stát rekem, musil se spokojit s úlohou detektiva: odhalil oba lumpy a presentoval je pěkně králi. Ale poněvadž žijeme v době, kdy se věří na všemohoucnost výchovy,
oba lotři, na žádost hrdiny, nebyli potrestáni, nýbrž přinuceni vyučit se počestnému
řemeslu. Což je patrně novodobá etika pohádek. Odstraniv z pohádky všechno zázračné,
nevysvětlitelné, mimořádné, zkrátka pohádkové, vymýtil z ní reformátor zároveň podstatný rys pohádky, hrdinství. Tím, že je v pohádkách člověk postaven do světa věcí
a událostí mimořádných, může osvědčit a upevnit všechny své dobré vlastnosti lidské.
Tím, že dodržuje příkazy, dostává se mu zázračného meče, smí létat na čarovném
koberci, jezdit na nejrychlejším koni, procházet ohněm i vodou a na konec zabít draka.
Tím, že je statečný v poslušnosti, smí vykonat nemožné. Připomíná mi to jinou, nejkrásnější pohádku na světě: o tom, jak Bůh přikázal člověku, aby byl poslušen jeho
přikázání, aby mohl přemoci ďábla a vejiti do království nebeského. Ano, etika pohádek
je křesťanská.

559

Etika reformovaných pohádek je však nekřesťanská. Je, možno-li tak říci, pokrokářská. Hrdina nesmí létat na kouzelném koberci, poněvadž má dnes k disposici aeroplán.
Netasí meč, nýbrž zavolá strážníka. A je-li třeba, prohlásí, že není hrdinou, nýbrž jenom
hercem (slyšel jsem v jedné pohádce o vodníkovi, kde hoch sestupoval do vodní říše,
aby vysvobodil zajaté dušičky, jak se dětem s divadelní rampy hlásalo, že to není voda,
jenom kulisy, poněvadž by se jinak herci utopili). Reformátor zničil všechnu obraznost
a řeč symbolů. Ale neuveří-li děti v zázračné jablko, nepochopí nikdy zázrak, že, jabloň
plodí jablka. Nezabije-li napříště Honza draka, nebude z šestiletého Honzíka nikdy
člověk statečný. Nebudeme-li milovat rozumnost pohádek, stanou se z nás lidé nerozumní. Neboť místo na kouzelném koberci, který se nikdy nezřítí, poletíme v aeroplánu, v němž můžeme ztratit život. Místo abychom tasili zázračný meč, budeme hvízdat
na strážníka, který nemusí být v doslechu. Místo jistoty dostane se nám jen pravděpodobnosti.
Vtip pohádky je, že hrdina je člověk obyčejný a příběh neobyčejný. Reformátor
však z pohádky učinil obyčejný, fádní příběh a z hrdiny nudného člověka. Švec, který
se hádá se svou ženou, uteče od ní, náhodou vyslechne dva umlouvající se lupiče
a odevzdá je spravedlnosti, může být předmětem novinářské lokálky, ale teprve, jakmile
překročí zázračný kořen a dostane od víly kouzelné šídlo, má právo vstoupit do pohádky.
A s tímto šídlem může zabít mořskou obludu, sundat měsíc s oblohy stejně, jako svým
šídlem ušije pár dokonalých bot. Svými činy dokazuje, že člověk není sám v boji
proti ďáblům a jiným nesčetným nepřátelům člověka. Švec reformátorův není hrdinou,
je jenom občánkem, který vystupuje v tuctovém moralistním příběhu.
Zdá se, že reformátoři si myslí, že staré a dobré pohádky děsí děti. Ale pohádky
nejsou původci strachu. Znamenitě to vystihl Chesterton: »Bojácnost dítěte nebo divocha
je docela rozumná. Jsou na tomto světě znepokojováni, neboť tento svět je velmi znepokojující místo. Nebývají rádi o samotě, protože je to vskutku strašná myšlenka, být
samoten. Barbaři se bojí neznáma z téhož důvodu, pro nějž je agnostikové uctívají —
proto, že je skutečností. Pohádky nenesou tudíž odpovědnosti za to, že v dětech vzniká
strach, nebo jakákoliv odrůda strachu; pohádky nedávají dítěti představu zla nebo
ošklivosti; ty jsou již v dítěti, protože jsou již na světě. Pohádky nepodávají dítěti
jeho první představu strašidla. Pohádky dávají dítěti jeho první jasnou představu
o možném potírání strašidel. Děcko poznalo důvěrně draka hned jak melo jakousi
představivost. Pohádka mu opatří sv. Jiří, který draka zabije.«
Reformátor, který odstranil z pohádky draka, odstranil z ní sv. Jiří. Domnívaje se,
že zasazuje strom racionalismu, vykácel les víry. Stavěje kapli pokroku, pobořil chrámy
radostného a vznešeného hrdinství. Místo pohádky vypráví dětem moralistní detektivku.
Aby snad, až dospějí, mohly Číst detektivky bez morálky. Zdá se, že pohádky budou
číst už jenom starci. Ti budou totiž jedinými, skutečnými dětmi.
Jan Rey
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DÍLO FELIXE JENEWEINA
MOHUTNÝ

UMĚLECKÝ

ZJEV

JENEWEINŮV

je uváděn a vykládán kongeniálním slovem básníka, který se zde Jeneweinovým dílem inspiroval k vlastnímu básnickému projevu. - 66 velkých celostranných
reprodukcí, 183 stran textu
Přepychově vypravená kniha v původní polopergamenové

vazbě K 25o'~

Kniha knih, nevyčerpatelný zdroj moudrosti
a lásky, provázející český národ ve všech
dobách, vychází v obrazovém

vydání

PÍSMO SVATÉ V OBRAZECH
248 nádherných rytin nazarénské školy
vtiskuje nesmrtelná slova textu ještě hlouběji do srdce. Slovní doprovod prof. Em.
Žáka. - Již III. vydání. Cena krásně vázané knihy (formát 34x43) K 170'—
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1940

n e j m e n š í

Karel Schulz: P r i n c e z n a z k a p r a d í
Krásné pohádky. Ilustrace M. Marešové. Str. 164, brož. K 2 6'-, váz. K 36'-

Karel

Hroch:

Zatoulaná

lodička

Knížka veselých příběhů, jež zaujmou dětskou mysl. Ilustrace K. Lhotáka.
Brož. K 16'—, váz. K 36'—

Emanuel

Frinta:

Omalovánky

Kresby motýlů a květin pro děti k omalování. K 15'-. Jeden sešit tištěný
v 8 až 12 barvách
Pro

dospělejší

mládež

Karolina

Světlá:

Š k o l a mé

štěstí

Nové vydaný román o ušlechtilé dívce od velké spisovatelky. Doslov Fr.
Křeliny. Ilustrace A. Moravce. Stran 240. Cena brož. K 30váz.
K 40'-

J a r o s l a v J a n o u c h : P r o čest a s l á v u
Déjepisný román z doby obléhání Brna Švédy. Ilustrace Michaela Floriana. Stran 196. Cena brož. K 32 v, váz. K 45'-

František Skácelík: L o v c i zlatých much
Poutavý románek známého autora z chlapeckého života. Obrázky Josefa
Lady. Stran 160. Cena brož. K 20*-, váz. K 30'-

J. F. H r u š k a : U m a m y , u m a m i č k y
II. vydání. Vroucí vzpomínky zvěčnělého chodského spisovatele na jeho
mládí. Ilustrace Jany Brožové. Stran 144. Cena brož. K 19'-, váz. K 29'Ž Á D E J T E
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