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František Lazecký
MRTVÁ DÍVKA
Jen pukni, srdce mé, jí není, není více.
Už není, sladkých rtu, kde úsměv děcka tryskal,
těch očí nevinných, jež láskou zářily.
Hle, v koutě pod lávkou i střevíčkům se stýská,
v nichž nohy dívky té i blátem tančily.
Jen pukni, srdce mé, jí není, není více!
Tak v rakvi ležela jak Ofelie kdys
a jako mramor sám zářilo její čelo,
tak na něm zachvíval se smrti polibek.
Však v ústech zamčených na tisíc písní znělo
a vzkazů tajemných, jež život nedořek'.
Tak v rakvi ležela jak Ofelie kdys.
N a její tváři jas a věčný ležel mír
a záře září všech jí tělem pronikala
jak by v tu chvíli zas už znovu měla vstát.
Tak hudba tichounce ji k nové lásce zvala
a před ní skláněl se sám smrti majestát.
Z jejího těla jas a věčný svítil mír.
Je mrtvá. Odešla. Jí neuzříš už víc.
Jen ozvěnou sem jde krok bolestivých vzlyků
a z něho slyšet zas jak hřeb je zatloukán!
Nad ní jen hlína je. A sníh se klade k víku.
A vichry stenají přes mrtvých svatý lán.
Je konec. Odešla. Jí neuzříš už víc!
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Jen vyjdi, lásko má, jak slepec do vichřice
a její podobu si utkej z bratrů sněhů
a z kvítí ledného těch přísných sester zim.
Též stopy spočítej a slova najdi něhu,
se kterou zpívala tam v blátě ubohým.
Jen vyjdi, lásko má, jak přízrak do vichřice!

K T E R Ý HLAS?
Který hlas andělský se ozve v podobloží,
by krokům ztracenců most klenul jako duhu
a ještě slyšen byl v posledním světakruhu?
Který hlas andělský rozsvítí světlo Boží
v tom kruhu posledním, kde lidé zatvrzelí,
tebe, ó hvězdo má, pozdravit zapomněli,
tam srdcem vystoupit, kde slunce vozem hřmícím
projíždí oblohou a svoji záři všecku
v zbroj tepe andělu i nevinnému děcku!
Který hlas, který hlas doletí k stenajícím,
hlas nebojácný tak, by mohl býti mostem
těm, které pohání a pálí temný osten,
že v řeku stoupají a vodami se brodí
v tom kruhu posledním, kde věčný bol se plodí!
V ty kruhy poslední, z nichž neslyšet než vzlyky,
do těch řek posvětních, kde vody věčně plynou
a muka s mukou se bez konce k mukám vinou,
kde stoupá věčný pláč a věčné slyšet křiky
jak šepot naděje sedmkrát zuzlené,
který hlas, který hlas tam na ně vzpomene?
Který hlas andělský se ozve v podobloží,
by slyšet bylo jej pod korou srdcí našich,
jež krůčky milosti a milosrdí plaší!
Který hlas, který hlas uprosí srdce Boží?
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Václav Renč
POSLEDNÍ POKUŠENÍ
MARNOTRATNÝ SYN

HÝŘIL

jako pasák vepřů stane na pahorku

T o fičí na tom pahorku!
Zima mi leze do morku.
Jak brzo přešel prelud léta!
Vítr! Ach vítr, posel světa!
Zlý posel ještě horších časů.
Proč jenom musím být tak sám,
proč na nic, na nic nečekám?
A nač jsem tady? - Vepře pasu,
své hříchy, bídu bídy své,
která mi vsákla do krve.
Obrátí se zády k hledišti a divá se dolů na
pasoucí se vepře

Vepře. - Ach, moji vepříci.
Mají svou vyježděnou dráhu,
mají svůj domov na pár sáhů,
své štěstí... Proč to neříci,
chtěl bych být aspoň jedním z nich.
Oč lepší, než se pořád vztekat,
než sám se svého stínu lekat,
sám ze sebe si tropit smích! Kam tam lezeš? Zpátky, huš!
Tak, tam si rýpej, jen si služ.
Koukejme divocha, ten ti dal!
Dobře ti tak, proč ses pral.
Na kraji scény se objeví Hýřil s

Helenou

Vybral si menší ze dvou zel.
Než přijít domů s prosíkem
a smiřovat se s tatíkem,
raděj se v hanbě tluče sám.
HELENA

Já se za něj červenám.
Tohle že byl můj milovník ?
HÝŘIL

Pomalu, holka, žádný křik.
Vezmem si ho do parády.
Co, konečně, má pojit hlady?
HELENA

Nebyl tak ošklivý, je ho škoda.
HÝŘIL

Stačí, když se mu ruka podá. Volá

Hej, kamaráde!
HELENA

Hola, hola!
MARNOTRATNÝ SYN

Čí jsou to hlasy? Kdo mě volá?
Ohlédne

HÝŘIL

Á, tady máme rytíře.
Svět už ho tedy omrzel ?

se

Á, to jste vy. Nu, pěkně vítám.
HÝŘIL

Doufám, že nás neodmítneš.

HELENA

Tak klesnout, div ne na zvíře!
Hýřile, to je k nevíře.

HELENA

Co tady děláš?
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MARNOTRATNÝ SYN

Lelky chytám.

HÝŘIL

Pro trochu smíchu, to je řečí!
Přišli jsme vytáhnout tě z bryndy.

HÝŘIL

A kam je dáváš, když je chytneš?

MARNOTRATNÝ SYN

Nějak se uživím, to mi stačí.
HELENA

Odkdypak lelci škodí vepřům?
MARNOTRATNÝ SYN

Nechte mě, já se s vámi nepřu.
HÝŘIL

Jenom ne tak nakvašeně!
HELENA

Už nevíš, jak se chovat k ženě ?
MARNOTRATNÝ SYN

Ty mi nic, Heleno, nevyčítej.
HELENA

Tak jen si dál své lelky chytej,
hlídej si dál svá prasata.
MARNOTRATNÝ SYN

Budeš zticha, ty hubatá!
Lip je mi, než mi bylo s tebou,
i když jsem vandrák, i když mám
hlad,
i když mě bosé nohy zebou Jdi odsud! Já tě nechci znát!
HÝŘIL

Načpak se škorpit! Děti, děti.
Kdo ti co udělal, copak je ti?
Přišli jsme za tebou.
MARNOTRATNÝ SYN

Vysmát se mi.
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HÝŘIL

Neřek bych, že ti zrovna svědčí.
Ostatně, to nám povíš jindy.
Teď, kamaráde, teď pojď s námi.
HELENA

Pojď, já ti všechno odpustím.
HÝŘIL

Já ti zas Helenu popustím.
HELENA

Půjdeme ve třech, jaké krámy!
HÝŘIL

Podívej, chtěl jsi dobýt svět.
To nejde, holenku, tak hned.
Prozatím jsi aspoň zmoudřel,
svět už tě ze skořápky odřel.
Teď teprv budeš, jak se patří,
teď teprv spolu budem bratří.
HELENA

Pojď s námi, my tě založíme,
nasytíme a ošatíme,
ty za to vložíš do hry vtip.
A zas nám všem třem bude líp.
HÝŘIL

Uvidíš, pro cos dřív byl slepý,
když jsi se za vším tolik hnal,
poradit sis nenechal.
Smůla jen na holé se lepí.

Ty už máš krunýř zkušeností.
T o je to, co zve světák ctností.

MARNOTRATNÝ SYN

Já budu radši vepře pást.

MARNOTRATNÝ SYN

Co povídáte, to je pěkné.
Skoro mi srdce znova měkne.
Je pravda, víc bych si teď vážil
všeho, co nanovo bych zažil.
HÝŘIL

HÝŘIL

Chachacha! To se podařilo!
Co tomu říkáš, moje vílo?
Staráme se tu o něj oba a jemu se to nepodobá!
Jaképak věřit - nevěřit!
Bude, jak ty to budeš chtít.

Tak pojď, nech vepře, ať se pasou.
MARNOTRATNÝ SYN
HELENA

Pojď a potěš se mou krásou,
vždycky se ti to líbilo a mně spíš krásy přibylo.

N u což, - tak půjdu, pro mne
za mne,
zas půjdu zkusit štěstí klamné. A půjdu! Půjdu, přátelé!
HÝŘIL

HÝŘIL

Pojď, nemeškej, pojď znova začít,
pojď, půjdeme si zachytračit,
rozkutálíme dukáty
hlavně na cizí útraty.
MARNOTRATNÝ SYN

Jak říkám, všecko je to pěkné,
srdce mi skoro znova měkne,
dal bych se zlákat ledačím. Ale já už vám nevěřím!
Ani slovo! Ani hlásku!
HÝŘIL

Co sis to vzpomněl, konipásku?

Holahou!
HELENA

To bude veselé!
MARNOTRATNÝ SYN

Tak jdem, a hned!
HELENA

Co s prasaty
MARNOTRATNÝ SYN

Bojím se, myslíš, pantáty?
Ať mu je hlídá Pánbůh sám!
HELENA

HELENA

Ty tedy s námi nepůjdeš?
HÝŘIL

Ty odmítáš ? Ty zůstaneš ?
Odmítáš holky, karty, chlast?

A já vím, co udělám,
půjdu a shodím petlici HÝŘIL

Hurá, Heleno, to je nápad!
Ať užijí vzduchu, vepříci!
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MARNOTRATNÝ SYN

Co -?

HELENA

Jen otevř!
HÝŘIL

HÝŘIL

Nestačíš tak rychle chápat?
Pustíme vepře z ohrady. Ti budou, panečku, bez rady,
až po stráních se budou drápat
a shánět vepře do ohrádky.

Já je pustím!
MARNOTRATNÝ SYN

K Čertu!
Cloumá Hýřilem, jemuž se zatím podařilo
shodit petlici;

zápasí

spolu

HELENA

Anebo, chlapci, čert mě vem,
prasata s sebou odženem!
Helena a Hýřil běží k ohradě, Marnotratný
syn za nimi
MARNOTRATNÝ SYN

Co vás to napadá! Jářku, zpátky!

HELENA
křičí jako na lesy

Hurá, hurá, batolátka,
máte otevřená vrátka,
poběžte honem, huš, huš, huš!
Všech sedm vepřů

HÝŘIL

PÁN

Neblázni, ať je legrace.
MARNOTRATNÝ SYN

Ne, najali mě do práce!
Měl jsem tu hlídat - hlídám tedy.
A když už nedostojím slovu,
aspoň ten špás vám nedovolím!
HÝŘIL

Co hudráš, že ti jednu vsolím!

za scénou

Hrom do vás, holoto, darebáci!
HELENA
se vyleká

Ou, to už nejde o legraci!
Rychle prchá
Hýřil se odtrhne

Nechceš snad říci naposledy MARNOTRATNÝ SYN

od Marnotratného

PÁN
za scénou

Sebranko zlodějská, ani hnout!
Hýřil presto prchá

Mizero, kam chceš uprchnout?

sápe se na Hýrila a brání mu otevřít
branku

Slyšel jsi? Nech těch hloupých
Žertů!
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syna,

skočí před něj, aby ho obesel a utekl také

Jde k ohrade a užuž otvírá vrátka
HELENA

vyběhne

Teď, páni muzikanti, tuš!

Vystřelí, Hýřil zasažen klesá

HÝŘIL

Ježíši Kriste!

PAN
za scénou

Já ti dám!

To já ho vlastně dostal sem!
Proč jsem se pral ? Proč on se bil ? To já, to já ho zavraždil!
Chytne se za hlavu

MARNOTRATNÝ SYN

Co dělat - pro Ježíše Krista!

PÁN
za scénou

PÁN
za scénou

A ty tam - ani o krok s místa!
Nebo ji dostaneš zrovna tak.
HELENA

Hej, hola! Už dost legrace!
Hned se dáš, lotře, do práce.
Pochytáš vepře pěkně zpátky
a zas je zavřeš do ohrádky.
Neopovaž se prchnout, floutku,
to víš, mám palec na kohoutku.

daleko za scénou

Nečekej, uteč!

MARNOTRATNÝ SYN

Tady je člověk zabitý!
MARNOTRATNÝ SYN

Ale jak?
Jsi daleko, a on je blíž,
on je tak blízko, až jde hrůza Za scénou jako zdaleka těžké kroky,

které

PÁN
za scénou

Chceš mi číst ještě levity?
Hybaj!

se stále přibližují
MARNOTRATNÝ SYN
HELENA
velmi

zdaleka

bezradné

Co dělat?

Sbohem - už mě nespatříš!
PÁN
MARNOTRATNÝ SYN

On je tak blízko - on je tady Hýřile! Copak nedýcháš?

za scénou

U všech hromů,
už ať mi ženeš vepře domů!

Shýbne se k němu

Hýřile!! Tak se vzpamatuj!
Pachti se s nim, mrtvé tělo se sveze zpátky
na zem

Vždyť on je mrtev, Bože můj!
To on je mrtev - a ne já?
Stáli jsme tady oba dva,
teď, zrovna teď, a on už není.
Proč právě on - a proč já jsem?
Možná, že se to ještě změní. -

MARNOTRATNÝ SYN
jde shánět

vepře

Hus, hus, ty čuníku, tak pojď,
aspoň to břemeno se mne shoď,
ty obžerníku uchlemstaný!
V hubě a v očích plno hnoje jen když se napereš, to je tvoje!
Pojď, pojď a nech tu kratochvíli,
už ti, bratříčku, odzvonili.
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Zavře Obžerství do ohrady a shání
druhého

vepře

I pojď, to víš, že ti to sluší,
ten svinský rypák, a ty uši,
marnivče, kruť si ocáskem!
Huš, kam zas lezeš! Sem pojď,
sem!
Zavře Marnivost.

Zastaví se nad Hýřilem

Člověk tu leží, chudák Hýřil.
Proč zrovna na něj ten ďas mířil ?
Což já - ach, já už nemohu.

A co ten vztekloun ? Ten dá práci.
Tu máš, a tu máš, o sto pryč!
kope

vepře

Já ti dám zuřit, jen si kvič,
zavřu tě - a je po štrapáci.
Zavírá Hněv

A co ty, co se naparuješ?
Hleďme ho, hleďme, je to pýcha,
naduje pupek, sotva dýchá,
a neposlechne, ne a ne!
PÁN

PÁN

za scénou

za scénou

Tak honem, honem, trhane!

Hni sebou! Já ti pomohu!

MARNOTRATNÝ SYN

MARNOTRATNÝ SYN

Ach, pane - Hýřil - copak musím -

PÁN

PÁN

za scénou

za scénou

Žádné řeči, a klid, jen klid.
Což takhle klacek, nepomůže?

Slyšel jsi?

Marnotratný syn přihání s námahou Pýchu,

MARNOTRATNÝ SYN

Ano - já to zkusím.
Shání další vepře

Co to zas držíš, čuně? Pusť to!
Huš, poběž honem! Máš ty gusto!
Všemi čtyřmi se o to rve,
nechá se pokousat do krve,
a lakotně drží - koňský trus.
Jdeš zpátky, čuně! T o je hnus.
Zavírá Lakotu,

shání dalšího

vepříka

Huš, nech mu to a hleď si svého,
však najdeš taky, máš-li hlad.
Ne, to se sápe na každého,
závistí bude zelenat,
než aby popřál druhým taky.
Sem, do ohrady, žádné fraky!
Zavře Závist
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Pane můj, on mi nechce jít.

klackem ji zažene do ohrady

Nu, vidíš, vidíš, líná kůže.
Klacek, holenku, mnoho zmůže,
však to sám ještě uvidíš.
MARNOTRATNÝ SYN

Ten poslední jde ještě tíž!
Leží, lenoch, jako kláda,
vidíte, pane.
PÁN
za scénou

To se ví,
tak jen mu zase zmydli záda,
však on nakonec poleví.
A za trest nedostane žrát.

už ať to bláto nevidím!

MARNOTRATNÝ SYN
zahání posledního

vepře,

Lenost

Rasíci mlčky chápou mrtvolu za nohy, za

Už jsou tam všechna.

ruce, za vlasy, vlekou ji, tahajíce se o ni,
se scény do šerého pozadí - Marnotratný

PÁN

syn se vymaní z hrůzného ustrnutí a vrhá

za scénou

To jsem rád.
Kroky za scénou se opět blíží

se na ně, jako by jim chtěl Hýřila vzít
MARNOTRATNÝ SYN

MARNOTRATNÝ SYN

A co ten člověk -?! Třeba žije -!

Pusťte ho, co s ním děláte?
Jak ho to vláčíš, hulváte!
Vždyť je to člověk - třeba žije -!

PÁN
PÁN

za scénou

Povídám, dost té komedie.
My ještě nejsme vyrovnáni.

Nu, Bože, to je komedie
pro trochu děravého masa.

MARNOTRATNÝ SYN

MARNOTRATNÝ SYN

Pro Boha, pane, smilování!
Ať aspoň pohřbím kamaráda! Pusťte ho, hovada! - Ať ho pustí!

Vždyť je to člověk!
PÁN
za scénou

Ňáká krása!

Ech, kdo ví, kdy a kde ho pustí.
Co ty se staráš! - Ukaž záda!

Vchází na scénu

Hej, Rasíci, hej, kde jste který!
Tu mršinu si odneste!
Z

tmavých

koutů

scény

vylézají

každý z nich maskovaný přesné
Hýřil,

Švihne ho knutou

Rašící,
tak jako

belhají se při zemi, lezou po

řech, mlčky, plíží se k mrtvému
očenichávají

PÁN

čty-

Hýřilovi,

ho a ohmatávají, svíjejí

se a

MARNOTRATNÝ SYN
Švihne ho knutou

Ne! Já jsem člověk! Jako vy!
A Hýřil taky - co se to děje?!

nejraději by prchli zpátky do děr
PÁN
MARNOTRATNÝ SYN

Co je t o - H ý ř i l - H ý ř i l e ! !
Hýřile, slyšíš? Člověče!!
Ježíši Kriste - kde je Hýřil ?

bije nemilosrdné

Mám v rukavičkách na zloděje?
Však budem brzy hotovi!
MARNOTRATNÝ SYN

PÁN
k Rasíkům

Tak vemte si to, slyšeli jste,

zdvíhá ruce nad hlavu, krčí se, křičí

Já jsem nekrad! Ne, to on ne, ani on -
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Holečku, teď si rozjímej. Hej, Rasíci, hej, kde jste, hej!

PÁN
bije

Tak já jsem krad!?
Já ti dám, teď se vymlouvat!

Rasíci se opět ukáží, tentokrát

přemasko-

vaní jako Marnotratný syn, zůstávají vsak
v

pozdálečí

MARNOTRATNÝ SYN

Přestaňte, nebijte, zabte mě radši!
Zabte mě, zabte Klesne v mdlobách

PÁN

Buďte tu poblíž připraveni,
zdali i tenhle nezcepení.
Odejde - Rasíci, šklebíce se, se vytratí

PÁN
přestane bičovat

Zatím stačí.

(Ze hry »Marnotratný syn«.)

F r a n t i š e k Tesař
V R A Ť SE!
Vrať se, bílá holubice,
duho zakřiknutých dnů,
dokořán jsou okenice,
vrať se, vrať se, poběhlice,
zpěv můj steskem probodnut.
Vrať se, plachá modlo nocí,
načrtnutá mlhou hrud,
vrať se, pružná, útlá v bocích,
růže, rosou vůni pnoucí,
když tvou krví úsměv zruď.
Vrať se, lásko, pod krov chudý,
tichá písni, šedým dnům;
sladká hoři, trysklá z půdy,
zpěvem ze sna vzdech tvůj vzbudím,
až tvůj úkryt uhodnu.
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CHVÁLA ÚNAVY
Když ticho dozrává až v závrať zalykavou
a soumrak myšlenek cíp shrnul plášti snů,
tu cítím v tepnách chůzi její hravou
jak drobným krokem včely po česnu
prolíná údy, krví ožehnutá,
vonící potem, chlebem, pryskyřicí,
jak výheň žhavá, v ostří šípu kutá
únava smírná, motýl nad ostřicí.
Propadlý most když klene nad sny chudých
a v ruce zdrsnělé své drobty ukládá,
vždy hoří, z plamenů těch rudých
po zrnku zrnko jak se rozpadá,
zbroj novou srdcím chrabrým strojí:
těm, co se bijí v polích, v skálách, v lesích,
těm, co se rvou a zahálky se bojí,
těm, která hynou, povzdechnout však nesmí.
Jí osloven když v dlaně hlavu kloním
a v sýpku mlčení pro plný sahám klas,
vím, že je blízko, dech jí medem voní.
Proč svíci voskovou teď, chvíle, zažehlas?
Vždyť hlasem nejtišším jsem prosbu oděl,
jíž tobě, Bože, tolik říci chci:
dny práce štědře únavou vždy poděl
a hroznů z nich pak dej mi dosíci.

Andrej Bělyj
VLNA
Tma noci
denní záři vypila,
tma noci
pohár vylila,
svůj pohár
hvězdy sející
jak mlhu,
mléčnou mlžinu,
mléčnou cestu snů,
věčnou cestu:
k sobě vábila
se přivinout
a plout...
Naslouchej hlasu hlubiny:
ve vlnu věčna zas se proměníš,
jež od věčnosti omývá břeh dní.
Jde vlna: přilni již!
A temný,
temný - kolem - proud
hruď omyje ti vírem hvězdných pěn.
Slyš:
mléčnou mlžinu,
mléčnou cestu snů,
věčnou cestu volající k sobě: usnout jen.
Přel. Jaroslav Teichmann
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Miloš Matula
B Á S N Í K T O U H Y PO A B S O L U T N U
Proč je mi tak teskno a tak bolně?
C o jen čekám? Nad čím jal mě stesk?

Verše z Lermontovovy básně, z níž je vyňato i motto této úvahy, se
vinou jako leitmotiv v závěrečném oddíle pestré a zajímavé povídky
Borise Pilňaka »Štos o život«, vypravující o posledním roce Lermontovova života a o jeho smrti. Touto básní je uzavřen také soubor překladů
z Lermontovovy lyriky s názvem »Bratr Smutek«, který vyšel letos jako
prvý svazek jubilejního překladového výboru z Lermontova. Neboť 15.
(podle nového kalendáře 28.) července roku 1841, tedy právě před
sto lety, padl v souboji s majorem ve výslužbě Greběnského kozáckého
pluku Nikolajem Solomonovičem Martynovem na Kavkaze mezi horami Mašukem a Beštaň. Michail Jurjevič Lermontov, poručík Těnginského pěšího pluku, básník a ctitel Puškinův, na něhož mnohde navazoval v svém díle a jehož napodobil svou smutnou a jaksi náhodnou,
nesmyslnou smrtí. Z malicherné hádky vzešla výzva k souboji, v němž
zahynul genius, tak jako z pustých klepů, pomluv a nicotné lidské špíny
vznikl podnět k tragické srážce Puškinově s ďAnthèsem.
Nina Alibegová v dramatu »Masky« čili »Lermontovova smrt« vidí
ovšem v Lermontovově skonu výsledek dobře organisovaného komplotu, promyšleného do posledních důsledků určitými osobami z kruhů
vysoké společnosti petrohradské i z lázeňského prostředí kavkazského.
Podobně se také spatřuje původ a kořen těžkého smutku, beznaděje,
skepse a místy až cynismu Lermontovova díla v neblahém okolí, které
básníka obklopovalo za jeho života, v antipatii společnosti, v nepříznivém rodinném ovzduší, v němž od prvních dětských let vyrůstal, v povšechné náladě doby, jaká se tehdy rozestírala především nad Ruskem,
ale i nad ostatní Evropou.
Ty všechny právě uvedené vnější podmínky tu ovšem byly. A snad
má pravdu i Alibegová, spatřuje-li v Lermontovově záhubě čin dlouho
předem připravovaný, ač mnohé okolnosti dávají tušit přece jenom spíše
nešťastnou náhodu, jež se ovšem mohla dobře zroditi v hnilobném a jedovatém prostředí některých kruhů tehdejší ruské společnosti. Ale celkové zabarvení Lermontovova díla se přece nedá vysvětliti pouze tím,
co bychom mohli nazvati prostě »lidskou zlobou«, »nevlídným pros t ř e d k u a podobně.
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V souboru »Bratr Smutek« správně upozorňuje Boh. Mathesius,
»jak složitou, nesnadnou a těžko průhlednou figurou je Lermontov«.
Je to vskutku zjev složitý, bohatý a jeho literární odkaz nelze osvětliti
pouze jedním paprskem, obejmouti jen jedním pohledem. Přece však
čtenáři poučenému dlouhým studiem nejpřednějších ruských a jiných
světových básníků, uzpůsobenému k jemnému vnímání vlastními otřesy
a bolestmi, svitne pojednou takový jas, v němž se lze aspoň pokusiti
o resumující ocenění Lermontovova díla, o jeho jednotné pojetí.
Pilňak nadarmo neopakoval ve vrcholném oddílu své povídky jako
vůdčí thema verše z básně výše zmíněné a anthologie »Bratr Smutek«
se velmi vhodně končí opět touto básní.
Proč je mi tak teskno a tak bolně?
Co jen čekám? Nad čím jal me stesk?

Řekněme to přímo: Lermontovův odkaz - toť »píseň o věčné touze«.
Jeho verše i próza - toť reflex té nikdy nezkojené touhy lidského srdce,
jejíž drobet je určitě v každém z nás, ale kterou nejintensivněji cítí
a nejmocněji dovedou vyjádřiti jen básníci.
Ano: Lermontov vyrůstal v chmurném rodinném prostředí, kde na
něm těžce spočíval antagonismus mezi otcem a babičkou, měl poměrně
málo literárních přátel, pro srážku s profesory odešel z university, aby
odešel do vojáckého prostředí, kde tím méně mohl nalézti porozumění
pro své bolavé a jemně cítící srdce, obalující se proti vnějším krutým
nárazům drsnou kůrou posměchu a pohrdání.
Avšak i kdyby nebylo toho všeho a kdyby ještě více bylo těch kladů,
které se naleznou i ve vnějších podmínkách života Lermontovova (vždyť
otec i babička byli v podstatě lidé dobří, v literárních kruzích nalezl
několik opravdových druhů, mezi vojáky dokonce celou řadu lidí, kteří
mu vycházeli vstříc a k nimž mohl pocítiti sympatii - nehledě ani
k oblibě, s jakou byl přijímán ženami), neprojasnilo by se asi úplně
Lermontovovo dílo. Lze také zároveň říci: bylo by asi jednodušší,
prostší - ba chudší.
Proč je mi tak teskno a tak bolně?
Co jen čekám? Nad čím jal mě stesk?

Nikolaj Onufrijevič Losskij v úvodu k své knize »Základy intuitivismu« píše: »V duši každého člověka, na kterého osud příliš nezapomenul, který nebyl příliš zatlačen na nižší stupně duchovního bytí,
plane faustovská touha po nekonečné šířce života.« Ta touha nemůže
býti zkojena nikým a ničím na tomto světě. Nejméně už hmotným blahobytem: jídlem, pitím, pohodlím, přepychem. Tyhle věci mohou býti
životním cílem jen živočišné bytosti. Ale ani láskou, přátelstvím, odda-
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ností, poznáním světa, jeho krásy a mohutnosti. T o jsou už ovšem vysoké hodnoty, vzácné poklady duševního a mravního života. Ani ony
však plně nezasytí duše. Jen jedna je absolutní hodnota, k níž tíhne
lidský duch vždy vědomě i podvědomě. Toť Absolutno samo, našimi
smysly, naším cítěním nevystižitelné a nepochopitelné, - toť Bůh. Po
něm stále hladoví a žízní lidská duše, po něm prahnou zejména všichni
velicí básníci. Někteří se dají ztišiti a ukojiti »tekoucím světlem Božství«, pramenem víry. Mnohým zůstane toto uspokojení odepřeno. Skutečnost světa, bolestné zápasy, neporozumění je zraňují. Půvab hmotného světa, krása ženy, sladkost lásky, mohutnost přírody v nich budí
stále lačnější touhu poznati vše krásné, vše slastné, vše opojující. Jejich
duše se zmítá mezi bolestí stále hlubší a rozkoší nikdy úplně nevycítěnou, mezi marnou obranou proti doléhajícím ranám světa a marnou
touhou nasytiti se jednou zplna jeho půvabů. Jako loď plující po rozbouřeném moři se zlomeným kormidlem, tak zmítají se na vlnách tohoto světa. Nemohou doplouti do bezpečného přístavu, nemohou dospěti
k tomu »centrum securitatis«, kam je podvědomě přece pudí touha jejich
duše, jež je obrazem i dechem Božím a proto přitahována i z ohromných dálek k Bohu, jako se magnetická střelka uchyluje vždy směrem
k magnetickému pólu. Dílo těchto básníků je složité, plné rozporů.
A ovšem bohaté a krásné. A ovšem smutné a chmurné. Neboť krása
Boží je tak veliká, že už její hledání činí člověka bohatým a že naplňuje
stálým smutkem duši, která ještě k Bohu nedospěla. Toť případ Lermontovův. Proto je jeho dílo »písní o věčné touze«.
Lermontov nedospěl k výšinám, na nichž jedině lze dosíci úplného
klidu a uspokojení. Proto mu mohlo připadati už krásným a splněním
nejsladších snů, aby dospěl ideálního, rovněž neuskutečnitelného stavu,
kdy mohl by zakoušeti jen životní slast, aniž by cítil současně ostny
životního utrpení. Ulehnout pod hrobovou mohylu, nad níž šumí zelený dub, a poslouchati sladké zpěvy lásky. Tedy láska a umění - dvě hodnoty z hodnot řádu přirozeného ovšem největší - to byly, jichž si přál
dosíci toužící a trpící duch Lermontovův. Avšak i po hodnotách řádu
vyššího v něm byla stálá a palčivá touha, tím větší, že ani oněch hodnot
z řádu přirozeného se mu nedostalo v té míře a tak čistých, jak o tom
snil. Nemohl se tak zplna věnovati poesii, jak by si přával, a touha po
dokonalé lásce z něho posléze dokonce učinila mučícího a mučeného
dona Juana, přeletujícího s výsměchem navenek a s bolestí v srdci od
jedné milenky k druhé.
Tak jsou v Lermontovově lyrice básně plné naděje a víry, jen s leh-
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kým spodním tónem skepse, jako je »Kdyby nás žít v tmě nevědění...«,
kde se básník odvažuje vyslovit, že nám Bůh jednou dá plné poznání
tajemství světa, jako už nám v srdce vložil žízeň po tomto poznání, dá
nám lásku sladkou jako bílý anděl a zprostí nás tíhy pozemského stesku.
K tomu je ovšem drsným protějškem báseň »Má smysl žít ?«, jejíž skepse nezadá chmurné pochybovačnosti Hamletově v jeho slavném monologu »Být či nebýt?« A zase se ozve přání zbavit se metafysických tužeb
i hrůz, opojit se štěstím pozemského bytí, jako je v básni »Země a nebe«
nebo »Proč že jsem se nenarodil...«.
Těchto několik básní, jen namátkou vybraných, je už samo dokladem, jak Lermontovovi metafysický problém nebyl nějakou otázkou
pro zábavné filosofické úvahy ve chvílích prázdně, nýbrž vskutku životním, osudovým problémem. Prožíval jej celou svou bytostí, jako všechno, co žil, žil plně, dokonale prociťoval, nespokojuje se nikdy pouhým
povrchem.
Tak i láska, jak již naznačeno, byla mu bolestným hledáním dokonale sladké a krásné bytosti, jaké ani není na tomto světě, a to přes
všechno vnější cynické donjuanství. Tak střídají se v jeho milostných
básních lehké popěvky, pochvala krásy milované ženy, výčitka její nečitelnosti se skeptickou reflexí, žárem vášně i teplým citem, očištěným
prudkým niterným utrpením.
Básník, jehož duše se ať vědomě či nevědomě vzpíná k Bohu, jakým je právě Lermontov, je nutně upoután také přírodou. Lermontovovi byl, jak známo, mocným dojmem Kavkaz, také však moře, a konečně i krajiny méně efektní, při tom však zladěnější, vnitrozemské
sady, lesy a pole. Tak zpívá o nich jemně v básni »Když rozčeří se v dál
žloutnoucí niva«, vrcholící nadějně v tom, že básník »může zachytit na
zemi štěstí jas a na nebesích vidí Boha«. Před tváří přírody se jeho metafysický žal mnohdy mění v sladkou melancholii, bolest věčných záhad
ztrácí své ostří. Niterná bouře básníkova ozývá se na příklad sice také
v známé básni »Bělá se plachta osamělá« (nelze souhlasiti se změněním
metra v překladu, jejž přináší sbírka »Bratr Smutek«), ale toto drsné
skřípání je už zeslabeno měkkým obrazem bílé plachetnice v modravé
mlze mořské pláně. Sněžné hory vábí k poklidnému odpočinku na
svých úbočích (»Kazbeku«), našeptávají svůdné útěchy orientálního
klidu a staleté asijské moudrosti (»Spor«). »Větvička z Palestiny« budí
v básníkovi dojatou vzpomínku na Svatou zemi a zanechává v něm
obraz posvátného zákoutí, kde je »vše plno útěchy a míru«.
Vážný básnický pohled Lermontovův, pronikající pod povrch věcí
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a strhávající s nich roušku falešné líbivosti i nepravý nimbus, pohled
snažící se vystihnout jejich pravou podstatu, je zřejmý v lyricko-epických skladbách »Valerik« a »Borodino«. Hrdinství prostého vojáka,
tak neromantické a přece tak velkolepé, zde vyobrazené, je vskutku
předobrazem výjevů z vojenských pasáží Lva Nikolajeviče Tolstého,
jak správně upozorňuje Boh. Mathesius. Postavy lermontovských vojínů již naznačují vývoj k takovému Platonu Karatajevovi z »Vojny
a míru«, zástupci těch širokých vrstev ruského lidu, jež zarazily titánský
rozmach Napoleonův. S těmito postavami se u Lermontova ovšem
setkáme ještě také v próze, v historiích pečorinských.
I v básních s vojensko-válečnickými motivy se tedy Lermontov jeví,
byť vzdáleněji, jako poutník Absolutna, hledač pravdy, snažící se jí
dostihnouti i za cenu ztráty nejlíbivějších ilusí a nejtrpčí osobní bolesti.
Co více říci o lyrice Lermontovově? Zraňován hroty světských úskalí, štván marnou touhou po nedosažitelném, snaží se, jak již uvedeno,
nasytiti aspoň krásou a láskou. Ale ani těch nenachází v úplné čistotě
a dokonalosti; s láskou se nerozlučně pojí zrada neb omrzení, krásy
nelze dobře odděliti od bolesti a utrpení, aby ji bylo možno prožívati
nezkalenou. Je však krásné to stálé dychtění a vzpínání po neuchopitelném, ty chvíle, kdy básník je už takřka na prahu oněch vytoužených
dveří, kdy v jeho díle se chvěje krása už téměř absolutní, svébytná,
samoúčelná. Ale jen téměř... Neboť absolutní je přece pouze Bůh.
A Lermontov, byť byl sebe větší zjev, zůstal básníkem a člověkem.
Básník sám o sobě nemůže vystavěti v našem srdci trůn životní jistoty.
Tu dává jen Bůh a ti, kdož jsou povoláni vykládati jeho Zjevení. Nelze však mermomocí vždy se dožadovati od básníků, aby měli jistotu
náboženské zkušenosti a Božího vnuknutí. Jsou nám blízcí a drazí,
i když jsou jen lidmi, hlodanými pokušením pochyb a nedůvěry. A je
to veliká věc, když se snaží upřímně a zaníceně nalézti světlou stezku
z tohoto smutného bludiště, když cítí osudovou tíhu posledních otázek
lidského bytí. Lermontovovo dílo, především jeho lyrika, nám jasně
svědčí o takové jeho mravní opravdovosti. Byl velikým básníkem, objevovatelem netušených obzorů krásy, článkem vzácného řetězu Puškin,
Lermontov, Baratinskij, Ťutčev, Fet. Byl člověkem do hloubi duše
zmítaným nejtěžšími otázkami, jež si kdy lidstvo kladlo, mučeným nejpalčivějšími pochybami, jež kdy trápily lidského ducha. Usilovnost a
opravdovost, s jakou hledal z nich východisko, jej, básníka, pojí s velikými prosaiky Gogolem, Dostojevským, Tolstým. Tedy s vrcholnými
zjevy klasické ruské literatury X I X . století.
Řád VII. 18.

241

M í c h a j í J. L e r m o n t o v
ELEGIE
Ó kdyby míjely mé beznadějné dni
v rozkošném klidu, pohodě a zapomnění
a život plynul hluku světa vzdálený
i jeho marností, v nichž štěstí není,
kdybych se zbavil neklidu a utrpení
a mohl milovat hry mládí s jeho sny tenkráte žil bych radostně své štěstí skromné
a nikdy v životě bych nehledal
uznání, slávy, požitků a chval.
Však celý svět je prázdnota a nuda pro mne!
Nevinná láska se mé duše nedotkne:
já hledám city, jež by byly vytržením
z mé nudy a jež aspoň jedem živí mne
a moji krev vychládlou smutkem, utrpením
a vášněmi, jež byly předčasné.
1829 (15 let)

11. Č E R V N A 1831
Smrt svou jsem předvídal, znám osud svůj a vím
že brzy mého života se zavře kruh.
Je na mně pečeť smutku, o němž světu nepovím
Jak ve své duši trpím - to ví jenom Bůh.
Nezemru zapomenut. Čeká mne
smrt hrozná. Uvidí ji kraje vzdálené,
však v rodné zemi se jí budou smát
a i vzpomínku na mne proklínat
1831 ( 1 7 let)

J E ČAS J I Ž
je čas již, abych věčným spánkem spal:
dosti jsem žil a dost jsem viděl.
Mne ve všem, ve všem život oklamal i když jsem miloval či nenáviděl.
1831

B U D O U C N O S T MÉHO ŽIVOTA
MNE LEKÁ
Budoucnost mého života mne leká,
teskně se dívám na minulost svou
a jako zločinec, jenž na popravu čeká,
kol v davu hledám v duši přátelskou.
Kdy jenom přijde posel vykoupení
mi zjevit smysl života a utrpení,
cíl vášní, tužeb, nadějí a snů
a zvěstovat, co Tvůrce připravil mi,
proč naložil tak trpce se sny mými
a vzal mi naděje mých mladých dnů?
Již odvedl jsem zemi svoji hřivnu:
daň lásky, dobra, zla i naděje,
a od nynějška nový život přijmu.
Mlčím a čekám... Můj čas již tu je...
Nerozloučím se s bratrem ani ženou;
mou osamělou duši unavenou
objímá temno, chlad a pustota:
již dávno v osudových bouřích zchládla
a jako raný plod bez šťávy zvadla
pod žhavým sluncem života.
1837 (23 let)
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N E S M Ě J SE, MILÁ
Nesměj se, milá, nad mým steskem prorockým
Či předvídání mého osudu tě nudí?
Ty miluješ mou hlavu - já však přece vím,
že přijde na popraviště s tvé hrudi.
Ze nenaleznu slávu ani štěstí své,
řek' jsem ti často... Padnu v chvíli krvavé
a blízké jako oběť lstivé nenávisti,
jež na mne vrhne ještě pohrdavý smích,
a ztratím se, jak mizí suché listí,
bez stop mých nadějí a utrpení mých.
Však očekávám bez strachu svůj konec raný;
je čas, bych poznal již svět za tmou hrobovou.
Nechť uvidím svůj věnec davem rozdupaný,
ten věnec básníka - korunu trnovou...
Nechť! Já jsem ho nikdy nevážil...
1837

VDĚČNOST
Já za všecko již, za všecko již děkuji Ti:
za skrytá muka vášní, jež jsem v srdci měl,
jed polibků, žár slz, jež v očích se mi třpytí,
za klepaření druhů a mstu nepřátel,
za oheň duše v poušti promarněný,
za vše, čím v životě jsem zklamán byl.
Přej mi jen, bych Ti, k smrti unavený,
již za nic vděčný býti nemusil.
1840 (26 let)

SEN
V poledním žáru v rokli Dagestanu
jsem nepohnutě ležel mezi srázy skal,
do prsou měl jsem kouřící se ránu,
z níž pramen teplé krve vytékal.
N a kamení jsem ležel opuštěný,
kruh žlutých skalisek mne obklopil,
žár slunce rozžhavoval jejich stěny
a pálil mne - já však jsem mrtev byl.
Snil jsem, že vidím pokoj osvětlený
a plný hostů v rodném kraji mém,
v němž květinami ozdobené ženy
se baví o mně hlučným hovorem.
Jen jedna seděla tam v osamění
a rozhovor nevnímal její sluch;
duch její pohroužen byl v těžké snění
a tesknil - proč však, to ví jenom Bůh.
Viděla v snění rokli Dagestanu...
Tam mrtvý ležel mezi srázy skal,
měl v prsou černou, kouřící se ránu,
2 níž pramen teplé krve vytékal.
1841 (27 let)

Přeložil Jaroslav Teichmann
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Břetislav Štorm
HODNOTA UMĚLECKÉHO

DÍLA

Umělecké dílo je vydáno rozmanitým soudům kritickým. Kritika
však podléhá náladě doby a ták se snadno stává, že soud, zavrhující ještě
dnes s velikou neúprosností některé dílo, zítra zasedne znovu, aby svůj
výměr poopravil, nebo dokonce změnil. T o je konečně zjev všední;
mnozí opatrní kritikové však hned za čerstva vkládají na nenápadné
místo obezřetnou klausuli - »ostatně nevím, jaké stanovisko zaujme kritika za sto nebo tisíc let«. Jako by na tom tolik záleželo! Ale patrně na
tom velmi záleží. Je tím řečeno více, než si v první chvíli myslíme: vyjadřuje se tak zjevně pochybnost o úplnosti lidského soudu v určitém
čase, je tu už velmi blízko poslední otázka: »Co tomu řekne věčnost?«
Ale vzdálenost mezi pouhou pochybností o platnosti soudů lidských a
absolutním měřením lidského díla věčností je tak veliká, že je sotva
možné, aby otázkou poslední s opravdovou vážností vyvrcholil zmatený
křik časných kritiků.
Byl by to ovšem vrchol všech kritik a debat; tato poslední otázka
stála by na samém okraji lidského poznání, za ní by už hřměla nedozírná propast neproniknutelného tajemství.
Jenže člověk nedávné minulosti odstranil představu tajemství, usedl
na stolici věčnosti a soudil, jak se mu líbilo.
Bylo tehdy ve veliké oblibě dívati se na věci »pod zorným úhlem
věčnosti«. Ale víme přece dobře, jak úzký byl ten úhel, když se octl
v rukách člověka a jaké škody byly spáchány, když »úhlem věčnosti«
poměřovali lidé hodnoty výtvarné. Jen si představme, jaký je rozdíl
mezi rčením: »mně se to líbí (nebo nelíbí)« a apokalyptickým zvoláním: »měřím tvé dílo úhlem věčnosti«. Kdo uvěřil slavnostnímu věštci,
byl ztracen. Když bylo shledáno, že jeho dílo obstojí, svalil se umělec
do náruče samolibosti a zahubila ho pýcha. Když měření dopadlo špatně,
byl navždy poznamenán neštěstím a zahubila ho malomyslnost. Ten
strašný úhel věčnosti však samozvaně třímal jen člověk, který by nejvýše
mohl říci: jsem, nebo nejsem s tímto dílem spokojen.
Nelze tedy říci, že je spravedlivé nebo přiměřené, hledá-li kritik jiná
měřítka pro posouzení uměleckého díla než ta, kterých sám je mocen.
Je zrovna tak nesprávné osobovat si hlediska svrchovaná, jako hledat
východisko v zaříkání soudu budoucnosti. Přáli bychom si, aby každý
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kritik za své dílo kritické nesl takovou odpovědnost, jakou musí, nebo
má nést umělec za své dílo umělecké.
Když se kritik neopírá o berly věčnosti ani nepředkládá své soudy
k úvaze věkům příštím, když se při své práci odvolává na určité autority a především nezakrývá potutelně názor svůj, lze jeho vývody přijímati vážně alespoň potud, pokud jsou odrazem nálady současné doby,
a ne jen projevem ducha, který laská své vyvržení.
Kritik tedy podléhá náladám, ať již to jsou nálady osobní nebo nálady času. V novější době bývá zaujat i stanoviskem, což je náladovost
ztrnulá, pravidly ohraničená a neúprosná. Domnívá-li se však, že objevil měřidla objektivní nebo dokonce věčná, podléhá náladovosti o to
nebezpečnější, že jeho soudy mohou v názoru doby na některé umělecké
dílo vésti k omylům, které lze později těžko vyvrátiti.
Kritika je věc nejistá, zcela lidská, změnám podléhající, neboť nemůže posouditi umělecké dílo v úplnosti a jednou provždy. Naproti
tomu je svrchované umělecké dílo věc určitá, stálá, změnám a náladám
nepodléhající. Kritika a dílo jsou tedy dvě věci nerovnorodé.
Nelze proto očekávati, že umělecké dílo bude nějak působiti na
práci kritikovu. Kritik nic nevytváří, kritik žije z uměleckého díla. Naproti tomu však pozorujeme často zjev, že umělec podlehne domluvám
kritiky a řídí se podle toho, co kritika řekla. Svrchované a věčné sklání
se zdánlivě před náladovostí. V tom okamžiku však sestupuje umělec
do údolí časnosti, a to už je znamením konce; jeho dílo sežírá rez. V e
skutečnosti nemá kritika pražádný vliv na uměleckou tvorbu. Pravý
umělec nedá na slova kritiky víc než na bzukot mouchy, která navečer
poletuje na stinidlu jeho lampy. Ať bzučí lichotivě nebo nevraživě; je to
vždy jen ohlas časnosti.
Ale mohlo by se namítati, že umělecké dílo není věčné, že je právě
tak výronem času jako kritika umění. Pak ovšem by nebylo třeba kritiky, obojí by bylo souměřitelné, kritika i umělecké dílo splynuly by
v jediný souzvuk pokojného mručení. Pak by nebyl ani strach z odsudku, všechno by bylo pro tento čas dobré, všechno by mělo podobně
jako práce technikova své kladné hodnoty. Umění provázelo by k hrobu
naše nálady, touhy a stanoviska; tomu však odporuje poznání, že umělecké dílo trvá, i když se věci časné mění.
Bez odpovědi však zůstává otázka jiná, velmi naléhavá: jak rozeznáme dílo Špatné od díla dobrého, když nám kritika nezaručuje pravost poznání? Rozlišovat umění dobré a špatné je úkol, který přesahuje síly lidského rozumu. Zbývá jen zábavná akrobacie dohadů, jež je
vděčným živlem kritiky. Co je dnes dobré, zítra snad propadne hanbě,
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co včera bylo opomíjeno, může být v budoucnu vyhrabáno a oslaveno.
Avšak vždy je v umění něco dobrého a něco špatného, vždy je tu něco
k pohoršení, vždy něco k chvále. A tak koloběh lidského opovržení a
zbožňování neustále vře kolem věže umění. Člověk vidí vždy jenom
část, musí se spokojit vždy jen zábleskem, který v jeho svárlivé lidské
duši vzbuzuje pocity dobré nebo zlé. Jen člověk je vyvolavačem kladných a záporných hodnot v umění, jen člověk musí viděti bílé vedle
černého, jen on musí srovnávat, chválit nebo odsuzovat.
Jedno však můžeme v tomto světě časném přece jen v jednotlivých
případech bezpečně poznati a k tomu nám pomáhá vydatně kritika. Jak
již bylo řečeno, může kritika zahubiti výtvarníka dvojím způsobem: buď
působí na jeho pýchu, nebo v něm podporuje pocit malomyslnosti.
V obojím případě vypudí ho ze zahrady umění. Výtvarník, který nemá
svou jistotu uměleckou, který teprve pátrá po sympatiích a hledá oporu
v okolním světě, nemá patrně žádných závazků k věčnosti; děkuje za
svou umělost jen silám přirozeným: vkusu, obratnosti, smyslu pro barvy
atd. Když zpychne nebo zmalomyslní, čili dělá-li během času věci úspěšné nebo ponižující řemeslo, má na tom kritika čestný podíl. Vidíme
tedy, že význam kritiky nelze tak zhola podceňovati. Splnila již dost,
odlučujíc od umění, co uměním v podstatě není: to však můžeme poznati nikoliv ze řádků kritikova díla, ale z reakce výtvarníkovy. Kritik
třeba některou věc chválí. Umělec tuto chválu slyší, ale sám v skrytu
srdce dobře cítí, co jeho dílu chybí a kolika nedokonalostmi je poznamenáno, ale neumí to sděliti. Podobně slyší tuto chválu výtvarník na
kritice závislý a začne se nadouvat a přemítat o své nedostižnosti.
V prvním případě jde patrně o dílo umělecké, v druhém jen o úspěšnou tvorbu.
Ale kritik píše pro veřejnost, jeho soudy platí a účinkují, nikoliv
reakce výtvarníkova, která se někdy ani nemusí zjevně projevit. Bylo
by tedy často obtížné zjišťovati podle způsobu reakce, co jest umění a co
umění dojista není. Může se to podařiti až po delší době, když už
ochladly vášně sporu, které kdysi bránily chladnému zkoumání. Ale odstupem se mění tolik věcí a mezi jinými i naše zaujetí, takže mnohé
může být nadbytečně zdůrazňováno, mnohé naopak neprávem opomíjeno.
Ale stane se třeba věc jiná. Předpokládejme umělecké dílo, které
kritika jednohlasně a tvrdošíjně zamítá a pohřbí je v ssutinách zapomenutí. Kdo bude potom zkoumat (když už zmizel všechen pramenný materiál), jaká byla reakce umělcova? Jak se dočká takové dílo spravedl-
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nosti ? Zde již nelze užiti lučebních účinků kritiky a naše lidské poznání
zahalí temnota.
Nutno tedy rozlišovati přímý účinek kritiky od účinků nepřímých.
Přímé účinky neposkytují žádné jistoty, účinky nepřímé jen jistotu dosti
skrovnou.
Odloučíme-li z umění, co uměním v podstatě není, zbývá ještě hodnocení toho, co zbylo.
V této oblasti však vzplane kritický boj o hodnotu uměleckého díla
nanovo. I když už jde věrojatně o skutečné dílo umělecké, jsou určitá
stanoviska, která žádají, aby bylo zavrženo nebo pochváleno. Jsme sice
o kus dál, vyloučivše to, co umění není, ale zas se vynořuje stará otázka,
jak rozeznáme dílo dobré od špatného, nebo dokonce dílo větší od díla
menšího. Lidé by to ovšem rádi věděli, ale co je to platné, když tajemství
zůstává tajemstvím, když určité věci, které nejsou jen z tohoto světa a
mezi nimi také umění, nemůžeme svým rozumem postihnouti, nebo
snad dokonce zhodnotiti.
Pro tento čas a svět zůstává nám jen částečka umění odhalená a nezbývá než naslouchat tomu, co lidé zkušení, totiž kritikové, o ní vykládají. Kritik je tedy k tomu, aby mluvil k lidu. Je k tomu, aby podle nálady chaosu ukazoval to, co lidský rozum může v čase pochopiti z věčného a neproměnného.
I člověk umělec sám je ve svém nitru vydán ještě jiným sporům,
horším něž spor o hodnotu díla, který se vede bez jeho účasti ve vnějším světě. Středem tohoto vnitřního zápasu je však opět usilování
o hodnotu tvorby. Slýcháme, že umělec jde »cílevědomě« za určitou
myšlenkou. Co nezničí lidská kritika, může ještě zahubit umělec sám,
vlastní silou a vůlí.
Kdybychom mohli pohledět do jeho duše, rozeznali bychom tam
tisícero úzkostí, které často ubíjejí všechny síly tvůrčí. Není nesnadné
poznati, že všechny tyto úzkosti pramení z přesvědčení, že je nutno
chtít to nebo ono, že je nutno překonat určité předsudky, najít určitý
odlišný směr. Ale tyto mučivé představy vyhánějí umělce z oblasti umění, protože jeho úkolem není vymyslet nějaký zvláštní způsob tvorby,
jeho posláním není chtít obětovat hřivnu, která mu byla svěřena, nějaké
vymyšlenosti. I umělec je jen člověk a sám ze sebe nic nemůže. Umění
není mu dáno stejně jako někomu jinému statky hmotné. Není mu uloženo přemítati, co by měl udělati se svěřenými hřivnami, jak je marnotratně s chladnou myslí probiti, nebo jak je proměniti v přístřeší blahobytu nebo proslulosti. Umělec je služebníkem a otrokem umění, milencem bez vůle, který vydal své srdce a všechny své síly k spálení. Umění
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mu není dáno, aby jim obhajoval svůj životní názor, aby je učinil řečništěm své vlastní filosofie. Jen Duch od věčnosti stejný oplodňuje jeho
tvůrčí síly a naplňuje tvary jeho díla.
Umění není dáno člověku proto, aby píseň, kterou na strunách jeho
duše rozehrává věčnost, rušil svobodomyslným kvákáním soukromníka.
Kdo se pak smí ptát, jaké je jeho dílo? Kdo může říci, že je to dílo
Špatné nebo dobré? Lidský rozum nezměří hodnotu uměleckého díla
a všechny pokusy o hodnocení jsou jen hrou časnosti, zrovna takovou,
jako měření věčnosti přesýpacími hodinami. Ale pokoušíme se o to a je
to patrně dobrá zábava.
Velikost uměleckého díla je nám lidem smrtelným tajemně skryta.
Zvážena a změřena může být jen mimo čas, před soudem, který není
vydán náladám člověka. Kdo se svévolně nevzpíral Duchu, na věčnosti
pozná cenu svého díla. Bude to cena větší nebo menší, podle toho, jaká
hřivna mu byla svěřena a podle toho, vydal-li své srdce úplně anebo jen
z části. Ale nebude tu patrně rozdělení na dílo špatné nebo dobré, protože umění je jasnost a krása, díl jasnosti a záře věčné. Kdo si však ponechal své hřivny pro sebe a jako svůj majetek je promrhal nebo směnil,
přijde na věčnost s prázdnem. Nepozná tam ani částečku svých námah,
protože ty se už dávno rozplynuly v hmotě země.

Marcel Gabriel
OD M Í N Ě N Í K VÍŘE
Bylo by zapotřebí prozkoumat »náboženské názory« volného myslitele. Bez valné námahy zde najdeme mnohé různorodé prvky. Nejprostší je, vzít v úvahu případ atheisty, který má tu upřímnost, že se
přizná k svému atheismu. Nikde ono charakteristické znamení názoru
jako takového není zřejmější: »já říkám, že« Bůh neexistuje. Atheismus
na druhé straně je samou svou podstatou prohlašován před jiným,
a před sebou samotným jakožto před jiným. Není a nemůže být, alespoň
ne bez kontradikce, prožíván jako je víra. Je to svou podstatou nesouhlas - nebo, což vychází na stejno, odmítnutí. Že nyní toto Já kryje lidi,
že se nevyhnutelně odvolává na »všeobecné mínění« podněcované konversací, tiskem, knihou, toť tak jasné, že to mám za zbytečné zdůrazňovat. Zajímavější je rozeznat, jaký je zde vzájemný přínos zkušenosti,
existenciálního tvrzení a ideálního požadavku. Toto rozlišení jest ostat-
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ně mnohem jemnější, a bylo by tu třeba nuancí, do kterých se nemohu
pouštět.
Především přínos zkušenostní; to atheistovo »já říkám, že« obsahuje v sobě: »má zkušenost mi ukazuje, že«. T u je na místě důležitá
poznámka. Zdá se mi, že atheista domněle shrnuje dvojí řád zjištění: jedno negativní, druhé positivní (alespoň je za takové pokládá patrně neprávem).
N a jedné straně prohlásí, že neučinil žádnou zkušenost s Bohem.
»Kdyby byl Bůh«, byl bych to postřehl. Je to skoro totéž, jako přede
mnou prohlásila jedna významná osobnost veřejného školství.
A l e vizme doplněk: »Naopak, mohl jsem prozkoušet určité události, ke kterým by bylo nedošlo, kdyby byl Bůh.« Nelze ani na vteřinu pochybovat, že v základě atheismu je vždycky nějaké, ať jakékoliv naražení na něco zlého. Je však třeba analysovat tento úsudek
o vzájemném vylučování se. Vskutku, pohlédneme-li na to zblízka,
je tu jistý paradox. Říkám-li, mluvě o určité osobě: kdyby tu byl
býval on, jistě by se to či ono nebylo stalo, - vycházím z přesné nebo
alespoň domněle přesné znalosti dotyčné osoby; byla by zabránila
dítěti hrát si se zápalkami. T o znamená: je opatrná, je starostlivá,
je hodná: a tedy by se byla postavila proti tomu, aby si dítě hrálo
se zápalkami. Ale to předpokládá nejenom, že ta osoba existuje, ale
že my i známe její způsob bytí. Zde je hned vidět, že je tomu jinak.
Atheista se opírá o určitou ideu Boha (nikoliv, samozřejmě, o nějakou zkušenost). Kdyby byl Bůh, měl by ty a ty vlastnosti; maje tyto
vlastnosti, nepřipustil by, aby... atd. Soud o vzájemném vylučování
se zakládá na soudu implikačním. A snad ani slovo implikace není
dost silné. V e skutečnosti se míní to, že myslit Boha znamená nemyslit naprosto nic, nýbrž pouze říkat slovo Bůh, netvrdí-li se tím
již zároveň existence bytosti svrchovaně dobré a svrchovaně mocné.
T o je náležité. Avšak ta druhá pasáž náležitá není. Uchylme se k příkladu, který jsem si vypůjčil v řádě skončeného nebo stvořeného.
Kdyby tady byla bývala Jana, nebyla by nechala dítě hrát si se zápalkami. Tvrdím-li to, opírám se buď o případy obdobné, kdy Jana
vskutku projevila opatrnost, nebo nepřihodily-li se takové případy,
opírám se o vědomí toho, co bych byl dělal, být na jejím místě. D á
se tohle aplikovat tam, kde se domníváme uvažovat o počínání Božím? Je jasné, že nikoliv. Vycházím-li ze zřetele k tomu, čím byla
činnost Boží v tom či onom určitém případě, je mi tím okamžikem
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nemožné, dojít k atheistickému závěru. Je zde tedy přijatelnější ta
druhá alternativa? Mohu se postavit na místo Boží tak, abych prohlašoval, že v tom či onom případě bych byl jednal tak a tak, že
bych byl připustil či nepřipustil tu a tu událost? atd. Tady se děje
cosi zvláštního. Kde jde o významnou osobnost, povolanou k rozhodnutí v nějakém obtížném případě, rádi uznáme, že se nemůžeme
stavět »na její místo«, že sami nevíme, co bychom učinili, být »na
jejím místě«. Jenže státník se nám jeví jako někdo, kdo zápasí se
situací, které nevytvořil, ale kterou se pokouší ovládnout. Proti tomu se připustí, že Bůh, jsa myšlen jako stvořitel, nestojí před nějakou nekonečnou složitostí danou; i pokládáme jej za kohosi privilegovaného, jemuž stačí jen chtít, - tak že atheista nebude mít nejmenších rozpaků a nejmenších skrupulí, aby neprohlásil, co by bylo
možno nazvat rozsudkem nejsoucnosti.
Zde se však vlastní rysy mínění jeví v celé nahotě, zvlášť pokud
jde o tu jeho zevnějšnost právě vůči tomu, k čemu se vztahuje. Čím
víc se mne něco dotýká, tím méně mohu říci v pravém smyslu slova, že o tom mám nějaký názor. Odtud onen postřeh zcela záporný,
jenž nás však posune kupředu v našem zkoumání, že totiž zaujetí
pro něco a mínění se navzájem vylučují. T o má ten metafysický důsledek, že o světě mám názor (mínění) jen v té míře, v jaké se od
něho vlastně oddaluji (v jaké vytahuji prsty ze hry). Pesimismus moderního žáka Voltairova je právě tohleto; je spojen s určitou neúčastí,
- což ostatně, jak si všimneme, neplatí o všech pesimismech, na příklad
o pesimismu Schopenhauerově, pokud je živý.
Avšak atheismus se může zakládat ne tak na nějaké zkušenosti
nebo nezkušenosti jako spíše na určitém požadavku, ba přímo na
vůli. Mezi touto vůlí a touto zkušeností či nezkušeností lze stanovit
vztahy značně proměnlivé.
»Bůh je naprosto odmítán ze zásady a na základě jistého absolutního metafysického dogmatismu..., a to ve jménu sociální kolektivity, kolektivního či kolektivisovaného člověka... Sociální ideál komunistický jeví se jakoby závěrem určitého počátečního atheismu položeného jakožto zásada.« Je to, myslím, věru přesné. Nesluší-li se však
poznamenat, že zde dochází - paradoxně - k jakési totožnosti postoje
mezi člověkem kolektivisovaným a anarchistou, jak jej pojal takový
Stirner? Možná, že se tu, mimochodem řečeno, dotýkáme kořene paradoxu, pro nějž dnes anarchismus a komunismus jevil snahu splývat u tak
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velkého počtu našich vrstevníků v jedno. Zde i tam nacházíme totéž
tvrzení, že člověk může uskutečnit to, co nazvu celou jeho rozložitostí,
jediné ve světě prázdném Boha; a proto ostatně idea nebo pseudoidea
jakéhosi komunistického humanismu přichází dnes stále častěji mnoha
duchům, u nichž se mimoto dar reflexe nezdá být přední vlastností.
Jisto je tolik, že v kořenech tohoto humanismu je, jak jsem uvedl, nikoliv zkušenost, nýbrž požadavek. Vystupuje zde v plném světle ten
prvek mínění, který jsme se prve snažili odhalit. Čím více však roste,
čím víc nabývá uvědomělosti - tím víc spějeme k překročení z oblasti
mínění do oblasti věření.
A l e což není dlužno, otážete se snad, mezi mínění a věření vsunout prostředkující článek, jímž by bylo přesvědčení?
I zde budeme musit přistoupit k pečlivému zkoumání jistých
skutečností, které se obvyklá mluva - tak ochablá - snaží uchovat
v skrytu. »Pobíhal jsem se svým přesvědčením napravo, nalevo;
a ono zůstalo neotřesitelné,« říká kdosi v jednom vaudevillu. Tady
už je mimo pochybnost, že mínění a přesvědčení spadají v jedno.
Vezměme naopak případ člověka, který v určitém bodě po trpělivém úsilí, po houževnatém hledání dospěl k určitému přesvědčení.
Přesvědčení tu odpovídá jistému závěru, vyústění, otevřené bráně. Mé
pátrání už mě dál o ničem nepoučí. T o znamená: pro mne je ta věc vyřízena, zbytečno naléhat. V zásadě se tedy to přesvědčení týká minulosti; vztahuje-li se k budoucnosti, pak k určité budoucnosti pojaté předem, a tudíž nazírané tak, jako by již patřila minulosti; je v tom určitý
podstatný a zároveň velmi jemný rozdíl mezi přesvědčením a prorockou jistotou. Můžeme tento postřeh aplikovat na přesvědčení politické
nebo náboženské? Myslím, že ano. Ten, kdo vyznává přesvědčení republikánské, prohlašuje již tím, že došel k něčemu, co pro něj znamená
určitý definitivní charakter. Podivné však a věru hodné poznámky je
to, že tvrzení, které záleží v neproměnlivosti vlastního vnitřního uzpůsobení, jeví nevyhnutelně snahu, obrátit se v určitý úsudek, který předpokládá neměnnost svého předmětu. Mám-li přesvědčení republikánské, nespokojím se tím, že řeknu: já budu vždycky přesvědčen, že republika je nejrozumnější politický režim, nýbrž půjdu až k tvrzení:
republika bude vždycky odpovídat přání nejrozumnějších duchů. Je
v tom jakési přenesení ve skutečnosti iracionální a neospravedlnitelné, jehož psychologický mechanismus však bije do očí.
Chtěl bych zde položit největší důkaz na to slovo »definitivní«,
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jehož jsem právě použil. Je to slovo, které v sobě nese domýšlivý
nárok na zastavení času. Ať si říkáte, co chcete, ať se stane cokoliv,
mé přesvědčení je nezvratné. Stálo by za to, uvažovat chvíli o přemrštěné povaze této domýšlivosti, neboť je to vskutku domýšlivost,
a to prvního řádu. Člověk se opravdu neomezí na to, aby řekl: »Od
nynějška zamhouřím oči a zacpu si uši«; to by bylo rozhodnutí, nikoliv osobivost. A l e to ne; takový člověk prohlásí: »Cokoliv se udá
nebo cokoliv bude řečeno, nedokáže ani v nejmenším přivodit změnu v mém smýšlení.« A l e buďto jedno nebo druhé:
buďto tím chci tvrdit, že jsem již dopodrobna předvídal a vyvrátil všechny námitky, které mi protivníci nebo samy události budou moci předložit;
anebo prohlašuji, že tyto námitky, ať jsou jakékoliv - což vlastně
znamená, že jsem je nepředvídal a nezkoumal dopodrobna - neporuší mé přesvědčení.
Všimněme si první alternativy; ta v sobě obsahuje absurdnost.
Jak si mohu být jist, že jsem předvídal všechny námitky? Případy,
kdy jsou možné námitky vypočitatelné, jsou neskonale vzácné;
setkáváme se s nimi skoro jen v čisté logice nebo v matematice;
a zvláště tehdy, když mi jde o události, které již podle definice jsou
nepředvídatelné, je takové vypočítávání předem, přísně vzato, patrně
nemyslitelné.
Nutno se tedy obrátit k alternativě druhé. Ať jsou námitky jakékoliv - netvrdím, že je předvídám všechny dopodrobna -, já jsem
rozhodnut jim nepřikládat váhy. Tak z roviny náročnosti scházíme
do roviny rozhodnutí. Není však jisté, že bychom v ní mohli vydržet. Jsem rozhodnut nepřikládat námitkám váhy, pravil jsem; dokáži to však vskutku? Či neexistuje jistá část mne, která se vystavuje
působení určitých vlivů, podlehnutí určitému tlaku; jistá část mne,
poměrně vzdorující moci kontroly nebo ovládání, kterou si má vůle
osobuje vykonávat na mne celého ? V e chvíli, kdy vyznávám své nezvratné přesvědčení, bývá tomu tak, že se ustavil souzvuk, harmonie
mezi rozličnými částmi mne; ale potrvá tento souzvuk? Je mi nemožno tvrditi to poctivě; nemohu odpovídat za to, jaké bude zítra
mé cítění. A l e co potom? Uvědomím-li si plně tyto možnosti, tyto
hrozby, tato nebezpečí, budu musit říci:
buď je mé přesvědčení nezvratné, až na případnou změnu těch
částí mé osoby, za které nemohu po pravdě odpovídat, protože jsou
v přímém vztahu k té oné události: což vlastně znamená, že mé pře-
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svědčení nezvratné není, že je poctivě nemohu za takové prohlašovat;
nebo je mé přesvědčení nezvratné, ať jsou jakékoliv ty pozměny,
které se mohou naskytnout v nedokonale podrobených částech mého
vnitřního království; prohlašuji jednou pro vždy, že tyto rozpory,
dojde-li k nim, nebudou mít žádného odrazu na samé moje přesvědčení. Avšak oprávněnost nebo platnost takového postoje je z nejpochybnějších vůbec. Ovšem, kdyby šlo o mé budoucí skutky, mohl
bych říci: ať se stane cokoliv, budu jednat, jako kdyby..., jenže pásmo přesvědčení leží uprostřed mezi pásmem cítění a pásmem jednání; a je naprosto jasné, že mezi ním a pásmem cítění není a nemůže být přesného rozhraničení. Je třeba si dát pozor na to, že
v okamžiku, kdy pronáším své přesvědčení, těžící z okamžitého
souzvuku ve mně, nemohu si reálně představit to jiné, nebo lépe
řečeno nesouhlasné cítění, které možná budu zítra mít; dělám si
o něm jen odtažitou představu, s níž mohu provádět kejkle. Toť vše.
Tyto úvahy nás vedou ke smýšlení, že označení definitivní nebo
nezvratné v souvislosti s nějakým pronášeným přesvědčením v sobě
vždycky obsahuje jistou náročnost, na jejímž dně lze rozeznat buď
některou okamžitou ilusi anebo souhlas s vnitřní lží. Vše, co mám
právo říci, je toto: za daného seskupení, které tvoří mé nynější vnitřní disposice a souhrn událostí, do nynějška mi známých, kloním se
k smýšlení, že... Musím se ostatně střežit, abych netvrdil neměnnost
tohoto seskupení, vzhledem ke kterému se uspořádává mé přesvědčení, jež se mně samému už proto jeví jako podstatně změnitelné.
Nepochybuji o tom, že se tento relativismus mnohým zdá podivně chladný, podivně opatrný nebo bázlivý, a tudíž neschopný dát
našemu životu ono dynamické předznamení, vzmach, hodnotu, kterým
přikládáme takovou cenu. Čím se pak stává víra? otáži se. Je také nakažena tímto relativismem? Nemyslím - avšak tady je na místě největší
obezřelost.
Abych usměrnil to, co následuje, řeknu, že časné zaměření víry
je v jistém smyslu opačné než u přesvědčení. Přesvědčení totiž odpovídalo jakémusi zastavení, jakési zatažené závoře; neslo s sebou
jakousi vnitřní uzávěru. Tady je pravdou opak. Ano, bergsonovský
protiklad otevřeného a uzavřeného zde dochází, jak myslím, nové
a důležité aplikace.
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Jenže napřed si musíme dát pozor, abychom neupadli do léčky
slov. Slova věřiti se často používá v nejpovrchnějsím významu;
kolikrát se tím chce prostě říci: předpokládám, či dokonce: zdá se
mi. Nedojdeme, soudím, k ničemu podstatnému, nenecháme-li se
vší rozhodností stranou toto věřiti, že (ač jsou některé velmi vzácné
případy, kdy by mohlo zůstat zachováno). Vynasnažím se nejprve
prostě vyšetřit, co je obsaženo v aktu věření v něco nebo něčemu,
v někoho nebo někomu.
Myslím, že tady nás může vést pojem úvěru. Povolit, nebo lépe
otevřít kredit: toť po mém soudu vnitřně nejzákladnější úkon věření. Je ovšem dále třeba proniknout jeho povahu. Nesmíme se dát
uvést v omyl tím, že povolit úvěr znamená dát někomu k volnému
nakládání určitou masu, určité množství čehosi v naději, že toto
množství nám bude vráceno s nějakým přínosem, s nějakým užitkem. Jde o to, zbavit otevření úvěru této hmotné přítěže. Já nejsem
nijak oddělitelný od toho, co dávám k volnému nakládání onomu X
(k jehož povaze se mimoto budeme musit vrátit). Opravdu, tento
úvěr, jejž povoluji, to jsem v jistém smyslu já sám. Půjčuji se tomu
X . V tom je úkon svou podstatou tajemný, poznamenejme ihned.
Ovšem, přesvědčení se rovněž vztahovalo na něco, co bylo mimo
mne; ale neobsahovalo žádný závazek s mé strany k tomu X . Mé
přesvědčení se vztahovalo na X . ; vyznačoval jsem své postavení
vůči X . ; nezavazoval jsem se vůči X . Rozlišení svrchovaně jemné,
to uznávám, - ale po mém soudu naprosto důležité. Věřiti, to už je
jaksi následovati, ale toto následování neznamená, ať třeba jakýmkoli způsobem, podléhat, nýbrž dát se, připnout se. Snad je ten
obraz připnutí stejně poučný jako obraz úvěru; označuje dokonce
lépe ono vnitřní soustředění, jaké víra předpokládá. Je zajímavo
poznamenat, že toto soustředění je tím účinnější, čím je víra silnější.
Tady se bergsonovské rozbory aplikují nejpřesněji. Nejsilnější a nejživější víra je ta, která zabírá nejúplněji všechny mohutnosti naší
bytosti, - což neznamená, že bychom ji mohli měřit přesně podle
důsledků, které rozvine v rovině činnosti. Postavení člověka je nekonečně složitější, a tady se stejně jako jinde ukazuje pragmatismus
nedostatečným.
A nyní obraťme pozornost k onomu X., kterému otvíráme úvěr,
ke kterému se připínáme. Jaké jsou jeho znaky? Byl bych nakloněn
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tvrzení, že to je vždy nějaká skutečnost buď osobní nebo nadosobní;
avšak myšlenka něčeho nadosobního přivozuje obtíže, při nichž se
tu budu muset omezit jen na to, abych se jich dotkl. Co je mimo
osobu, má vždy účast na věci. Ale jak bych mohl složit svou důvěru
v nějakou věc, která již podle definice je nečinná, to jest neschopna
odpovědi? T o je možné jen tehdy, když tuto věc zosobním, když
z ní udělám fetiš, talisman, to jest vtělení sil, které ve skutečnosti
patří osobě. Věřiti v někoho, vložit v něj svou důvěru znamená:
»Jsem jist, že nezradíš mé očekávání, že naopak na ně odpovíš, že
je naplníš.« Používám zde úmyslně druhé osoby. Je možné mít důvěru jen v nějaké »ty«, v nějakou skutečnost schopnou toho, aby
plnila funkci takového »ty«, aby byla vzývána, aby se stávala útočištěm. A to je, myslím, právě nejdůležitější. Ale je zřejmé, že tato
jistota není přesvědčením v tom smyslu, jak jsem jej prve precisoval;
ona přesahuje to, co je mi dáno, to, o čem mám zkušenost, ona je
jakýmsi přepětím, jakýmsi skokem, sázkou, která jako všechny sázky
může být prohrána. Vklad té sázky je velmi těžko určit - právě proto, že tím úvěrem, jejž otvírám někomu druhému, jsem já sám. Tady
myslím, že jsou všechny naše obvyklé kategorie nedostatečné. Bylo
by třeba, jako ostatně téměř všude tam, kde jde o konkretní filosofii,
vkročit přímo do středu dramatu, které je zahaleno problémem. Pokud budeme myslit v pojmech problému, neuvidíme nic, nepochopíme nic; v pojmech dramatu nebo mystéria to snad bude trochu
jiné. Jako tak často, je nám zde s to nejvíc odhalit zkušenost negativní, nějaká zkušenost zklamání nebo porážky. Složil jsem svou důvěru v určitou bytost; ona ji zklame; kdyby se mezi mnou a jí,
nebo přesněji tím, co jsem myslil, že ona je, nebyl vytvořil zcela niterný svazek, nemohlo by mě toto zklamání ve vlastním smyslu rozrušit; ve skutečnosti jsem jí však raněn. Může to pro mne být opravdové zřícení, vykořenění. Co se to vlastně událo? To, že jsem se
ztotožnil s tímto X., že jsem dospěl k částečnému zcizení své osoby
v jeho prospěch (připomínejme si stále otevření úvěru). Takže jeho
úpadek je jaksi úpadkem mým. Je mi nemožné zaujímati k němu
zříkavý postoj toho, kdo oplakává, ale konec konců »na tom nezáleží«. Mé zklamání je jaksi částečným zničením mé bytosti.
Ale jak bylo toto zklamání možné? Protože má důvěra v X . měla
ráz podmínečný. Spoléhal jsem na něho na příklad v tom, že vykoná
určité dílo; a on právě toto dílo nevykonal; připisoval jsem mu tu
onu určitou vlastnost; výsledek se mi zdá dokazovat, že té vlastnosti
Řád VII. 19.
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neměl. Úhrnem jsem si o něm tvořil představu, která je nyní popřena a jakoby zrušena. Není vsak jasné, na základě všech mých
předchozích poznámek, že tato zranitelnost víry je vázána na to,
co v ní pozůstává z mínění? A tady se naskýtají dva krajní případy,
u nichž jsme nuceni pozastavit své myšlení.
Ať se to zdá prostému rozumu sebe divnější, může existovat
bezpodmínečná láska tvora k tvoru - dar to, který nebude odňat;
nechť se stane cokoliv a nechť zkušenost jakkoliv usvědčí z omylu
domněnky a zosnované naděje, zůstane tato láska stálá, tento úvěr
nedotčen. Když se filosof pokouší uvažovat o absolutnu, měl by své
rozjímání založit snad především na datech tohoto druhu; a zatím
mu všeobecně ani nepřijdou na mysl. Takovéto příklady však zahrnují jistou anomalii, která se zdá jakoby závislá na nějaké skutečností často neznámé i těm duším, v kterých se rozvíjí...
A nyní druhá krajní mez; toť víra sama, nepřekonatelná jistota
založená na samém Jsoucnu. Tady, a jen tady dospíváme nejen k nepodmíněnosti de facto, nýbrž k nepodmíněnosti rozumové, duchovní; k nepodmíněnosti absolutního Ty, která se vyjadřuje ve slovech
Otčenáše: Bud vůle tvá.
Nebudu se zde tázat, jaké je to temné, to podzemní spětí, které
spojuje ryzí víru ve vší ontologické plnosti s tou nepodmíněnou
láskou tvora k tvoru, které jsem se tu dotkl prve. Věřím však hluboce, že toto spětí existuje; a že tato láska je myslitelná, je možná
jen u bytosti schopné této víry, u níž se však tato víra dosud neprobudila; je to snad něco jako pohyby dítěte před narozením.
Je však jiný bod, na který bych chtěl k závěru vrhnout několik
poznámek; co si máme myslit o těch zesvětštělých výrazech, v kterých si víra oblibuje u tolika našich vrstevníků: o víře ve spravedlnost, víře ve vědu, víře v pokrok atd.?
Zde jsme v oblasti nadosobního; jde vlastně ve všech těch případech o nějaký řád, který může být nastolen jen osobami a který,
ač stojí v některých ohledech nad nimi, závisí přece jen na jejich
dobré vůli.
Uvažujme zvláště o tom, co může být taková víra ve vidu. Uznávám, že dá určitou námahu, abychom do toho nahlédli.
Už hned to slovo věda se ukazuje proniknuto strašnou obojakostí. Značí určitý souhrn pravd? A l e je-li tomu tak, pak opravdu
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nemá smyslu hovořit o víře ve vědu. Je to jen jakési zneužití jazyka,
že můžeme užít slova víra pro ten souhlas, jejž dává duch nějaké
dokázané pravdě. V e skutečnosti ti, kdo mají víru ve vědu, mají
víru v činnost vykonávanou těmi, kdo vlastní vědu a vědění. Připouští se, že duchové zcela proniknutí vědeckou pravdou nebudou
ji moci nevyzařovat i do nitra vědomí jiných, kteří se jí pak proniknou rovněž. Nechce-li se tudíž přímo jakési diktatuře vědců, jak si
ji mohl představovat třeba takový Renan, zdá se, že se tu zakládá
veškerá naděje na myšlence jakési Vědy vychovatelky, to jest nadané zázračnou mocí očišťovat ty, které osvěcuje. Já se však velmi obávám, že tato myšlenka nemůže přinést žádného vážného oprávnění
empirického nebo rozumového, které by svědčilo pro ni. Může-li
vědec vykonávat nějakou osobní činnost - to je ostatně pleonasmus:
jaká by to byla činnost, jež by nebyla osobní? - pak nikoli pravdami,
které rozšiřuje, nýbrž silou nezištnosti, která ho oživuje, nebo jinými slovy, pokud on sám vede příkladný život. Dopouštíme se nejlibovolnějšího přenášení smyslu, když si představujeme, že pravdy
objevené některým trpělivým a statečným badatelem uchovávají v sobě nějakým způsobem stopu těchto ctností a že tyto ctnosti v nich
zůstávají vtěleny; tak tomu naprosto není. Kterákoli pravda, nazíraná nezávisle na horlivosti toho, kdo ji odhaluje, je něčím mravně
neutrálním, mravně nečinným. Toto je tím pravdivější, čím positivnější charakter tato pravda představuje, to jest, čím víc se nám podává jako radikálně nezávislá na hodnotách, jež uznat nebo stavět
náleží duchu.
Kdyby tedy někdo hleděl analysovat - což by bylo nesmírně důležité - to, čím vlastně je tato »víra ve vědu«, vyznávaná našimi racionalisty z universit i odjinud, rozeznal by v ní nejrůznorodější složky.
Zcela na dně by se snad dalo nalézt už jen jako stopa, jako nezřetelný přežitek to, co v jiných dobách bývalo přímým vjemem přívlastků Jsoucna a jejich vzájemného prolínání: neboť je jistá rovina,
v níž se transcendentalia stýkají, kde Pravdivé není oddělitelno ani
od Dobrého ani od Krásného. Avšak ona rovina se nikterak neshoduje s rovinou positivní vědy; je to, abychom se správně vyjádřili,
něco jako Atlantis ducha - zatopená Atlantis.
Chceme-li však určit psychologické samovolné pochody, které
činí tuto »víru ve vědu« netoliko možnou, ale působivou, musíme
se tu uchýlit k mínění, a jen k mínění. T o se obecně definuje, jak
jsme viděli, jako zdání, které tíhne k tomu, aby přešlo v tvrzení, bez
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jakékoliv rozvahy. Myslím vskutku, že zde běží o uklouznutí tohoto
rázu. »Víra ve vědu« se může vyložit jen jako úkaz prestiže, a řeknu, že prestiže přepjaté. A tu by bylo na místě uvést na doklad úvahy
nebo postřehy vzaté z konkretních dějin idejí. Mám vlastně za to,
že se tato prestiž vědy, myšlené - nikoli vskutku pojímané - jako
osvoboditelky, nedá dobře oddělit od souběžné představy náboženství jakožto principu duchovního otroctví - jakožto tmářství. Myslím, že se nemýlím, tvrdím-li, že čím víc bude ochabovat antiklerikalismus, tím méně budou lidé náchylní považovat vědu již tím, že
je to věda, za nějakou sílu promethejské emancipace.
Docházím tu k závěru pozorování, která jsem se snažil podat;
neboť není mým úmyslem prodlužovat je zkoumáním víry pojímané
v její ryzosti. Prosím, aby se v nich spatřoval podstatně, jak jsem
naznačil na počátku, jen úvod, snad nezbytný, k aktu rozjímání, jímž
bychom dovedli v nitru svých vlastních věr rozlišit to, co je opravdu
neporušitelným zlatem víry a to, co jsme povinni, ať nás to stojí cokoliv, považovat za neužitečnou hromadu trosek, za mrtvou přítěž,
kterou vrhá mínění na neskonale jemné váhy duchovního žití.

B e d ř i c h Baumann
FYSIKA NA N O V Ý C H CESTÁCH
Moderní teoretická fysika se snaží stanovití princip světa z fysikálních doktrín, zastávajíc v podstatě trojí řešení: I. substanciální, kde
jádrem substance nejsou starověké kvality hmotné, nýbrž kvality matematické či logické, t. j. funkční vztahy. Byla to zejména teorie relativity,
která vyloučila hmotné vlastnosti klasické fysiky a prokázala, že hmota,
čas a délka jsou závislé na pohybu hmotné substance. II. Teorie vlnění,
kde dualismus klasické fysiky, u něhož hmota byla atomickou substancí
a záření spojitou energií, byl oslaben Maxwell-Lorentzovým pojetím
elektronů jako základní substance a hmoty jako fáze elektromagnetického pole. Teorie Bohrova pak, podle níž Planckova konstanta, o níž
bude řeč níž, je též základní charakteristikou mechanických pochodů
uvnitř atomů, ukázala na těsnou souvislost mezi hmotou a zářením.
V té době přichází zároveň splynutí optiky a mechaniky, kde Einsteinovy rovnice dokázaly, že rychlost světla je největší pro jevy mechanické.

260

Sjednocovací pochod N. Bohra dokončuje vlnová mechanika, navazující na Plancka: energie a hybnost hmotných částic, jež splynuly v Minkowského časoprostoru, je identická s vlnovou frekvencí a délkou.
III. Teorie dynamická, navazující historicky na teorii vlnění, kde nositelem síly (dynamis) je vlna, jíž tentokráte rozumíme rozložení energie ve vesmíru. Zavedení konkrétních kvalit počitků hlavně vlivem
Machova a Avenariova empirismu, nesouhlasilo s dialektickým materialismem. Brzy se navazuje na mechanismus - jeho stoupenci byli zastánci Newtona - znamenající jen jinou formu substancionalismu. Proti tomu vystupuje Planck s kvantem účinné energie, upevňující posici energetismu. Na místo mechanické představy pohybu těles vstoupí představa matematická, stanovící pohyb elektronů nikoli absolutně, nýbrž toliko
pravděpodobně. Teoretická fysika, mající dvě hlavní formy (tradicionelní, na Descarta a Newtona navazující teorii relativní a novotářskou
teorii kvantovou) směřuje svým dosavadním vývojem k tomu, aby oddělila pochody ve vnější přírodě od pochodů ve světě vjemů, a stává se
na rozdíl od dřívější mechanistické spekulativně-matematickou.
Zakladatel nauky o kvantech, slavný německý teoretik Max Planck,
který vyšel z Bohrovy struktury atomu, postavil proti neobmezené dělitelnosti energie hypotésu konečné kvantity. Rozvržení a vzájemné spojování energií se neděje libovolně, nýbrž po kvantech, jež jsou spjaty
s atomickou strukturou. Energie světelného kvanta, jemuž byl později
dán název foton, je vázána na vlnovou frekvenci (fréquence, častost)
základním vztahem, jehož koeficientem je proslulá Planckova konstanta, královna dnešní fysiky. Je to veličina velmi malá, ne však nulová,
která bývá nazývána ve všech učebnicích a traktátech o moderní fysice
konstantou h. Planck shrnul vývody své kosmologie v díle »Wege zur
physikalischen Erkenntnis«, kde hájí proti Machovi otázku kausality
a Kantův pojem věci o sobě. Dochází k představě trojího světa: reálného ve smyslu platónském, nezávislého na smyslových datech, který
nalézáme teprve na konci badání, za druhé světa smyslů a konečně
»fysikálního obrazu světa, pravého výtvoru lidského ducha, vědomého
a libovolného«. Navazujíce na kvantovou teorii, stávají se de Broglie,
Schrödinger a Heisenberg po stránce badání přírodovědeckého tvůrci
energetické vlnové mechaniky, v teorii poznání zastánci nové formy
agnosticismu, v otázce po původu poznání iracionalisty a v problému
svobody vůle - což znamená revoltu největší - indeterministy. Jsou to
»hlasatelé nového postoje lidského ducha v poměru k jeho nejvyšším
objektům«, jak o de Brogliově filosofii praví Rousseaux (A. Rousseaux:
Littérature du vingtième siècle, A. Michel 1938).
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Zamysleme se nad názvem de Brogliova nejnovějšího díla: Hmota
a světlo. Dva světy, dvě říše, které se od sebe v podstatě liší. N a jedné
straně soustava korpuskulí, vymezených (délimité) a pevně umístěných
v prostoru (localisé), na druhé straně, na straně světelné říše, vlny
v pohybu. N a jedné straně »přetržito«, tělísková koncepce, zastávaná
již mnoha antickými filosofy, jejichž názory pojal Newton v tak zvanou
teorii »vysílání«. Podle Newtona objekt vysílá částečky, zachycované
našimi čidly. Proti tomuto pojetí však zastával Aristoteles, Descartes,
Malebranche, Huyghens a v nejnovější době Fresnel teorii »spojita«,
koncepci vlnovou. Do našeho oka na příklad nevcházejí, jak dokazoval
slavný švýcarský učenec Euler, částice slunce; slunce zůstává celé, je zde
jen chvění éteru (A. George: Dílo Ludvíka de Broglie a fysika dneška.
Z franštiny přeložil J. F., Stará Říše 1937). Vesmír byl až dosud rozdělen na tyto dva světy, mezi diskontinuum a kontinuum, dokud Louis
de Broglie nezměnil jeho představy, vysloviv větu: Korpuskule je sdružena s vlnou, ve světle jako ve hmotě. Podle slov Georgeových de
Broglie lumimsoval hmotu. Otázkou však zůstává: jak je korpuskule
sdružena s vlnou? A tento problém, na nějž se de Broglie nepokouší
dáti odpověď, značí moment, kdy vědec, vstoupiv do světa nové fysiky,
musí opustiti pole jistoty a přesných dedukcí, kde ještě nedávná fysika
stavěla svá opevnění, a uchýliti se do světa, kde »abych tak řekl, jistota
se nazývá pravděpodobnosti (A. Rousseaux: Littérature, str. 163). Determinismus, urputná snaha zachrániti zjevy, je zasažen ve své citadele
a lidský rozum se ocitá před osvobozující předehrou, jakou pro něj již
jednou napsal Bergson.
Aby nás přivedl ke svým závěrům, rozvádí de Broglie (Louis de
Broglie: Matière et Lumière, A. Michel 1937, str. 239) tento stálý
sporný problém teoretické fysiky. »Je zde,« praví, »na jedné straně tendence, která se snaží převésti složitost jevů na existenci jednoduchých
nedělitelných a spočitatelných elementů a usiluje, analysujíc skutečnost,
redukovati ji na prášek individuí; na druhé straně tendence, jež vycházejíc z našeho intuitivního poznání prostoru a času a konstatujíc vzájemné působení věcí, pokládá za umělou každou snahu odděliti vymezená individua od přírodních jevů.« Boj mezi těmito dvěma snahami
se rozvíjel po více než dvě století, při čemž se nepodařilo ani jednomu
názoru dobýti triumfu nad druhým. Avšak v současné době se pocítila
více než kdy jindy potřeba syntésy těchto dvou názorově si odporujících
hledisek, která, »překračujíce hranice vědy čistě přírodní, dotýkají se
hlavních problémů filosofie a dokonce metafysiky« (tamtéž, str. 240).
Kompromis, který přikládal vlastnost diskontinuity hmotě a kontinuitu
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světelnému éteru, nebyl logicky možný pro koncepce Einsteinovy, uvádějící v pochyby samu existenci éteru. Problém se po častých pokusech
o syntésu naposledy vyhrotil v kritickou otázku, kterou si položil Bohr
a Heisenberg: Je možno napříště dále pokračovati v představě korpuskulí jako fysických individuí dokonale lokalisovaných v prostoru?
A na tuto otázku musila odpověděti dnešní fysika záporně. Po matematických vývodech a důkazech, jež svou povahou patří více méně do
molekulární mechaniky, dochází de Broglie k závěru filosofickému
(tamtéž, str. 255): »Reálno nemůže být vysvětleno pomocí čisté kontinuity, nýbrž musí v sebe pojmout individuality. Tyto individuality
však nejsou shodné s obrazem, jak nám jej dává čistá diskontinuita:
reagují proti sobě, a co více překvapuje, není možno je lokalisovati
a definovati s hlediska dynamického s dokonalou přesností v každém
okamžiku.« A autor končí svou úvahu o kvantové fysice: »Tato koncepce individuality je zcela nová pro fysiky a možná, že pro některé
bude zarážející; avšak neshoduje se s onou, k níž by mohla přivésti
úvaha filosofická ?« Koncepce fysické jednotky (unité), jak praví de
Broglie na jiném místě, není skutečně jasná, leč představíme-li si jednotku dokonale nezávislou na ostatním světě; protože však taková nezávislost není uskutečnitelná, je taková koncepce idealisací. Stejně je tomu se
systémem, jenž je ve svém přesném pojetí organismus uzavřený a bez
vztahů k vnějšku; takový je možno aplikovati jen na celý vesmír (tamtéž, str. 312). Uvažuje dále o realitě a idealisaci, podává de Broglie příklady z oblasti psychologické, etické a sociální, kde se koncepce našeho
rozumu, chceme-li potlačiti každou mez indeterminace a chceme-li je
precisovati do krajnosti, stávají ideálními formami o nulové pravděpodobnosti. I v nejpřesnější vědě přírody, ve fysice, se ukázala nutnost
meze indeterminace (marge d'indétermination), a to je fakt, který, »jak
se mi zdá, by si měl zasloužiti pozornosti filosofů, neboť je možné, že
vrhne zcela nové světlo na způsob, jímž by bylo možno na skutečnost
aplikovati idealisace, pojaté naším rozumem« (tamtéž, str. 314).
Vědom si důležitosti, jakou znamená Meyerson a zejména jeho
»Reálno a determinismus« v kvantové fysice pro hluboké vztahy mezi
vývojem současné fysiky a filosofií přírodních věd, věnuje de Broglie
tomuto mysliteli několik významných stránek. Autor Hmoty a světla
rozvádí Meyersonovy myšlenky, založené na rozsáhlé znalosti všech
věd exaktních, s kritickou úvahou o kapacitě lidského myšlení: náš
rozum se domnívá, ať už ve vědeckém badání či v každodenním životě,
že pochopil, když se mu jen podařilo vytvořiti ze skutečnosti fysického
světa identity a permanence. Tak zvláště vykládá společnou strukturu
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fysikálních teorií, pokoušejících se seskupiti kategorie jevů sítem z rovností a rovnic (tamtéž, str. 317). Vesmír není možno redukovati, jak
dokazuje Meyerson v »Identitě a realitě«, na pouhou tautologii, je nutno uchýliti se někdy ve vědeckém popisu přírody k iracionálním elementům, které odporují našim snahám po identifikaci.
Věda po několik staletí, kvantitativní renesanční vědou počínajíc,
falšovala idei rozumu, aby se stala racionalistickou vědou. A prohlašuje-li Bergson, že je náboženství obrannou reakcí přírody proti rozkladným silám rozumu (H. Bergson: Dvojí pramen mravnosti a náboženství, str. 114), pak staví de Broglie a celá moderní fysika, která učinila
za dvě desetiletí větší pokrok než klasická za dvě století, vědu proti
vědě. V této vědě se rozum musí spokojit tím, že je rozumem, prostou
inteligencí, a ustoupiti z úlohy, kterou mu připsal na př. ďAlembert
v dopise Voltairovi: La raison finira par avoir raison (Rozum skončí
tím, že bude míti pravdu). Nejlépe dokazuje moderní pojetí rozumu
v přírodních vědách myšlenka P. Valéryho, kterou L. de Broglie cituje
na posledních stránkách své knihy: »Lidský duch je absurdní, protože
hledá; je veliký, protože nalézá.« A není to nejvznešenější svědectví
důstojnosti lidského rozumu, když přizná, že nechápe posledního slova
ze všech tajemství, jež dovedl nalézti ?

VARIA
Bl. Jan S a r k a n d e r

v p o j e t í prof. Fr.

Hrubého

Profesor brněnské university František Hrubý, jenž je znám zvláště svými pracemi
z moravských dějin X V I . a X V I I . stol., otiskoval v letech 1939 až 1940 v Českém časopise historickém delší stať »Kněz Jan Sarkander, moravský mučedník doby

pobělohorské

a jeho legendám (vyšlo též jako zvláštní otisk vlastním nákladem, 1940, stran 72). Tato
úvaha je pozoruhodná po několikeré stránce. Hrubý se v ní pokusil zcela apodikticky
vyvrátit »zbožnou pověst takořka scudobou« a tím vlastně zbaviti svatozáře mučedníka
v r. 1620 v Olomouci umučeného a v r. 1860 v Římě blahoslaveného.
N a základě kritiky pramenů dosud známých a některých pramenů po prvé v této
své práci vykládaných snaží se Hrubý otřásti »zbožnou legendou«, jež posléze vedla
k beatifikaci Jana S. a konstruuje, že S. byl člověk povahově nestálý, ba v častém měnění far zištný, krajně ostrý v protireformačním díle, v němž se opíral prý vědomě jen
o moc vrchnosti a tudíž nebyl oddaným hlasatelem slova Božího a trpělivým služebníkem
Kristovým. Upírá S. zásluhu o zachránění Holešova před vpádem Lisovčíků, a označuje jej jako politického pleticháře, jenž připravoval zrádné akce proti povstání na
Moravě a že z jeho žalostné smrti nemůže být viněn nikdo jiný leč on sám, neboť
po právní stránce byl jeho případ v pořádku. Pokouší se tím ospravedlniti
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odboj-

nou moravskou skupinu protestantů z viny na smrti blah. S. T o zajisté nikdo nemůže
Hrubému zazlívati, že je zamilován do moravského odboje bělohorského, do dobrodružné
akce Ladislava Velena z Žerotína, jehož v své dřívější obsažné monografii

(»Ladislav

Velen z Žerotína«, nákladem Historického klubu v r. 1930) nepřímo vyzdvihl proti
jinak politicky orientovanému Českému bratru Karlu staršímu z Žerotína, a že hájí thesi,
že cílem českého povstání byl boj o svobodu svedomí, a že pokládá naopak za mučedníka té doby jednoho ze soudců blah. Jana S. - Václava Bítovského z Bítova Práce Hrubého o blah. Janu S. ústí pak v zjištění, že »Jan Sarkander nepatří k žádným velkým
duchům Moravy a že lze v něm skutečně viděti spíše neústupného člena té katolické české
generace, která počátkem X V I I . stol. svým jednáním přímo hnala český život ke katastrofě« Toto tvrzení je zajisté pozoruhodné u žáka Pekařova, než připusťme, že si z Pekaře vzal spíše jeho motiv »padni, komu padni« než jeho výsledné názory, k nimž po
dlouhých studiích dospěl.
K svým tvrzením dosel Hrubý z nové kritiky již známých pramenů, nově vyložených,
a k nim připojil pramen nový, t. j. list Judity Pražákové z roku 1626, nalezený Ig.
Horníčkem v roudnickém zámeckém archivu, kde pisatelka tvrdí, že prosebné procesí
vstříc Lisovčíkům nevedl Sarkander, nýbrž zámecký kaplan Tuček.
Na

tomto tedy

prameni

zakládá své důkazy o holešovském

zázraku,

zatím co

zcela opomněl dopis Zdeňka z Lobkovic z roku 1624, kterýžto dopis sám nalezl v Mikulově a dokonce otiskl. Již to je pozoruhodné a čtenáře jeho důkazu ihned napadne, jak
je možno libovolné zacházeti s důkazy pro a s důkazy proti. Stejně tak si počíná Hrubý
i u jiných pramenů. Při nejdůležitějším pramenu o případu S., t. j. zprávě aktivního
účastníka útrpného výslechu. Scintilly dokonce usuzuje takto: »...nelze se tedy diviti,
že se stavovští komisaři smáli, zdůrazňujíce, jak je možno, aby tak mluvil,« nebo »S. se
nikde nepodřekl«. Maně si připomeneme, že ve své monografii o Ladislavu Velenovi
z Žerotína z roku 1930 o Janu S. píše: »Povstání popraveného Jana S.« (str. 129), ačkoli
tenkráte přece ještě neměl hotov svůj dnešní mravní soud o Janu S. Dnes píše Hrubý:
»S. byl za to podroben v Olomouci tvrdému výslechu a mučení, jehož nesnesl.« Vidíme,
že již před deseti lety bez pramenů, kterými dnes chce vyložit otázku sarkandrovskou,
Hrubý byl veden jediným cílem: na úkor případu Sarkandrova rehabilitovati ty, kdož
Sarkandra

popravili

a

co

nevím,

či

znamená

umučili.
dnes

Ovšem

ani jeho

»neústupnost

obecné

závěry

nejsou

a přímočarost« katolické

dost jasné

generace

bělo-

horské, jež vedla český život ke katastrofě. Nebo jaký mravní relativismus nebo jaká
to snaha vede Hrubého k tak jednostrannému roztírání černé a bílé: »jen na katolické
straně bylo právo, vše ostatní bylo kacířské, bezprávné a proto musilo být zničeno, a to
ať už jakkoli«, nebo opět: »Byla to hlediska (t. j. u katolíků, p. p.), která vedla ke katastrofě« (str. 1 1 ) . Jak potom by bylo možno hodnotit opačnou zaujatost u S. protivníka
Bítovského, jež se projevila na př. demonstrativně, když jako majitel panství bystřického
zneuctil obraz Panny Marie na Hostýně? Relativismus Hrubého hodnocení je pak patrný i jinde, na př. ve sporu Bítovského se S. o desátky. Nadto je výklad naivně konstruován. S. podle Hrubého uplatňoval

církevní práva jen ze ziskuchtivosti,

kdežto

Bítovský jen jako stoupenec reformace chtěl, aby se »kněz vrátil k poslání duchovnímu
a jeho světské panování mělo přestati«. U Bítovského, který přece také jednou předsedal
S. tortuře, má býti vše bílé a dokonce i celé mravní ovzduší pozdějšího procesu proti Bítovskému se pokusil Hr. vylíčit umným způsobem s použitím citových náležitostí, zatím
co mravní ovzduší procesu Sarkandrova je líčeno jako korektní postup (jen na př. o opilosti, s níž soudci S. přistupovali k útrpnému právu, se u Hr. nedočteme). A tak své
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mravní hodnocení Hr. zaostřuje v jednoduché schéma: co se zdá být v procesu S. kruté,
vyplývá z dobových zvyklostí (str. 4 7 ) , co je u S. ziskuchtivost, u Litovského je reformační ušlechtilost, co je na katolické strane násilí, na druhé strane je opravdovost a tak
pod. Hr. ani nepřipouští, že S. byl zatčen od stavů v souvislosti s holešovským procesím,
neboť pro tuto věc prý byli těsně před S. vyšetřováni již zámecký kaplan a lobkovický
trubač Pražák, pročež nemohl proto prý být vyšetřován krátce nato ještě S.
Rozumějme, to všechno není vyčteno z materiálu, to jsou jen Hr. kombinace, jež
mají jeho stanovisko předem postavené podepřít a dosavadní obraz zkomplikovat.
Proces S. je Hr. jen politickým procesem a jen částí procesu proti Ladislavu z Lobkovic. Pro to se dokonce dovolává beatifikačního pokusu v Římě roku 1715, kdy advocatus diaboli namítal proti blahoslavení, zdali S. nebyl umučen pro politickou činnost;
tu by přece Hr. jako několikaletý bývalý alumnus mohl ještě míti nějaké ponětí o beatifikačním řízení a nepokoušet se býti dnes advocatus diaboli ex post. Byl-li S. proces částí
procesu proti Lobkovicovi, jenž nebyl nikdy uskutečněn, nevylučuje se tím přece podstata
pro beatifikační řízení rozhodující: šlo stavům o zpovědní tajemství či nikoli? Z pramenů
i podstaty veci to vysvítá a Hr. na přímou otázku by také nemohl odpovědět jinak, i kdyby
kolem toho nakupil svých mravních soudů co chtěl. Scintillova zpráva o otázkách, kladených S. a o okolnostech výslechu zní v tomto směru jasně: Sarkandrovo chování za
mučení bylo opravdu heroické a S. vypustil duši, aniž se tomu nejpodstatnějšímu, t. j.
zpovědnímu tajemství, zpronevěřil. Proto byl blahoslaven a dohady Hr., zdali jeho činnost byla spíše politického rázu (kdyžtě na druhé straně Hr. říká, že byl přímočarým
a neústupným členem tehdejší katolické generace české!), jsou irrelevantní pro jeho blahoslavenství. Nebyla to přece jeho »vlastní neprozřetelnost« (jak libovolně zachází Hr.
nejen s prameny, nýbrž i s mravním hodnocením!), jejíž se stal obětí, nýbrž jen to, že
byl jat, aby vyjevil tajemství zpovědi, a neporušil je, když je z něho chtěli dostat moravští direktoři, ať zaujatí nebo nezaujatí.
Jediná positivní věc, již práce Hr. přináší, je jeho zjištění, že Jan S. se v r. 1606
ve Velkém Meziříčí oženil s dcerou »váženého kacíře« a že snad do roka už ovdověl,
načež teprve pak pokračoval v theologických studiích. Tuto zajímavost, již Hr. prokázal
a jež byla neznáma poslednímu životopisci Foltýnovskému (a jež možná současníkům
S. byla lhostejná, tak jako je lhostejná i pro beatifikaci, měl-li snad Hr. úmysl tím ji
zdiskreditovat), objevil ovšem Hr. teprve, když svůj článek měl napsán a v Č Č H jej již
otiskoval, kdy tedy už byl se svým novým mravním profilem S. hotov. T u ovšem závěry
jeho úvahy sarkandrovské se dostávají do zajímavého světla.
Tak tedy vypadá revise případu Jana Sarkandra od Františka Hrubého. Pochvaluje-li
si sám, že »ochrana moravských stavů doby bělohorské se zdařila úplně« (str. 5 1 ) , je to
sebevědomé tvrzení, leč ten, kdo není zaujat vůči katolickým činitelům v Českých dějinách, mu zdařilost důkazu pro nové hodnocení J. S. nepřizná. Byl-li Hr. za tuto svou
práci kýmsi přirovnán k Herbenovi pro obdobu sporu o sv. Jana Nepomuckého, Pekařem rehabilitovaného, je to nepřiměřené potud, že Herben byl jen žurnalista, kdežto
Hrubý je universitní vědec.
Odpovědí na Hr. stať byla knížka Fr. Šiguta: Obrana blahoslaveného Jana Sarkandra
proti útokům dr. Frant. Hrubého«

(vydal Velehrad v Olomouci 1940, str. 92). Tato

práce stopuje Hrubého na všech jeho heuristických cestách a opravuje jeho stanovisko
k pramenům. Tak v thesi o povaze Sarkandrove zmenšuje Šigut devět dokladů S. vrtkavosti na pět, správně se dovolávaje spletitých poměrů z počátku X V I I . stol. Hrubý přece
sám uvádí několikeré jednání o reglementaci náboženských poměrů od stavů moravských
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a zmatená doba Rudolfova ostatně sama náboženské poměry nedovedla urovnat, panství
a jejich poddaní se potáceli mezi změtí nařízení, jejich praktickým výkladem i náboženskou příslušností poddaných i pánů. Správně však uvádí Šigut - neboť jde přece jen o to,
byl-li S. blahoslaven zaslouženě či omylem - že tyto důkazy jsou bezpředmětné, neboť
v poslední zkoušce - v mučení pro zpovědní tajemství - S. vrtkavý a nestálý nebyl. O politickém pletichářství bych Hr. namítal, proč odmítá u blah. S. mučednictví pro víru,
kdežto u vyloženého jen politika Bítovského přijímá bez výhrady (ačkoli »jeho vrstevníci
se sice nedověděli o posledních dnech jeho života nic bližšího«, str. 52) výrok Komenského, jenž ho »připočetl k těm mučedníkům evangelické církve, kteří ji oslavili a svůj
život statečně položili za svou víru«.
T í m nikterak nechci používati proti Bítovskému metod a kriterií Hrubého, jak se
jich nerozpakuje použiti

vůči

Janu S., ale poukazuji toliko na nemožnost takových

kombinací.
Šigut probírá jednotlivé dohady a kombinace Hrubého, sleduje je krok za krokem.
Není úmyslem tohoto mého záznamu podati jeho juxtaposice, jež jsou tu více či méně
přesvědčivé (v podstatě je to odpověď až překvapivě zdařilá, víme-li, že je od historika
celkem ještě nezkušeného), nýbrž ukázati na to, v čem se Šigutovi zcela přesvědčivě zdařil důkaz o libovolném zacházení s prameny, a to zvláště v kapitole, je-li zachránění Holešova S. legendou. Hrubý zachránění Holešova S. pokládá za legendu, protože jediný
pramen o tom, zmínka v Olomoucké kronice, je právě v tomto místě podle něho pozdějšího původu a byla prý vsunuta pravděpodobně až v X V I I I . století Floriánem Lauckým.
Jsou to opět Hrubého dohady, takže je Šigut může zvrátit v pravý opak. Stejně tak u dopisu Judity Pražákové, o němž jsem se již zmínil a který považuje Hrubý za důležitý
objev sarkandrovského problému. Leč - tu je nejcennější zjištění Šigutovo - Hrubý pomlčuje v této své práci o zmíněném již dopise Zdenka Lobkovice císaři, ačkoli tento dopis
sám objevil a ač je o dva roky starší dopisu Pražákové. T o je tedy věru nepochopitelné.
O otázce procesu a důvodech blahořečení jsem se již zmínil, a Šigut je rozvádí doklady
konkretními a přesvědčivými. Logická úvaha ostatně vede k stejným závěrům, k jakým
dospěl Šigut. Měl tedy Šigut plné právo uzavříti svou studii tím, že »není kniha badání
o Sarkandrovi nikterak uzavřena, že naopak právě nyní bude třeba ještě mnoho práce,
aby „záhada" kolem jeho života a smrti byla lépe osvětlena«. N a Šigutovu kritiku své
dehabilitace blah. Jana S. cítil se Hrubý nucen vydati odpověď s názvem: »K boji o Jana
Sarkandra.« V Brně 1940, str. 19, vlast, nákladem. Vedle merita věci je zajímavé, že Hr.
píše o »olomouckém orgánu býv. strany lidové Našinec«, kde se o jeho práci psalo,
jakož i o »lidoveckém tisku i jinde«. Šigut je mu »z těchže kruhů«; takto dnes psát je
celkem nepěkná stránka vědeckého sporu. Hrubý dále hned z počátku si usnadňuje svoji
repliku tím, že neví, kdo pan Šigut je, »leč jen to, že to je mladý venkovský katecheta
a neslyšel jsem o něm dosud nic tak velikého«. N u , proto nemusí Šigutova »obrana«
utrpět úhony, protože jeho brožura je přesto zdařilou kritikou, jíž by si měl i universitní
profesor, zvláště vzhledem k začátečníkovi, vážit stejně jako toho, jak obezřetně a pilně
se svého úkolu ujal.
V své odpovědi Hr. znovu shrnuje svá tři zjištění: novou charakteristiku Sarkandrovu, legendární vypravování o záchraně Holešova Janem S. a konečně (t. j. ten leitmotiv), že »moravští stavové doby bělohorské, kteří pro Sarkandrův případ jsou již od
tří set let tolik rozhořčeně kritisováni, postupovali proti S. zcela zákonnou cestou a že
se své strany mohli míti všechno podezření proti němu, když na něho sáhli a jej vyšetřovali ne pro věci náboženské, ale politické. K práci a těmto úsudkům mne opravňovaly
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nejen nové nálezy archivní a moje dlouholeté studium náboženských poměrů v období
reformace« (str. 6). Nuže, druhé oprávnění je zcela na místě, avšak u prvého jsou jisté
pochybnosti: z podstatných nových pramenů v sarkandrovské otázce přibyl dopis Judity
Pražákové a zjištění o manželství S. Zjištění podle dopisu Pražákové není ještě průkazné
a nelze je podepírat zamlčením dopisu Lobkovicova a Hr. se z tohoto kruhu nedostane,
ani prohlásí-li, že »list Zdenka z Lobkovic z r. 1624 nic nevyvrací, může nejvýš ukazovat,
jak se sarkandrovská legenda tvořila v úzkém kruhu (sic! p. p.) už brzo po roku 1624,
ač, jak jsem ukázal, pronikala do širší veřejnosti mnohem později« (str. 1 5 ) . Je tedy
Lobkovicův list, jak vidět, slabinou Hrubého dehabilitace Jana S.
Zvláště si ovšem Hrubý zakládá na nové své charakteristice Jana S., jež má být »pro
čtenáře zejména z řad kněžských nejzajímavější«, »jeho útěk ze semináře po dvou letech
(k vůli protestantské dívce)« atd. Tomu nerozumím, znovu opakuji, neboť když v

ČČH

už vyšla nová charakteristika Sarkandrova a mravní profil jeho byl Hrubému v úvodě
již zcela jasný, tu teprve nalezl Hrubý doklad o manželství Sarkandrově. A nyní to má
být »nejzajímavější these prvá«.
Celý spisek Hrubého je namířen proti pojetí Jana S. v práci Foltýnovského a leckde Hrubý poukazuje na Foltýnovského nespolehlivost v kritice a hodnocení. A

tu

když Šigut upozornil, že Hr. nebyl v konsistorním archivu a neměl v ruce důležité holešovské farní matrikule, napíše Hrubý:

»Zasvěcencům je známo, že

všechna tato akta

i matrikuli měl v ruce již dr. Foltýnovský, poslední životopisec Sarkandrův, a nedovedl
z nich nic více vyčisti, nežli co podal ve svém rozsáhlém díle, a o to, pokud mně bylo
třeba, jsem se opřel« (str. 1 6 ) .
Hrubý tedy nejenom že se spokojil s interpretací odmítaného Foltýnovského u holešovských farních záznamů, nýbrž spokojil se i s Foltýnovského výběrem a přepisem akt
olomoucké konsistoře, t. j. tedy hlavních pramenů Sarkandrova případu. Jaké přínosy by
mohl Hrubý přidati k svým dosavadním objevům o sarkandrovské otázce, kdyby sám
bezprostředně tímto materiálem prošel a z něho čerpal další nové poznatky! Takto však
otázka sarkandrovská není skončena ani heuristicky, stať v Č Č H nebyla psána po zralé
úvaze, jsouc nastavována z neúplných a nahodilých objevů, vyskytnuvších se dokonce
při práci samé. Úplný obraz o Janu Sarkandrovi čeká tedy opravdu ještě na důkladné
Jan Hertl

zpracování.

O české

podnikavosti

Jako 47. Svazek úvah a studií, vydávaných u V . Petra, byl vydán spisek Aloise
vina »0

české podnikavosti«,

Čer-

brožura to o 34 stránkách. Autor praví na začátku, že chce

pojednati o české technické podnikavosti, čímž míní »průbojnost ve smyslu výroby hospodářských statků a jejího zdokonalováním Jenže při tomto pojednání o technické

podni-

kavosti přechází nutně i na pole hospodářské podnikavosti vůbec. Kromě toho však obsahuje jeho brožura také výklady, byť jen kusé, nejen o českých vynálezcích, nýbrž i o učencích, kteří vynikli v přírodních vědách. N e ž při každém jen trochu hlubším rozboru tohoto druhu by bylo nutno dobře rozlišovati mezi Činností na poli přírodních příp. technických věd, spojenou event. s tvůrčí prací vynálezce a podnikavostí na poli převážně
hospodářském. T o autor opomíjí. Vynálezce buď na základě svého soustavného vědeckého badání aneb ve své empirické činnosti něco nového objeví či sestrojí; pri tom vsak
už je jiná otázka, zda buď on sám či někdo jiný bude uměti daný vynález v praxi zavésti a využiti. V e studii o české podnikavosti
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by měly býti vlastně citovány z příkladů

vynalézavosti Českých hlav jen ony, kdy objev neb nové dílo českého vynálezce dovedl
ve výrobě a v hospodářské praxi úspěšně uplatniti buď on sám (jako na př. Křižík) nebo
jiný český podnikatel (jako na př. provedení vynálezů českých techniků Zvoníčka a
Kaplana v oboru stavby turbin českými strojírnami).
K tomu chce autor ještě, jak praví v úvodu, podati v hlavních rysech i historický
vývoj české technické podnikavosti.
Řeknu hned, že autor svého cíle nedosáhl, a to hlavně proto, poněvadž ve své studii
si ani látku neujasnil, ani neuspořádal. Jeho studii schází ona vlastnost, které si nejvýše
cenili staří Řekové a kterou nazývali »sófrosyné«, t. j. česky uměřenost, což znamená
v našem případě dáti každé věci místo jí patřičné a neuváděti při daném rozsahu látky
méně důležité na úkor významnějšího. Sluší se, aby byla na příkladě Červínovy studie
znovu potvrzena stará pravda, že musí ztroskotati každá práce, byť s nej lepšími úmysly
psaná, nedbá-li myšlenkového řádu a pořádku.
Vskutku Červínova studie tvoří jen jakési mixtum compositum nesoustavných úryvků
z dějin našeho hospodářství a techniky, propletené na různých místech některými postřehy o povaze české podnikavosti. Po jakémsi historickém úvodu, na jehož některé nejfrapantnější omyly ještě poukáži, záleží autorovo pojednání o české podnikavosti v podstatě v tom, že uvádí postupně řadu odvětví, skoro vesměs průmyslových, a v jakési kratší
historické rekapitulaci cituje pro každé z nich významná jména Čechů, kteří se v daném
oboru proslavili; při tom pak vzájemně mísí jednak podnikatele, jednak vynálezce, jak
jsem mu to již svrchu vytkl. Tímto způsobem traktuje tato odvětví: sklářství, pivovarnictví, cukrovarnictví, strojírenství, dopravnictví, stavitelství, textilní průmysl a zemědělství; samostatný oddíl, všem právě vyjmenovaným na roveň postavený, věnuje Tomáši
Baťovi, patrně jako representantu celého českého průmyslu kožařského a obuvnického. U ž
tento výčet svědčí o nedostatku jakékoli systematičnosti. Avšak zejména způsob, jak jsou
jednotlivé obory probírány, je pro svou naprostou neúměrnost hodný pokárání.

Zeměděl-

ství, které mělo dostati svou vlastní kapitolu vedle průmyslu, jest odbyto několika řádky.
Což není také dokladem České podnikavosti, že naši rolníci umějí vyrobiti ječmen,
cukrovku, chmel z nejlepších, ne-li nejlepší na světě, že České dobytkářství poskytuje
kožařskému průmyslu v některých oborech jakostně nejlepší surovinu světa (na př. teletiny) atd. atd.? N e b o když ve své stati cituje i jména českých vynálezců, proč zde potom
neuvésti vynálezce ruchadla, bratrance Veverkovy?
Avšak i ve způsobu, jak autor probírá průmyslovou

výrobu, které věnuje poměrně

nejvíce místa, shledávám mnoho závažných nedostatků. O celých důležitých odvětvích jejích nezmiňuje se ani slovem, jako na př. o staroslavném českém mlynářství;

což nelze

tu poukázati na vysokou jeho technickou dokonalost, jakou slynulo již ve středověku,
kdy po zavedení t. zv. hasačertů, t. j. pytlování, uměly staročeské mlýny vyráběti jemnější
mouku než kdekoli jinde? Rovněž není zmínky o lihovarnictví, kde bylo možno uvésti
jména prof. Kruise a Nydrleho a kde zejména

hospodářské lihovary tvoří svéráznou

složku české kolektivní podnikavosti. Též ani řádky o průmyslu lučebnin, kde bylo záhodno vzpomenouti slavné historické epochy zpracovávání kamence a vitriolových břidlic na
Plzeňsku a s tím spojené výroby dýmavé anebo též t. zv. české kyseliny sírové. A i pro
nejmladší dobu by tu bylo třeba citovati doklady o české podnikavosti na rozsáhlém poli
průmyslu chemického, jako na př. rozvoj akciových chemických závodů v Kolíně či rakovnických továren Ottových a pod. Beze zmínky pomíjí autor též tak rozsáhlý a starobylý průmysl, jakým je zpracování dřeva, dále papírnictví a zejména i tiskařství, ač jen
pro tento poslední obor mohl uvésti slavné České tiskaře už z doby středověké, jako
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Jiřího Melantricha Rožďalovského z Aventina a Daniela Adama z Veleslavína; možno
s pýchou zmíniti se o tom, že Praha mela první noviny v Evropě, jež tu počal vydávati
L. P. 1597 Daniel Sedlčanský. Z e slavných Českých vynálezů na poli tiskařství měli býti
jmenováni Jakub Husník a Karel Klíč.
Jedním z našich nejstarších, nejrozsáhlejších a nejdůležitějších průmyslových odvětví
je textilní průmysl. Ten jest odbyt naprosto nedostatečně několika málo řádky, ač právě
v něm máme podnikatele jako Bartoně, Hernychy, Klazary, Menčíky, Sochory, Šlechty,
kteří založili ryze České podniky obrovského rozsahu a světové úrovně. Je zajímavo vzpomenouti, že už v bývalé monarchii největší tkalcovskou firmou a největším vývozcem
bavlněných tkanin byla naše ústecká (v Ústí n. O.) firma Jan Hernych a syn (dnes
akciová společnost). Dokonce ani slovem se autor nezmiňuje o průmyslu

konfekčním,

v němž slavila česká podnikavost pravé triumfy. V oboru, který byl dříve doménou podnikatelů národů cizích, dosáhli čeští továrníci v Prostějově úspěchů téměř tak velikých,
jako Baťa ve výrobě obuvi, a založili podniky, které jak svým rozsahem, tak i velikostí
vývozu patří k prvním na světě.
Také o hornictví nenalézáme v Červínově brožuře zmínky, ač tu slušelo vzpomenouti jak středověké slávy českého dolování, tak i novodobých zásluh našich pracovníků
v tomto oboru, jako na př. Viléma Jičínského, zvelebitele uhelné těžby na Ostravsku.
Než i v pojednání o těch odvětvích, jimž jinak autor věnoval poměrně mnoho místa
ve svém spisku, nacházíme některá opomenutí téměř nepochopitelná. Jak je na př. možno
ve stati o Českém strojírenství necitovati jmen Laurina a Klementa a ve stati o českých
vynálezcích a pracovnících na poli dopravy

nevzpomenouti

Ressla? Nebo psáti dosti

obšírně o vývoji českého cukrovarnictví a nezmíniti se o vlivu Napoleonovy kontinentální uzávěry na jeho rozvoj?
Z historických omylů autorových zasluhuje zvláště výtky Červínova naprosto nevědecká a věcně hrubě nesprávná kritika stredovekých cechů. Autor tvrdí nejdříve (str. 7 ) ,
že cechy vznikly za Jiřího z Poděbrad. Možná, že autor v době svých středoškolských
studií se učil dějepisu ještě z Pekařovy učebnice pro nejvyšší třídy středních škol »Dějiny naší říše«, vydané r. 1 9 1 4 ; zde by se dočetl, že brzo po založení měst u nás, tedy
už někdy v 13. století, vznikaly v městech cechy, tedy ne až za krále Jiřího z Poděbrad.
O činnosti středověkých cechů říká pak autor stručně tolik: znamenaly naprosté umrtvení
osobní podnikavosti, jejich úkolem bylo sobecky hájiti práva mistrů, nepřinesly žádného
pokroku aneb vnitřního zintensivnění práce, takřka znemožnily vnitřní výkonnost atd.
Zase bych si dovolil autoru doporučí ti jednu učebnici, tentokráte vysokoškolskou, a to
»Průmyslovou

politiku«, napsanou

zesnulým

profesorem

národního

hospodářství

na

Karlově universitě, dr. Josefem Grubrem; v kapitole 15. »Soustava cechovní« shrnuje
prof. Gruber svým věcným způsobem vše podstatné, co bylo v národohospodářské literatuře o ceších napsáno. Už ze zmíněné universitní učebnice by se byl autor poučil, že
cechy byly institucí ve své době nutnou a prospěšnou, která arci, jako všechna lidská zřízení, se po splnění svého historického úkolu vyžila a přežila a byla proto zase, když její
čas vypršel, vystřídána v jiné hospodářské soustavě, do níž se již nehodila, zřízeními jinými. Konečným cílem cechovní soustavy v ohledu materielním bylo zabezpečiti všem
svým příslušníkům bezpečnou a slušnou obživu; může tato snaha připadati dnešní době
jako něco anachronistického a nepochopitelného? Nejtěžšího omylu se však autor dopouští, když podceňuje kvalitu středověké řemeslné výroby, tedy právě její nejsilnější
stránku. Tehdejší řemeslníci byli z velké části umělci ve svém oboru. Chci tím říci, že
díla mnohých středověkých řemeslníků jsou tak dokonalá, že dnes bychom tvůrce jejich
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nazvali umělci a ne již pouhými řemeslníky. A jak zvaly pozdější doby ty, které již
středověk sám označoval za umělce, mistry? Budiž nám tu odpovědí následující pařížská
legenda: pozdější úpadkové věky nemohly již ani dobře pochopiti, že by středověké
kathedrály byly dílem toliko lidským, a proto se vyprávělo o mistru Vilému Pařížském,
který stavěl chrám Matky Boží v Paříži, že byl kouzelníkem a že stejně jako řada jiných
středověkých chrámů mohla býti i tato kathedrála postavena toliko s pomocí sil nadpřirozených. Tato, dnes namnoze nedostižitelná úroveň středověkého umění a řemesla měla
jistě v první řadě hluboké základy duchovní; náboženská víra a cit, jimiž byl prodchnut
celý tehdejší život veřejný i soukromý, byly největším dárcem umělecké inspirace. Vedle
toho však i instituce světské, a to právě kaceřované cechy, umožňovaly onu neobyčejně
vysokou jakostní úroveň středověkého řemesla. Péče o dobrou jakost výrobků byla první
starostí cechů. »Celé cechovní zřízení se svými předpisy o nuceném postupu výchovném
skrze několikaleté učednictví a později též tovaryšství směřovalo k důkladnému odbornému výcviku budoucích řemeslníků.« (Gruber l. c.) Podle všech artikulí cechovních měl
cech právo za prvé předpisovati svým členům, jak mají vyráběti, aby jakost zhotovených
tovarů byla co nejdokonalejší, a za druhé i právo jakost těchto výrobků kontrolovati. Vyloučením ničivé vzájemné soutěže bylo každému řemeslníku umožněno soustředíti se
především na technickou, výrobní stránku své činnosti, poněvadž o odbytovou obchodní
stránku její nemusil se přespříliš starati, maje zaručen stejnoměrný a pravidelný odbyt,
skýtající mu slušnou a stavu jeho přiměřenou obživu. Vynikající úroveň středověké řemeslné výroby v době jejího rozkvětu podporovala také nesmírná její specialisace, rovněž
to výplod cechovního zřízení. Je ovšem pravda, že později,

když cechovní zřízení se již

počalo přežívati, vedlo vyloučení svobodné soutěže k zbahnění a k všeobecnému úpadku
řemeslné výroby i po stránce jakostní.
Když byl zcela nehistoricky a nevěcně Šmahem odsoudil celou cechovní soustavu,
praví Červín v kritisované brožuře dále, že »skutečný rozvoj lze pozorovati vlastně až
na rozhraní 18. a 19. stol. a že vzniká vlivem osvícenství«. Ano, že osvícenství též položilo základy k mohutnému hospodářskému rozvoji 19. století, toho nebude nikdo moci
popírati. Jenže při vší chvále osvícenství nesmí ujeti pero tak daleko, jako se stalo autorovi při líčení počátků českého cukrovarnictví v této větě: »I tato rafinace cukru, který
se k nám dovážel hlavně z německých přístavů v podobě cukrové moučky či surového
cukru, souvisela s osvícenskou dobou, první rafinace koloniálního cukru byla totiž zařízena v r. 1787 ve zrušeném klášteře na Zbraslavi u Prahy.« Tato věta má v sobě něco
až groteskně komického. Kdyby tedy osvícenská doba nerušila kláštery

a mezi nimi

i zbraslavský, nenašla by patrně podle autora výroba cukru v Čechách místo a objekty,
v nichž by mohla býti zahájena. Ž e tato přeměna staroslavného a umělecky vysoce hodnotného kláštera, tak památného pro naše dějiny, na průmyslový závod představuje jedno
z nejhorších vandalství josefínské doby na poli ničení historických a uměleckých památek, tím už se autor nezabývá. Věru, za zničení zbraslavského kláštera cukr tam vyrobený, i když byl sebe sladší, nestál.
Ovšem citace množství ojedinělých a vnitřně neskloubených dat, jako že naši předkové uměli již v 10. století užívati k výrobě piva chmele, že komárovské huti existovaly
už v dobách mythologických, aneb konečně všechno to uvádění jmen Čechů, kteří se proslavili jako vynálezci neb zakladatelé velkých podniků, to samo nám pořád ještě neříká
ničeho hlubšího o tom, co je to vlastně ta česká podnikavost. Pravda, autor má ve své
studii navíc řadu rozptýlených postřehů, snažících se na tuto otázku odpověděti. Pokouším-li se je zhruba srovnati v nějakou, aspoň trochu ucelenou soustavu, dostávám tento
výsledek:
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Červín zdůrazňuje především, že české podnikání má hluboký smysl mravní, což se
mu jeví po těchto stránkách:
a) četní vynikající čeští podnikatelé nepracovali jen pro svůj vlastní zisk, nýbrž se
snažili svým podnikáním též prospívati celému národnímu hospodářství a tím i národnímu celku. Neusilovali jen o rozvoj svého podniku, nýbrž i o rozkvět celého odvětví,
projevujíce tak smysl pro hospodářskou solidaritu;
b) vyznačovali se vyvinutým sociálním cítěním, jevícím se v péči o všemožný prospěch jejich zaměstnanců-spolupracovníků;
c) čeští zaměstnanci pak podali mnohé doklady oddanosti k svému podniku snažíce
se, aby docílil výsledků co nejlepších pro utvrzení a rozšíření dobrého jména české práce.
Z a druhé praví autor, že význačným rysem České podnikavosti je podnikání

kolek-

tivní, uplatňující se zejména markantně v zemědělském družstevnictví.
Z a třetí pak chválí obratnost a vynalézavost

jak českých podnikatelů, tak i jejich

zaměstnanců.
Jako vady české podnikavosti vytýká:
a) bázeň před samostatným podnikáním;
b) ochabnutí podnikavosti v druhé neb třetí generaci zakladatelově;
c) počáteční úspěchy svádějí někdy k nákladnému životu soukromému, jenž pak
ohrozí i podnik sám;
d) nechuť pustiti se do výnosného třeba podnikání tam, kde je to spojeno s určitým nepohodlím (na př. etablovati se na venkově mimo dosah domnělých výhod městského života).
Nemusím snad ztráceti mnoho slov o tom, že ani všechny tyto jednotlivé postřehy,
i když jsem se vynasnažil je za autora trochu logicky uspořádati, nestačí daleko k hlubšímu popisu a rozboru české podnikavosti. Takovýchto postřehů dalo by se jisté uvésti
ještě více; avšak dané téma vyžaduje především metodického ujasnění a pronikavější, vědeckým požadavkům vyhovující analysy, kterýchžto vlastností se Červínově studii naprosto
nedostává, ačkoliv by jich neměla, aspoň do jisté míry, postrádati ani essay, byť nechtěla
býti vědeckým dílem.
Pokusím se příště přinésti několik poznámek o tom, jaké metody by takováto studie
vyžadovala a jaké předpoklady a podmínky by musila splniti; a snad i několik slov
JUDr. Stan. Režný

k meritu věci samé.

N o v á poesie
Nová básnická kniha Josefa Hory,

Horova

Zahrada Popelčina

(nákladem Fr. Borového,

Praha 1940), skládá se ze dvou cyklických oddílů, Requiem a Popelka přebírá hrách, při
Čemž vlastní váhu sbírky shledáváme v oddíle druhém. Cyklickým pojetím, v Requiem
pak i podobou strofy navazuje Hora na báseň Jan houslista. Není jistě jen náhodou, že
mnozí básníci budují dnes větší cyklické celky - zvláště pak u Hory je to důsledek prohloubeného soustředění na ojedinělé náročné básnické thema. Viděli-li jsme v Janu
houslistovi básníkovo přiznání se k návratu z šalebné touživosti snu k bolestně krásnému
životu, v této sbírce upevňuje se Hora v tom přiznání, nalézaje oporu jednak v nově
zvroucnělé lásce k člověku (stále má na mysli to veliké lidské pracující společenství,
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před nímž se cítí odpověden), jednak ve vlastním vnitřním nutkání, býti prostý, pravdivý
k sobě samému, již s jakousi konečnou platností, ustalovati svůj pocit života v mír a jas,
spíše než z vnějšku vnímati, již z vnitra viděti.
V tomto smyslu můžeme říci, že se zde připravuje navečerní období Horovy poesie.
Neklamnou známkou toho jest zpokornění a přijímání života celého.

Předchází tu jakési

odřeknutí, vzdání, to však je jen podmínkou toho, aby básník viděl plněji, intensivněji
a čistěji, a stejně tak i miloval. První otázky života a smrti kladou se jeho vědomí naléhavěji a naléhavěji. Básník jich nikterak již nemůže oslyšeti. Právě nyní však básník
cítí, že nesmí podlehnouti, naopak podnítiti v sobě velikou, zcela odsobečtělou

lásku

k bytí, k životu, že musí v sobě probojovati boj, který mu dá sílu obrátiti i tragiku života a úděl zániku v cosi velikého, co třeba přijmout. D o jaké míry básník zvítězí sám
nad sebou (vždyť tu jde o nejtěžší zkoušku jeho tvůrčí mohutnosti), do té míry je básníkem v hrdinském, nejvznešenějším smyslu.
N u ž e , Zahrada Popelčina dokládá Horovo básnické oproštění,

což zde znamená ná-

vratný vstup do nové končiny života, v níž se vše již navečerně pročišťuje a uklidňuje,
v níž věci nabývají podoby poslední, neměnné. Stíny věcí se dlouží, ony samy těžknou,
vědomí pomíjejícnosti palčiví v básníkově srdci. Položka ztrát v účtu života hrozivě narůstá a básník ze vsí své odvahy, víry a lásky usiluje o rovnováhu.

Z d e můžeme vskutku

mluvit o vyvažování. U básníka, u Hory ztrácení jen množí milování, tragickou, očistnou
lásku. V Requiem jakoby úmyslně hloubí, zpřítomňuje v sobě úzkostný pocit ustavičné
ohroženosti života smrtí, ustavičných ztrát. Stav se v hlubokosti svého oproštění, svého
utkvívajícího zahledění vnímavým pro tichou mluvu všech těch ztrát, upírá Hora pokorný pohled na stranu zániku. Odtud však paradoxně posílen, v žhavě bolestném rozhodnutí poddává, podřizuje život vyšší, nepoznané souhrnnosti bytí, uskutečňovaného na
životě smrtí - sežehnutím, které je novým zrodem. Jen z vědomí tohoto vyššího bytí,
v něž se všechen život vylévá a jehož tušený odlesk padá již na tuto zemi, jen z tohoto
vědomí může u Hory zaznít jeho velká víra v život (»v životě, krásná zahrado / v své
pracující

symfonii!...«),

ve smysl lidského usilování, ve smysl vůle k životu. Hora krásně

vyzdvihuje dělnou plnost lidského společenství, ten mnohotný pracující úl, a vyslovuje
tu, byť v jiné poloze, ideu bratrského nadvědomého spětí pracujících lidských rukou v radosti i utrpení, jak ji podnítily Ruce Březinovy. Ž i v o t se takto jeví jako jediná veliká
symfonie, k jejíž úplnosti každý projev a pocit, i stesk, marnost a palčivý sen jsou nezbytné. V

básníkovi, který píše dějiny ducha, umocňuje se tento obsáhlý pocit života,

a jen takto umocněný, bolestně i radostně prožhnutý pocit, jenž je krása sama, dopřává
nám, »abychom byli tím, co jsme«.

Proto poesie není zbytečná (Hora vděčně vzpomíná

ukazatele cest, stoupajících vzhůru, F. X . Šaldy), naopak.
A tak v Requiem zní osvobodivé přesvědčení, že život, který je jakýmsi ustavičným
hrdinským přezníváním těžkého ticha, jež se naň klade, že život sám je víra, jež jako
bílý plamen šlehá do temnot zániku a ztravuje je.
O d d í l Popelka přebírá hrách vychází z dosti nepřístupné symbolisace. Cyklus, v němž
se střídá úsilně vyslovovaná meditace s čirou melodikou písně, je osnován na známém
pohádkovém motivu, nadaném zde významem vzdáleně symbolickým. Sám básnický výraz
Horův, krystalicky sevřený, zvyšuje zde veliké významové napětí. Symbol chudobné, ale
spanilé Popelky vzniká u Hory patrně ve spojení s vynořivší se touhou stanouti, dojíti
klidu »doma«.

Popelka pak jest osobní, průvodní symbol onoho chudého, ale nesmírně

blízkého, nápomocného, útěšného, nadějného, čistého a silného »doma«.
Významnou funkcí této symbolisace je zpěv. Z p ě v Popelčin, zpěv slévající se z písně

Řád VII. 20
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»hrachu i hvězda, zpěv, který jest Horovi uvolnením odvekého tísnivého údělu Člověka
i vzepětím lidské touhy po vplynutí v nesmírný souzvuk - veliké naplnění a sjednocení
všeho bytí v zrodu i smrti.
Mohlo by se to zdát stoickou resignací a bezvýsledným ústupem ze života. Není
tomu tak! Je-li ona píseň, ona harmonie tragického a nadějného v člověku opravdu živá a u Hory hluboce přesvědčivě jest

pak je konejšivou posilou tohoto života horečného,

života nejskutečnějšího; prostupuje a rozeznívá jej celý, osvobozuje jej a projasňuje.
Udržuje člověka v plodném, otevřeném rozjitřeni, chrání ho však také od tupé malomyslnosti a zkomíravého, bezduchého zploštění. Podněcuje všechnu pravou, hlubokou vůli
tvůrci.
Krása a velikost poesie Horovy je především v tom, že nám sděluje tuto poznanou
pravdu, tuto hlubokou zkušenost živým, znějícím

slovem básníka, a více ještě, slovem
Jaroslav Červinka

básníka ryzího, lyrického.

Nejstarší české hry

divadelní

Nejstarší české hry divadelní. Praha 1941. Vydavatelé:

Konservátor

hudby v Praze,

Literární historická společnost v Praze, Lidové divadlo v Praze. (Generální komise Otakar
Růžička, Praha.)
Tato knížka vzešla z loňského provedení několika staročeských velkonočních her
u sv. Jiří, a obrázky, zachycující nejvýznamnější momenty představení, tvoří podstatnou
složku publikace, jež zřejmě chce umožniti nastudování her i mimo Prahu. Vítali bychom radostně, kdyby k několika v poslední době vydaným literárním skladbám staročeským přibylo obecně přístupné a hodnotné vydání staročeského dramatu, ale způsob,
jakým provedli svůj úkol vydavatelé této publikace, nelze schvalovati. Transkripce textů,
již pořídil docent dr. Frant. Oberpfalcer, není dosti přizpůsobena praktickému a popularisačnímu poslání knihy, podává jen mechanický přepis pravopisu spřežkového do dnešního, nerozlišuje při tom znaky podstatné od vedlejších; zcela nevhodně zachovává na
př. v Mastičkáři musejním

psaní ir, il pro slabičné r, l, a přísně zachovává jotaci, ale

psaní sykavek upravuje podle dnešních zvyklostí, třebas ne zcela důsledně (v Mast. mus.
rukopisné s převáděno jako ž, vyjma vešde).

Považovati edici za přísně vědeckou brání

zase okolnost, že nikde není řečeno, jaký je podklad otiskovaných textů, toliko z poznámky v předmluvě (str. 24) lze soudit, že se vydání zakládá na Máchalovi; Nářek Matky Boží, jak ukazují některé společné chyby, byl vzat z Nejedlého, jenž však není bezpečnou základnou pro přepis filologicky spolehlivý. Tento text také obsahuje nejvíce
chyb (str. 75 smutka místo smutku, Židuóm m. Židóm, to poradil m. na to p.,
m. zaveď;

doved

76 za vše křesťany m. za vše, přezádúcí m. přě-, 77 zmilelá m. milelá, videla

m. vědela, 79 muka m. muky, hoře m. hoře, 80 jiezvy

m. jézvy,

Vzezři m. Vezři, 81

hriešne m. hřéšné; jsou i chyby svědčící o neporozumení textu: 76 umučená m. umučena
akus. jmenný, 79 přestanúc
strádúcí, nikoli svadúcí).

mé vše radosti m. všie;

80 má rukopis podle mé kolace

I v ostatních textech se setkáváme s některými transkripcemi

pochybnými, tak tvóřec, tvórce

55, 68, 70 a j., apoštoli

m. apostoli

54, 69, interjekce

á psána krátce 62, 67, Jhezu 98, 99, 102, nebo s chybami jako 57 ř. 2 mu místo tam,
96 nečekajú m. neča-, 101 ež m. ežs; 91 mistrovstvie

m. mistrovstvě a 106 držela m.

dřela opravoval již K . I. Černý ve vydání Krčmové (Naše Věda IV 23).
Předmluva (str. 7-25), od níž bychom očekávali poučení o slavnostech velkonočních a jejich vývoji u nás, neříká vlastně nic. Lze se domnívati, že Čtenář je odkázán
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na Pujmanovu »Zhudebněnou mateřštinu«, již však naprosto nelze považovat za dílo
popularisující. Patrně jest však lépe, že se Oberpfalcer nepodjal úkolu, podati přehlednou informaci o staročeském dramatě, neboť jeho některé výroky, jako zmínka o podílu
vagantů na našich duchovních hrách (zná pan docent vůbec studenty? či považuje za
vaganta i Husa, jenž se také zúčastňoval jakýchsi »neslušných« obřadů?) a o mravním
poklesu za Karla IV., jenž prý »dal podnět k narážkám na mravní nevázanost«, naznačují

skutečně

zvláštní

chápání

kulturních

plodů

středověkých.

Na

druhé

straně

zase obraty, jako »sborník..., jehož rukopisy jsou z konce X I V . století« (str. 15), nebo
naprosté nepochopení opakovaného Ut venientes
přeloženo Jak přicházejí

v responsoři Dum transisset, jež jest

(str. 9) místo Aby přijdouce,

svědčí u p. docenta o pozoru-

hodné neznalosti věci, kterou se namáhá přiblížiti širšímu obecenstvu. Jeho překlady latinských textů (9-14) jsou vůbec zajímavé jak věcnými chybami (vice-mulieres

a vice-

angelus místo »představitelé žen, představitel anděla« překládáno zase zeny, zase anděl;
mox:

hned m. potom, Venit:

přichází m. přišla, str. 1 1 ) , tak i neobratnou a neohebnou

češtinou.
Výklad Josefa Plavce »Zpěvy her velkonočních« (26-30) tvoří zcela vhodný doplněk k předmluvě Oberpfalcerově. Autor zřejmě ztotožňuje popularisaci s nepřesným
a nezávazným řečněním. Identifikuje na př. (str. 29) lais, jež podle něho vznikly pod
vlivem poesie a písně troubadourské, s liturgickou »építre (sic!), farcie« a byl by ochoten plankty, jež srovnává s lais, nazvat »již prokomponovanými písněmi«. Jinde zase
prohlašuje neznámé autory za jedince z lidu; podle toho by ovsem byla lidová celá
staročeská literatura, i s díly přeloženými z latiny. Ostatně podobné výroky nepřekvapují
u autora, jenž týmž dechem mluví o zdravém lidovém vkusu i nevkusu a význam liturgie v středověké kultuře nedovede vystihnout vhodněji než větou: »Chrám byl hlavním střediskem středověké kultury, tedy obrazárnou, koncertní síní i divadlem.«
Lze doufati, že aspoň hudební přepis, k jehož posuzování nejsem kompetentní,
částečně odčiňuje nedostatky ostatních složek díla. Literárně historická společnost rozhodně neměla příliš Šťastnou ruku při této publikaci, jedné ze svých prvých.
Jan

Dialog dvou čistých

Vilikovský

srdcí

Korespondence, deníky a paměti osobností, které nás svým dílem a svým významem
v kulturní tvorbě zajímají, jsou jistě zvláštním druhem literatury, který dosahem přesahuje hodnotu pouhého dokumentu, a naopak způsobem konstruktivním, a mnohdy iniciativním zasahuje do obrazu, jejž si tvoříme o pravé duchovní ceně té které osobnosti.
Bylo tomu tak na př. vždy, když šlo o knižní vydání korespondence básníka Zeyera,
naposledy při jeho »Listech třem přátelům« (u Fr. Borového). A vrchovatou měrou je
tomu u přítomného obsáhlého svazku vzájemné korespondence Julia Zeyera a Zdenky
Braunerové (pod titulem Přátelství básníka a malířky vydal Vyšehrad jako 2. svazek
nové edice »České letopisy«). Obě osobnosti, o něž jde, nabývají z těchto listů, pečlivě
uspořádaných a komentovaných V . Hellmuthem-Braunerem, neobyčejné plastičnosti, hlavně ze dvou důvodů. Jednak proto, že zachycují poměrně velký časový úsek dvanácti let
styku velmi intensivního, a především proto, že vztah obou osobností byl velmi hluboký,
spontánní a nestylisovaný, že v obou případech zasáhl do hlubin osobnosti a vyvíjel se
jako jedna z nejživelnějších životních zkušeností; zvlášť ovšem v případě Zd. Braunerové, pro niž přátelství se Zeyerem ve všech svých peripetiích znamenalo zkušenost přímo
kanonickou, jak jsme mohli pozorovat ještě i v korespondenci malířčině s F. X . Šaldou.
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Je zbytečné nějak opisovat vřelá a chápavá slova vydavatelovy předmluvy o tomto
hlubokém vzájemném vztahu i o jeho proměnách, stačí jen říci, že obě osobnosti jeví se
nám v zrcadle těchto asi 170 dopisů zřetelně poznamenány duchovním šlechtictvím, každá
zvlášť i obě pospolu, které je pozdvihuje vysoko nad hladinu soudobého českého života
kulturního a ukazuje uvědomělé úsilí, ne prostě jen utéci z mělčin šosáctví, sentimentálnosti a snaživé malosti rodného prostředí, nýbrž povznést se ke skutečným výšinám
ducha a všechnu tu těžkou, smutnou rodnou prsť pozdvihnout přitom s sebou. Sešly se
tu totiž dvě osobnosti mimořádně typické pro to nejlepší, co je v tradici Českých kulturních dějin. Jak básník z vůle nacionálni, jak jím byl Julius Zeyer, člověk širokých
obzorů a básník vysokých cílů, tak malířka, která si na výrazu cizích kultur uvědomovala životodárnou osobitost domácích tradic zvláště lidových a jejich sílu plodivou a tvořivou, oba ve vzácné synthese spojovali plemennou a rodovou původnost prožívání světa
s universálností díla, krásy, oba šli po té cestě, která jediná vede národ a jeho kulturu
k živému obcování

s národy ostatními v mocném společenství ducha. Tuto

pravdu

nám ozřejmují upřímné, mnohdy až drásavě upřímné listy obou téměř každým okamžikem. Přísný soud z lásky, láska přese vše.
A pro uměleckou psychologii obou osobností bude snad zajímavý i tento poznatek.
Pro ty, kdo znali bohatou a hřejivou osobnost malířky Zd. Braunerové, o níž čteme tak
přesvědčivá a pravdivá slova v předmluvě vydavatelově, nebylo překvapením na př. při
korespondenci

s Šaldou (»Přátelství z konce století«, vyd. Melantrich), že tím, kdo

z obou udával vlastní životní tón nejen korespondenci, ale celému lidskému vztahu, byla
temperamentní, strhující, živelně upřímná, hrdá i skromná umělkyně, zároveň

rytířka

i česká selka s nej reálnějším možným smyslem pro život, pro jeho hodnoty i pro jeho
vířivé proměny a potřeby. A l e i pro toho, kdo ji znal, a kdo si ji domýšlí z kusých zkušeností, je překvapující to, jak mnoho z této životnosti se vykrystalisovalo, uvědomilo
a vypěstovalo právě v dlouholetém přátelství s tím, jenž tak Často a tak dlouho platil za
Člověka pasivního, za umělce, jenž zavírá před životem oči a stahuje se se svou snadnou
zranitelností do umělých klausur odvozené kulturnosti - s Juliem Zeyerem. Je pravda,
že tu tušíme jakýsi elektrický proud, jenž citlivou resonanční desku Zeyerovy duše rozechvívá do nebývalé intensity (jakou sotva máme příležitost poznat v dosud známé jeho
korespondenci). A l e je též pravda, že jsou často chvíle - a je to právě v počátcích této
korespondence, pak v okamžicích, kdy cit Zdenky Braunerové k básníkovi nabývá vášnivějšího zabarvení milostného, a konečne i ve chvílích krisí malířčina vztahu k V . Mrštíkovi - kdy právě osobnost Zeyerova se činně ujímá té největší role přítele: vést, včerpávat novou životní sílu, spolupracovnicky rozkřesávat plamen tvořivosti. Obě osobnosti
jsou si přesně touž měrou zavázány za to, co vzájemně braly i dostávaly darem.
A kdyby bylo dovoleno čtenáři, jenž nad knihou korespondence cítí touhu dosnívat
román velkého dobrodružství života, aby kombinoval svá krásná »kdyby« - řekl bych, že
dopřát Bůh těmto dvěma velkým, Čistým a silným lidem, aby se setkali dříve, mnohem
dříve, než Zeyerův život rozvířila, poznamenala a určila tajemná »paní Dragopulos«,
byly by dějiny České kultury obohaceny o něco, co by svou intensitou a kulturní platností při nejmenším nezadalo podivuhodnému spětí manželů Brouningových.
T o se však dostáváme daleko od knihy korespondence, více než bohaté tím, co přináší; ale ne zas tak daleko, abychom neviděli, do jakých hlubin nejen dvou lidských
duší, ale právě české kulturní tvořivosti je schopno zasahovat toto překrásné, teplé a
hrdinské »přátelství básníka a malířky«, jež oba upřímně a obdivně milujeme.
Václav Renč
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P o v í d k y Josefa

Knapa

Josef Knap je bezpochyby jeden z těch výrazných autorů, kteří dovedou z kořenů
venkova vylisovat onu tajemnou šťávu, která je podstatou osudovosti a zákonitě nutné
souřadnosti lidského života a jeho útěků a návratů k milované zemi, které uštvanému
srdci ukáží po marném bloudění cestu k cíli, nebo ho srazí a zničí nadobro.
Bolestná osudovost zbloudilců a ztroskotanců, tuláků a lidí bez domova, kteří promeškali nebo zmarnili čas a octli se mimo prostor někde na dně náhod a událostí,
nervosní sensibilita unaveného srdce smíšená s tupou resignací, která čeká jen na přítelkyni smrt, to jsou náměty Knapových povídek »Zaváté šlépěje« (III. vyd., Novina,
str. 132). Jednou je to poručík Sychra pronásledovaný slibem předčasně zemřelé žene,
slibem, kterému nechce dostát, ale cosi silnějšího než jeho vůle se v osudových chvílích
plete do cesty a výsměšně trhá jeho plány, jindy zběhlý student, který po promarněné,
chimerické lásce k herečce se vrací nadarmo k rodnému kraji. A l e klíčem k těmto povídkám, jen tak zhruba nahozeným na základní tón, je onen tesklivý básnický obraz
zmaru bez úniku - zaváté šlépěje: byly, a nejsou a nebudou. Ani jeden vyhraněný typ,
žádná silná osobnost. Ubohé nicky poháněné osudem sem a tam, bez vůle, hnané jak
noční můra do pramene světla - k záhubě. A do jejich marnění zasvítí láska dovršující
zkázu.
Chmurnost až baladická, místy zvukomalebné podbarvená: »...vzali na sebe únavu,
lidskou, zcela lidskou, vtíravě zdlouhavou, kterou táhli za sebou jako káru od jara
k zimě a od zimy k jaru«. Náměty tak obyčejné a všední překvapují podivuhodnou novostí podání. Chmurnost rozkolísaného života a ztroskotaných lásek je jemně kolorována zvláštní českou něžností, která dodává povídkám příchuť neskutečnosti, která se
přesto stala.
Pro sloh Knapův je příznačné, že hrubost životní disonance je mírněna jemnou
lyričností slova; pohledy na člověka, lomené hranolem lásky, jemné, téměř cudné slovo
jsou Knapovy přednosti, které ho přibližují tolik oblíbeným autorům severským.
V.

Severský
Olav Gullvaag:

Vévoda

román

Tři z hor nad fjordem. Praha. A . Neubert, str. 394.

Jsme zvyklí čisti ze severní literatury knihy dokonale vyvážené a děje, které zachycují, zachvívají se v samých kořenech lidských osudů. Okov, který spouštějí do lidského srdce, mají přečasto naplněn vzácnými postrehy o príčinách a následcích lidského
jednání někdy nelogického a nepochopitelného, bez rozumové zákonitosti. V

románu

»Tři z hor nad fjordem« se podařilo Gullvaagovi zachytit široce rozmáchlý osud lásky
statkářské dcerky True, jejíž otec rozhodně odmítl přijmout za zetě chudého

Grima.

Děj románu je umístěn na začátek X V I I I . stol., kdy se Norsko ještě pyšnilo panenskou
půdou; a Grim se nebál ničeho. Vysoko v horách si založil statek a sotva si troufal
doufat v to, co náhodně uskutečnila svatojanská noc. True nemohouc dosáhnout od otce
svolení k sňatku, odešla za Grimem, aby s ním žila jako se svým mužem, bez ohledu,
co tomu kdo řekne, aby se oddala štěstí, bez otcova a kněžského požehnání, aby pomáhala Grimovi při budování nového domova.
A l e tu, ve chvíli, kdy se zdá, že ti dva Šťastlivci se mohou smát bezmocné zlobě
závistníků, rozvírá se najednou celá propast děsu a hrůza tragedie lásky, která vyčer-
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pala všechny fondy a nemá už z čeho žít. True opouští Grima unavena zápasem s půdou
a probuzena touhou po domove a snad i vlastní láskou...
Zvládnout takovou osudovou problematiku je úkol jistě těžký. Gullvaag jej dovedl
dobře řešit bez zbytečných rekvisit, proste s jistotou stopaře sleduje své osoby v jejich
všedních dnech, které, čím pomaleji, tím jistěji unavují a nakonec ničí, v jejich vášních
a láskách, které zaplanou tak prudce, jako by neměly nikdy uhasnout a nakonec zanechají
tím děsivější spáleniště. Nikde jsem nečetl tak dobře vystiženu »osudovost«, tu slepou
uličku, do níž se dají zahnat všichni ztroskotanci, aby dovršili svůj pád.

Vévoda

POZNÁMKY
Osobnost
Nedávno vydala Novina ve sbírce Menší knihy soubor několika Článků Jaroslava
Hilberta Spisovatelé a vlast. Přiznám, že na knížce mě méně zaujala obsahová stránka
Článků Hilbertových, věnovaných rytířské obhajobě Vrchlického, novinářsky načrtnutým
profilům Jiřího Karáska ze Lvovic, V . Dyka, F. X .

Šaldy nebo obdobným

úvahám

o knížkách a s uměním souvisejících problémech českého kulturního života. Nedovídáme
se tu celkem nic nového o tom, co je předmětem článku - vždyť byly psány pro svou
dobu a v ní splnily svůj úkol - ale dovídáme se tu mnoho o autoru, připomínáme si
znovu jeho profil a v perspektivě časového odstupu vidíme, co znamená osobnost v živote veřejném - ať už politickém nebo kulturním. Když Jar. Hilbert žil a psal, byli jsme
ve víru událostí, stavěli jsme se kladne nebo záporne k jeho názorům a vývodům, ale
tehdy nám to vše splývalo ve shluk bojů odehrávajících se v jedné rovině. Teprve v odstupu vidíme, kdo na bojišti byl žoldnéřem řemeslně se bijícím a kdo rytířem bojujícím
pro Čest a slávu. Zde spočívá závažnost pohledu zpět.
Učíme se dívat na lidi a rozpoznávat mezi nimi osobnosti. Píše-li Hilbert v článku
o Šaldovi: »Vždyť Človeku ještě dnes každá dokončená práce teprve jako by řádně odhalovala, co jest mu činiti, a prázdné ruce po deseti dílech mají pocit desetkráte vetší
plnosti, než vůbec kdy měly,« poví nám tu více o sobe než o Šaldovi, ale dává tím
i vzorný příklad neutuchající síly. Nebo jak varovně znějí jeho slova: »Dožijeme se
i my, co jest tak běžné v cizině, že i velké talenty se zvrhnou v obchodnost, či uchová
se ten starý, dobrý duch naší literatury?« Čteme-li po čase novinářské Články lidí ve své
době proslulých a významných, poznáváme po jejich vnitřní pravdivosti, dobou zvážené,
kolik jich bylo nicotných. Zkuste tu vedle Hilberta nebo Pekaře v novinách postavit
mnohou veličinu kdysi oslavovanější a proslulejší.

lp

Knížka o Arbesovi
Pan Jaroslav Vozka zjistil, že od Arbesova »skonu před 26 lety nevyšla o něm ani
jediná kloudná monografie«. I rozhodl se tedy, že vyplní mezeru v české životopisné
literatuře. Tak vznikla »Vítězná cesta na Parnas« (nákl. Život a práce). Není to ovsem
soustavná studie psaná pod jednotným zaměřením, jednotnou metodou, ba nedělá si ani
nároků býti jí. Podává jen hrst poznámek, někde nových, jinde - a častěji - známých.
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T o ovsem nutně ubírá již předem knize na ceně. Mohla by nicméně i tak mít jistou hodnotu a mohla by nám alespoň zčásti nahradit soustavnou arbesovskou monografii, jíž
opravdu potřebujeme, kdyby nebyla psána tak, jak psána je. Místo dlouhých rozborů jen
několik ukázek:
»Zeyer měl zalíbení v exotice, obrazivosti až fantastické a mystické, kdežto Arbes
svoji obrazivost dovedl usměrnit a stěsnat v rámec rozumové logiky a pravděpodobnosti«
(str. 1 7 ) . Není pochyb, že touto větou chce p. Vozka postavit Arbesa nad Zeyera, poněvadž dovedl ( ! )

to, co Zeyer nedovedl. Jinak řečeno: vytýká Zeyerovi, že je Zeye-

rem a že není Arbesem.
»Umírání svého prvorozeného dítěte vylíčil Arbes v romanettu Sivooký

démon«

(20). Těm, kdo četli toto romanetto, netřeba nic dodávat.
»Naše písemnictví dosáhlo po prvé světové úrovně Jakubem Arbesem« (54). Zdá
se, že p. Vozka zaspal Máchu, Erbena, Němcovou, Nerudu, kteří se nepochybně Arbesovi zhruba vyrovnali.
Korunou všeho je však tato věta: »Arbes však nebyl matrikovým socialistou, nýbrž
byl socialistou smýšlením a životem. Téměř všechny jeho práce se vyznačují tím, že
v nich není kladen důraz na formu, nýbrž na tendenci...« (64.)
T o je doslovný citát! Tak se píše o uměleckém díle roku 1940. Socialismus by byl
věru umění velmi nebezpečný, kdyby se opravdu projevoval šlendriánem ve formě. Ježto
však známe básníky-socialisty, kteří se snažili nezapomínati na to, čemu se říká forma,
usuzujeme, že to byly nějaké nedostatky vnitřní nebo vnější, jež nutily Arbesa zanedbávat formu. Zkrátka, pan J. Vozka se úzkostlivě přidržel metody špatných apologetů,
kteří ze samých rozporů, které oko zamhouřit spíš, zamhouří raději obě a odhadují věci
po slepu; přitom však ten, jemuž chtějí posloužit, pochodí nejhůř. A tak se chudoba
potřebné arbesovské literatury jen o něco rozšířila.

Pavel Štěpánek

Přátelství básníka a malířky
Kniha vzájemné korespondence Julia Zeyera a Zdenky Braunerové, vydaná právě
Vyšehradem, mohla by být námětem k mnohým úvahám. O její ceně umělecké a dokumentární bude snad podána zpráva na jiném místě; připomeňme si jen to, co se nás
přímo a bolestně dotýká, co opovrhované století devatenácté ještě důvěrně znalo, ale co
je už odepřeno Člověku našeho věku.
Je to především skutečnost, že se v hlubokém přátelství, vzájemném obdivu a úctě
sešli dva umělci řemesel dosti rozdílných: básník a malířka. Znali a svěřovali si nejen
osudy svého života, ale ctili se a milovali především pro své umění, povzbuzovali se a tě-.
šili, společným utrpením rostli a sílili, ale uměli se také prostě a upřímně radovati
z krásy, kterou kolem sebe rozdávali. Mnohým se snad zdá, že je to samozřejmé a že na
tom není nic divného. Žijeme však patrně ještě z odkazu minulosti, která takové věci
znala a neuvědomujeme si, že se věci od těch dob velmi změnily. Který velký spisovatel
nové doby může se pochlubiti, že stojí tak blízko srdci a duši umělce výtvarného jako
Julius Zeyer? Stává se ovšem, že soudobí spisovatelé píší o umělcích, ale jaké je to
psaní? Spisovatel se snaží vnutiti románovému umělci takové myšlenky a řídí jeho tvorbu
po takové úvahové kostrbatině, že to může číst opravdu jen laik, který nikdy, vyjma natěrače, žádného malíře neviděl, ani neví, jsou-li takoví lidé na světě. Rozličná umění se
již tak osamostatnila a jedno druhému se tak odcizilo, že po pochopení nebo dokonce
vzájemné účasti spisovatele a výtvarníka není již ani památky. Každý hude svou píseň
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a jen matně si představuje život a tvorbu jiných umělců. Zrovna tak žalostný je duševní
svět výtvarníka, a snad je to ještě horší, neboť malíř nechce už slyšet ani o sochaři,
o poesii nemluvíc.
Jaké jsou příčiny tohoto rozkladu, nebudeme tu zkoumat. Stačí snad, víme-li, že
tomu vždycky tak nebylo a že ještě nedávno bylo možné přátelství básníka a malířky,
rostoucí z hlubokého zdroje vzájemné úcty a pochopení.
Nesmíme si ovšem zastírat, že Zeyer i Braunerová tak jako my již žili v prostředí
velmi lhostejném, ve společnosti, které oba platili krutou daň za trochu hrdé samoty.
A l e ve chvílích tesknoty nebo beznaděje mohli se vždy bezpečně opříti o přátelské, milující srdce, vždy ochotné trpěti s přítelem a za přítele. Toto svrchované odhodlání i krása
tohoto společenství neutrpěly za dlouhá léta rzí pochyb, nezájmu nebo ochablosti, vyvrcholily naopak až v posledních letech styku. Je sotva v moci lidské zachovati takovou
věrnost člověku sebekrásnějšímu; jen láska k dílu přítele mohla tomuto svazku vtisknouti znamení stálosti.
Oběma nebylo umění jen hrou, zábavou bez vážnosti a bez odpovědnosti. Oba byli
přesvědčeni, že umělecké dílo je hodno úcty a obdivu, cítili, že i dílo nejpodivuhodnější
umírá, není-li nikoho, kdo by je miloval, znali tajemství života věcí nejprostších a nejchudších, protože se jich uměli dotýkat s láskou. Celý jejich společný život byl plný
květů trpkých nebo zářivých, ale bylo to vždy jen takové kvítí, které sbíraly ruce chudých
a čistých lidí ve věčné zahradě umění.
Jak bychom mohli být Šťastni, kdybychom se mohli naučit té úctě a lásce k umění,
jaká naplňovala duše dvou věrných přátel, Zeyera a Braunerové! A l e to už je patrně
věc, kterou si století devatenácté odneslo do hrobu. Umělec našich dob plní svůj smutný
úkol, sedě v ústraní, počítá a vymýšlí, stará se jen o sebe a s chladným soustrastným
úsměvem shlíží na své ctitele. Ani ve snu ho nenapadne, že by měl projevit také nějakou účast na společenství umělců, že umění spisovatelské, výtvarné nebo hudební nelze
od sebe bez vážných Škod oddělovati, že jednomu umění nemůže být lhostejný osud umění
druhého. A tak jde každý svou vlastní cestou, vystavuje občas na rozcestí pyšný výrobek,
který nazývá svým dílem, na odiv kolemjdoucím a diví se, že ho musí tak Často vyměňovati. A l e kdo by s libostí pohlédl na ten výrobek chlupatý a strakatý, který ani nelze
srdečně pozdravíti, ani pohladiti, ani bez nebezpečenství chovati v bytě, leč jen ve veřejné knihovně nebo ve skladišti galerie.
Toho všeho dnes ovšem není potřebí. Umělec našich dob nestojí o přátelskou úctu,
je prostě výrobcem neboli zhotovitelem, to ostatní patří do pohádek století devatenáctého.
Břetislav Štorm
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JÍMAVÝM DOKUMENTEM
citového života básníka - rytíře

J U L I A

Z E Y E R A

a jeho uměleckého i duchovního růstu je krásná kniha

PŘÁTELSTVÍ
BÁSNÍKA
A MALÍŘKY
Vzájemná korespondence
Julia Zeyera a Z d e n k y Braunerové
Kniha hlubokého a ušlechtilého přátelství dvou vzácných duší a výsostných umělců, životního setkání, krystalisujícího z dramatiky citového vzplanutí v pevný a vroucí duchovní vztah, který zmírňuje lidské rány obou přátel, rozšiřuje jejich myšlenkový svět a je plodným
podněcovatelem jejich práce a výbojů

Uspořádal Vladimír Hellmuth-Brauner
Stran 252, brož. K 56.- • 2. sv. edice České letopisy
U

Nakladatelství

v š e c h

k n i h k u p c ů

Vyšehrad,

Praha

II, Karlovo

nám.
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ČESKÁ K U L T U R N Í A N Á B O Ž E N S K Á
EXPANSE V XVII. A XVIII. STOLETÍ
jest p ř e d m ě t e m o b s á h l é h o v ě d e c k é h o spisu

univ. prof. V. A. Florovského

ČEŠTÍ JESUITÉ
NA RUSI
Jesuité české provincie a slovanský východ
Průkopnický spis o pohnutých osudech českých
misionářů na Rusi v letech 1684-1719, přesvědčivý doklad o české kulturní aktivnosti v době
baroka, zasahující daleko na východ Evropy.
Dílo prof. Florovského, zpracované vesměs na základě dosud neznámého materiálu, objevuje našemu národu řadu nových postav, na něž můžeme
být právem hrdi, má podstatný význam pro dějiny unionismu, ale přináší i mnoho nového pro
českou historii - české věci z tehdejší doby jeví
se nám tu s jiné, velkorysé perspektivy.
Dílo má 480 stran velkého slovníkového formátu
„Podlahový knihovny naučných spisů" (vyšlo
jako její 4. svazek) a je doplněno hojným obrazovým materiálem.
Cena v subskripci (do 30. června 1941) K 190 . —, později K 240 . —
U

v š e c h

k n i h k u p c ů
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