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L o p e de Vega
QUADALQUIVIR, QUADALQUIVIR...
Na nohou se zatřpytily
Pantoflíčky zlaté.
Vyběhla jsem ze Sevilly
Jen tak v prostých šatech.
Quadalquivir teče kolem,
Mate mne ta řeka,
Za olivami a polem
Štěstí na mne čeká.
Vyběhla jsem ze Sevilly,
Srdce bušilo mi,
Čeká na mne snad můj milý
Tam za těmi stromy.
Jak bych jenom ochránila
Ty své pantoflíčky,
Abych nožky položila
Jen jak do rosičky?
Na břehu se zmítám v touze,
Sednu, a hned vstanu,
Přecházím, pak hledím dlouze
Tam na druhou stranu.
Plyne, šplouná Quadalquivir...
Pantoflíčky zlaté!
Jak mám řeku přebroditi
S nesmáčeným šatem ?
Quadalquivir k moři splývá...
Pantoflíčky milé!
Převozník se tvrdě dívá,
Drahá každá chvíle.
Vyběhla jsem bez grešličky,
Převozník už čeká...
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Sundám svoje pantoflíčky
S nožek barvy mléka.
Tu máš zlaté pantoflíčky,
S pramicí spěj k cíli!
Vběhnu bosá do rosičky,
Kterou šel můj milý.

J M É N O JEŽÍŠ
Pastuškové, veselte se,
Prameny, již zvoňte,
Zaraduj se, datle v lese,
Ostružiny, voňte,
Radujte se, rokle, pláně,
Žhněte, květy máků,
Provoňte vzduch, lesní stráně,
Srno, třpyt měj v zraku!
Synáčka zrodila Maria,
Synáček její už jméno má,
Gloria, Gloria, Gloria!
Zaraduj se, jalovčino
- Je jak růže přímá!
Rozraduj se, rudé víno
- Hle, jak vonně dřímá!
Veselte se, holubice
- Bílý je a tichý!
Radujte se, vroucné svíce
- Rozvane tmu, hříchy!
Potůčky, dýchněte zplna,
Řeko, ožij prudce,

Nechať zhebkne ovčí vlna,
Zjihnou lidské ruce!
Synáčka zrodila Maria,
Synáček její už jméno má,
Gloria, Gloria, Gloria!
Jahodo, sviť blahem z přítmí
- Jak má ústka svěží!
Zalahoďte čisté rytmy,
- Hvězdou z dítka sněží!
Ptáčci laďte struny svoje
- Vzejde perla hlasu!
Slavte již, ó toužné roje,
Květ všech zeměpásů.
Synáčka zrodila Maria,
Synáček její už jméno má,
Gloria, Gloria, Gloria!
Ze španělštiny volné přeložil Zdenek Šmíd

SVĚTLO MÝ C H OČI . . .
Světlo mých očí, zdálo se mi kdysi,
Že třeba zpívat o smrtelné kráse,
Jež v pevnost mládí chtivě vdírala se
Jak břečtan, který na kameni visí.
Jsem-li teď znaven, jestliže se mísí
K vzpomínkám touha plakat zas a zase,
Jestliže trny vlhnoucí v tvém vlase
Za vavřínový věnec zvoluji si,
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Ty víš to jistě, vždyť znáš dokonale
I myšlenky, jež člověk skrývá maně
A víš, že chci teď, vznícen neustále,
Jist už tvým jménem, písně dýchat na ně
A zasvětit tvé kráse neskonalé
Navždycky pero, nadání, hlas, dlaně.

NEVÍ , C O LÁSKA...
Neví, co láska, kdo tě nezve králem,
Spanilý choti, všeho světla zdroji,
Tvář tvá, toť zlato, kadeře se rojí
Tak hebounce jak svěží listí palem.
Tvá ústa jako lilie, jíž na lem
Jitro dští rosu, mramor šíjí tvojí,
Tvá ruka hvězdou, pečeť v ní se hojí,
Již hyacinthem zveš-li, snížíš málem.
Nač myslil jsem jen, Bože, opouštěje
Takovou krásu pro pozemské zdání,
Jež oloupí nás o zář, o naděje?
Čas roztracený výčitky však seje,
Ž e za hodinu lásky plápolání
Zruší stín let, kdy nežil jsem snad ani...
Ze španělštiny přeložil Zdeněk Šmíd
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Zinajda Gippiusová
ZE V Z P O M Í N E K NA R O Z A N O V A
Nepam atuji si už, kdo nás s ním seznámil. Možná, že mladý filosof
Šperk. Ale slyšeli jsme o něm již dávno. Zajímavý člověk, spisovatel,
zabývá se otázkou manželství. Při tom má zájem (v souvislosti s touto
otázkou) o židovství. Je to bývalý venkovský učitel jako Sologub.
Když jsme Rozanova po prvé navštívili (r. 1898), bydlil v Petro
hradě v Pavlovské ulici v maličkém domku. Ukázalo se, že je to člo
věk skutečně zajímavý. Nevzhledný, střední výšky, Širokoramenný, hu
bený, nosí brýle. Byl neklidný, ale při tom nebyl rozpačitý ani smělý.
Mluvil rychle, lehce a hladce, nepříliš hlasitě a zvláštním způsobem,
který všemu, čeho se týkal, dodával intimity. S »problémy« zacházel
Rozanov familiárně, mluvil o nich »svými slovy« a právě tak o nich
psal. V úzkém pokoji pro hosty podávala nám čaj jeho žena, m ladá
a bledá, skoro nepozorovaná. Myslím, že tenkráte kojila druhé dítě.
V domě byl nedostatek, chudoba a těsnota. Rozanov byl tehdy zaměst
nán v kontrolním úřadě. Rozanov a kontrolní úředník! To bylo jako
pěst na oko. Nevím, jakým byl učitelem, ale myslím, že toto povolání
se pro něho právě tak málo hodilo jako úřednictví.
R. 1900, to měl Rozanov již 44 let, sblížil se s literárním prostře
dím petrohradským. Spojil se s ním vnitřně? Ne. Rozanov byl vnitřně
»neoblomný«. Ale byl laskavý, milý a zajímavý a proto se brzy stal
vítaným hostem všude, zvláště u t. zv. »estétů«. I k nám často přichá
zel. Sblížil se s ním jeho velký obdivovatel filosof Percov. Percov byl
nemluvný (snad proto, že byl nahluchlý), takřka dřevěný, ale přesto
byli s Rozanovem důvěrní přátelé a rozuměli si. S jiným člověkem,
ještě zdrženlivějším a zarputileji mlčícím, člověkem přímo kamenným
(ve srovnání s Percovem) se Rozanovu nepoštěstilo. Myslím na
Sologuba.
V jídelně »Světa umění« při čaji přisedl Rozanov k Sologubovi,
mlčícímu jako kámen, a začal, jako vždy a s každým, intimně:
»Proč, holoubku, tu tak sedíte a nepromluvíte s nikým ani slůvko ?
Co je to za dekadentství ? Dívám se na vás a vidím, že nejste člověk,
ale cihla v kabátě.«
V tu chvíli náhodou všichni mlčeli. I Sologub chvíli pomlčel a pak
jednotvárně, chladně a jízlivě pravil:
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»A já vidím, že jste hrubý.«
Incident byl ovšem hned odstraněn a zamluven, ale Rozanov se
nikdy nenaučil volit lidi k svým intimním hovorům: intimita byla vlast
ností jeho povahy, byla nevylečitelná, charakterisovala ho; byla roz
tomilá i protivná.
Rozanov sedí ráno u nás v Litějné ulici, potřásává nohou a cosi
píše na velikém kuse papíru neobyčejně drobným písmem, jež nepřečte
nikdo, kdo mu nezvykl. Píše jen po jedné straně: nerad obrací. Má
boty s holínkami (hnědými) a se širokou špičkou, široké modré kal
hoty. Celou dobu kouří cpané cigarety, které si sám dělá. Dívám se
pozorně na jeho tvář a nic »bídného« v ní nevidím. Má světlou, narezavělou bradku, tvář trochu načervenalou, ale oči má neobyčejně živé,
až je z toho někdy veselo. Avšak Rozanov není spokojen a často
opakuje:
»Kdybych tak byl krásný! Ale tak...!« Psal o tom i v »Osamocení«:
»Ošklivé jméno (Rozanov = Růžový) mi bylo dáno jako doplněk
k „bídnému“ vzhledu. Co jsem se nadíval do zrcadla jako gymnasista!
Co jsem se naplakal! Červené tváře. Vlasy... trčí ošklivě jako jsem ne
viděl u nikoho. Mazal jsem je pomádou, ale nepřilehly. Přijdu domu,
zase zrcadlo: N u, kdo by měl rád takového protivu! Prostě, cítil jsem
hrůzu. Myslil jsem si: žádná žena si mne nikdy nezamiluje, žádná. Co
tedy zbývá? Z ít v sobě, pro sebe, pro budoucnost...«
V
létě r. 1902, když jsme jezdívali na Volhu na rozpravy mezi rozkolníky, zastavili jsme se jednou v Nižním Novgorodě u kněze N iko
laje. Jeho žena mi ukázala rodinné album. Vidím v něm velkou foto
grafii: na židli, v přepychových šatech, vzpřímeně sedí šedivá, tlustá
stařena v čepci. Rty má sevřené a dívá se zlýma očima.
»Kdo je to?« ptám se.
»To je naše známá; žena jednoho spisovatele. Jmenuje se Ro2anovová.«
»Co, Rozanovová? Žena spisovatele Rozanova?«
»Ano. Ale není teď v městě. Žije už dávno na Krymu. Má tady
však domek, nedaleko nás.«
»Je tu fotografována už dávno? Je již taková stará?«
»Ano, je už stará. A zlá je, tak zlá, až hrůza. S nikým nevydrží,
ani s mužem nežije. Vzala si k sobě schovanku. N u, dobře. Ale před
stavte si, schovanka se utopila. Taková je to strašná povaha.«
Pro druhou Rozanovovu ženu, hluboce pravoslavnou, bylo m an
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želství náboženským tajemstvím. To, že »žije s ženatým mužem«, ji
trápilo jako hřích. Ale zlá stařena, kdysi milenka Dostojevského (za
svobodna Suslovová), za nic na světě nesvolila k rozvodu. Argumen
tovala: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.
Když jsem jednou zavedla řeč na jeho první ženu, pravil Rozanov:
»Plakával jsem často. Po obědě, když jsem si umýval tvář, rozma
zával jsem si po tváři s vodou slzy.«
Vyprávěl mi o její žárlivosti: Chodívala ho vyhlížet na ulici.
A když jednou šel náhodou se známou učitelkou, dala jí ve zběsilosti
na ulici políček. Povídám mu:
»A proč jste ji neopustil? A jak jste se konečně rozešli?«
»Sama odjela ode mne. To jsem si oddechl. A když se chtěla vrátit,
nepřipustil jsem to. Odstěhoval jsem se jinam, jenom abych měl od
ní pokoj.«
Rozanov měl štěstí na žárlivé ženy. Vždyť i jeho druhá žena, milo
vaná a zbožňovaná »Varja«, matka jeho dětí, žena skromná, ušlech
tilá a prostá, velmi na něho žárlila.
Žárlit na Rozanova bylo ovšem nerozvážné. Ale aby to mohlo být
pochopeno, je třeba zaujmouti k Rozanovovi zvláštní stanovisko. Ro
zanov ke všem ženám, téměř bez výjimky, se choval neobyčejně něžně,
se zamilovanou zvědavostí k jejich intimnímu životu. Ať to byly matky,
děvčata, milenky, hospodyně nebo kokety - to bylo jedno. Rozanov
sám cítil v sobě mnoho ženského, »babského«, jak sám říkal. Žena
jako člověk ho nezajímala, a té, s kterou se mu nepodařilo mluvit
intimně, si přestal všímat. Ale svojí ženě je Rozanov věrný jako žádný
muž na zemi. Ovšem, jeho žena je se svého stanoviska v právu, když
na něho žárlí a trápí se.
Jednou v létě zastavil se u nás cestou na nádraží. Měl s sebou plno
balíků, spěchal, ale přece zůstal a rozpovídal se o náboženství, o křes
ťanství: vyčítal, že křesťanství nechce znát svět s jeho teplem a láskou,
že odmítá rodinu atd. Za takového hovoru přinesl kdosi od nás uká
zat Rozanovovi štěňata našeho psa. Byl jimi nadšen:
»To tak pro děti... Ach, bože můj!...«
»Vyberte si, prosím, které chcete a vezměte je domů.«
»Ach, bože... Ne, nesmím. Doma se žena zeptá: Od koho... Ne,
nesmím.«
Vzpomněla jsem si, že Rozanovovi byl náš dům »zakázán«: jeho
žena jej pokládala za »dekadentský« a myslila, že je v něm její muž
odváděn od pravoslaví.
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V
následujících letech jsme Rozanova neviděli. Nebydlil již na
Špalerné, stěhoval se z bytu do bytu, stýkal se s jinými lidmi, nám
vzdálenými, vydal »Osamocení« a »Spadlé listí«. Co dělal za světové
války? Psal svoji »Apokalypsu«, vydával ji periodicky, v malých seši
tech a pracoval na knize o Egyptě, kterou nedokončil.
Žena mu churavěla, jedna jeho dcera (měl čtyři a jednoho syna)
vstoupila do kláštera a nedlouho před Rozanovovou smrtí skončila
sebevraždou.
Přišel osmnáctý rok. Ptala jsem se na Rozanova.
»Je v ubohém stavu. Byl tu v Petrohradě, pak s rodinou odjel.
Rodina žije u Moskvy v Trojicko-Šergijevské čtvrti. Je nemocný a
divný. Jako žebrák, jenž sbírá na nádraží okurky. Žijí špatně. Jeho že
na je stále nemocná, syn jim zemřel. Jako 16letého ho vzali do armády.«
Jeden sešit »Apokalypsy«, vydaný v té době, končí: »Jsem unaven.
Nem ohu již. 2-3 hrsti mouky, 2-3 hrsti krup a 5 vajec může často
spasit den.«
Brzy jsme dostali první Rozanovův dopis, pak druhý a třetí; byly
psány rukou jeho dcery. Psal o sobě: »Je to se mnou zlé. Sklerosa
v nejvyšším stupni...,« o nedostatku (»kdyby tak byl piroh...«), o dce
rách, o ženě však ani slova, ale vím, že stále myslil na kousek jídla
pro ni.
N a jaře r. 1919 přišla telefonická zpráva:
»Rozanov zemřel.«
N epřítel křesťanství zemřel »křesťansky« a ryze »pravoslavně«: na
rukou mnicha F. v Trojicko-Sergijevském klášteře.
Přeložil Jaroslav Teichmann

Paul E r n s t
SVÉ OČI ZAVŘI, V SNĚNÍ PONOŘ SE...
Již stíny dlouží se. Je ticho ve stromech.
Lesk večera se ztrácí za horou.
Vod slyšet šumění. A chladný vane dech.
V
tom klidu s hvězdami jde luna oblohou.
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Jsa umdlen tvrdým dnem a stálým přemýšlením
jdu spat. Přadénky spánku zpola obtočen.
V tu chvíli duše může z těla ven
a křídly mává, kroužíc nad vězením.
Zmizel již svět a vše, již můžem snít,
a není zákonů a trýzně života;
průsvitné stíny jen, a slunce temný svit:
Tvar, tvar a tvar. A tvar je pravda má.
Své oči zavři, v snění ponoř se
do temnot nitra, napjat naslouchej.
Až objeví se náhle šerosvit
a poupě růže se ti rozevře,
v kalíšku spatříš lunu odplouvat,
jak zlatá tiše v modro noří se.
A Venuši i Mars, i všechny planety,
jež věrně krouží kolem země Tvé.
A ještě dále jiné hvězdy jsou
a v nekonečné šíři mlhovin
i nové světy.
Sebe shlédneš sám jak v této zemi klidně usínáš,
jak v šerosvitu Tvého tajemství
své lístky růže cudně rozvírá,
jak v jejím rozpuknutém kalíšku
do modři světů měsíc vyplouvá
a za ním planety a hvězdný roj.
Přeložil ]an Pilař
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Jan Strakoš
J U L I U S ZEYER
D ne 26. dubna bylo tomu sto let, co se v Praze narodil Julius
Zeyer. Jeho život byl prostý. Příliš záhy poznav své velké určení
jako básník, octl se v samotě svých snů uprostřed nechápavého okolí
a záhy také nechápavého literárního světa českého. Ale hrdý a vy
trvalý ve své oddanosti věcem um ění dovedl jim ve skutečnosti obetovati všechny výhody, vyplývající z pohodlného občanského zaměst
nání, ke kterému jej mohly opravňovati nejen rodinné předpoklady,
otcův velký dřevařský podnik, ale i velké jeho všeobecné vzdělání
a hlavně jeho nevšední jazykové znalosti. Ale Zeyer volí raději život
v nejistotě a ve stálých starostech o nezbytné hmotné zabezpečení, než
by se zpronevěřil svému umění a své vnitřní svobodě, tolik důležité
pro tvůrčí práci. S výjimkou svého přechodného zaměstnání jako vy
chovatele ve šlechtických rodinách na Rusi a na čas i doma, byl od
kázán ve svém životě jen na to, co si sám mohl vydělati svou spiso
vatelskou činností. Byl to ve skutečnosti život skromný, který opravdu
počítá na haléře. Ale tím bohatší byl jeho život niterný. Všechen se
halil v snění, v snění nikoli prázdné, ale v pravém slova smyslu tvůrčí.
Pohroužen v rozjímání velkých mistrů umění a rozněcován mocnými
dojmy z vidění cizích krajů, do nichž ho hnala neukojitelná touha po
kráse, obklopen jediným bohatstvím své vášně sběratelské: drahocen
nými kusy starodávného i exotického nábytku, výšivek lidového umě
ní, uměleckých obrazů a především předmětů náboženské úcty, po
silován třemi, čtyřmi přáteli, kteří mu sotva mohli rozuměti v opuště
nosti jeho genia, ale kteří zvláště v přechodném jeho domově jiho
českém a potom i pražském dodávali mu upřím nou oddaností svých
srdcí nezbytnou úlevu po mučivých procesech tvůrčích i v hluboce
zraňujícím neporozumění domácí nechápavé kritiky, která s neostyšnou nevšímavostí míjela jeho dílo, jako ostatně díla i jiných našich
geniů, Smetany, Dvořáka, Alše, Mánesa - tak žil Julius Zeyer život,
který ve skutečnosti neposkytuje psychologického klíče k jeho umě
lecké osobnosti. Jeho dílo vyrůstá cele z jeho ducha, nikoli z životo
pisných dat jeho občanské tvářnosti.
Tím lze také vysvětliti onen paradoxní zjev, že dílo Zeyerovo mělo
vždy a má dosud mnohem větší přitažlivost u široké obce čtenářské,
než by se mohlo souditi ze skrovné celkem pozornosti, jakou věno
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vala oficielní literární historie tomuto skutečnému geniu české poesie,
jenž netoliko mnohostí svých látek, ale mnohem více ještě svou um ě
leckou zralostí vyjímá se vedle virtuosních básnických druhů své doby
opravdu jako průkopník, pro nějž v naší literature neměli jsme před
Březinou ani obdoby, tím méně srovnání.
N edivno tedy, že řada závažných problémů, souvisících s pra
vým pochopením a zasvěcením v dílo Zeyerovo, zůstala nejen ve svém
počátečním rozběhu k řešení, ale namnoze vůbec ani dotčena nebyla.
Vláda positivismu v české literární historii domnívala se spláceti ja
kousi zálohu na svůj dluh geniu Zeyerovu prostě tím, že pro každý
námět básníkova díla hledala až s úm ornou pedantičností nějaký
hmotný pendant v jeho občanském životě, od jeho cest po světě a roz
právek s lidmi až k tomu naivnímu prohledávání básníkovy knihovny,
kde se s poslední platností vítězného lovu konstatuje původ a zrod
básnického vidění ve studijních pomůckách, jako by básník byl je
nom průchodní stanicí cizího vědění, jen uměle zavodněného pozlát
kem zdobných epitet a umné komposice! Mimochodem řečeno, u nás
se ještě do nedávné doby nechtělo nic vědět o tom, ze podstatným
rysem každého vážného zkoumání básnického díla musí býti smysl
pro autonomní svět básníkova vidění. A jenom tento nedostatek smys
lu pro hodnocení vlastního duchovního světa básníkova, bez ohledu
na vnější data životopisu více méně podružnějšího významu, způso
bil, že Zeyer byl vykládán oním vadným způsobem, který dosud straší
v oficielních příručkách literatury.
Co jej tolik vodilo cizinou z Paříže do Petrohradu a zase do Švéd
ska a do Italie, na daleký Východ a hned zase do Španělska, co jej
znovu a znovu mocně pudilo domů, k prosté kráse českého venkova
i sny dávnověkosti opředené a milované Prahy - v tom nebylo oprav
du nic osudového ani dobově jednoznačného, to především nebyl ně
jaký kult exotičnosti a kosmopolitismu, jakéhosi záměrného světoobcanství, jak také literární historie neprávem označuje Zeyerovu
zálibu v dálkách - nýbrž to byl sám duch Zeyerův, který byl výcho
diskem všech jeho výprav do dálek, to byl jeho nepokoj genia, který
potřebuje pracovati v prostoru co největším, v perspektivách krásy co
nejprostornější, v osnově vidění co nejrozlehlejšího. Chce-li však n ě
kdo hledati důvod pro tento metafysický nepokoj básníkova ducha
ještě v jiných určovatelích, pak vedle bytostného jeho určení v samé
podstatě básnické duše tkví jeden z nich v typických okolnostech Čes
kého prostředí, ne-li v samé podstatě české duchovní problematiky.
Julius Zeyer se celý vysvětluje ze své české vlasti, kterou miluje
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láskou hrdou a nepodplatnou. Toť duch, který z malosti soudo
bého českého života chce vykřesati typ hrdé i tvrdé velikosti, ducha
cele zaměřeného k nejvysším ideálům národního žití. Nikoli tedy
bludný poustevník, jak by nám rádi namluvili ti, kteří se sotva do
stali přes okraj jeho díla, ale vpravdě urputný poutník Absolutna,
příliš předčasně lomcující tragičností plemenné české povahy, kolísa
jící mezi vzkypělou vášní po utopii a hned zase spokojující se s pří
zemní malostí a bezduchovostí. N ejen jeho román Jan Maria Plojhar,
ale i Vyšehrad, N eklan nebo Libušin hněv, D ům u tonoucí hvězdy
nebo T ři legendy o krucifixu, abychom jmenovali aspoň nejvýraznější
skladby toho druhu, rýsují na pozadí svých monumentálních obrazů
a snů vlastní Zeyerovu problematiku národního ducha, jeho kladů
i stínů. Podobá se pravdě, že v ní genius Zeyerův stravoval se v pra
vém toho slova smyslu. Vědělo se to již obecně aspoň při skonu bá
sníkově, neboť jeho smrt v r. 1901 cítila se již jako nenahraditelná
rána, která postihla celý národ, pro který Zeyer vpravdě žil, tvořil
i trpěl.
Vedlo by nás arci daleko, kdybychom měli sledovati dílo Zeyero
vo v zákonité souvislosti jak jeho složky ideové, tak formální. Nezbý
vá, než spokojiti se jen s celkovým pohledem, který v reliefu zahlíží
podstatné rysy duchovní jeho tváře.
A tu není pochyby, že to, co nás ovane při prvním setkání s jeho
dílem, je ona zvláštní atmosféra čistě duchovního kouzla, ten nezvyk
lý čar duchovního prostoru, rozklenutého nad lidmi, kteří, ať se to
mu brání nebo nebrání, jsou nakonec strženi v příval vnitřního kva
su, který je tepe k větší dokonalosti. Rys kontemplativnosti, jakéhosi
něžného rozjímání o duších, je podstatným rysem Zeyerovy tvorby.
Hrouží se proto v záhadné temnoty duší, pro něho arci průhledné,
aby v nich odhalil vlastní zdroj nepokoje vzpínajícího se k světlu
a k blaženosti. A tu se ukazuje nejenom jako velký zpytatel duší, ale
zároveň i zkušený diagnostik bolestných krisí svých hrdin. Celá jeho
přirozenost se tu pozdvihovala k vidění světa, v němž láska stávala se
extatickým rozjímáním života, vznešeného a hrdého v jeho bolesti,
stejně jako v záchvěvech radosti.
Málo se ví a ještě méně se na to poukazovalo, ačli vůbec existuje
v zeyerovské literatuře podobná práce, že takový román Jan Maria
Plojhar nebo Troje paměti Víta Choráze, D ům u tonoucí hvězdy,
stejně jako Letopisy lásky, Vyšehrad, N eklan , Legenda z Erinu nebo
D oňa Sanča, tyto básně psané v jednom zápalu, z nejkrásnějších kreací
Zeyerových, jsou také ve skutečnosti nejkrásnějšími rozpravami, ostat
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ně rozpravami v melodiích básnického kontrapunktu, o aplikované
psychologii.
Vůbec ten rys myslitelské vůle, který se u krátkozrakých kritiků
dokonce popírá, uniká povrchním čtenářům, lačným pouze děje, té
hmoty, z níž vykřesává básník v projekcích svého ducha její vlastní
život. Ale i čtenáři náročnějšímu tento jen zdánlivě neznatelný proud
přítomného ducha básníkova se zaměřením myslitelským se téměř
ztrácí v magii slovní hudby a v orchestraci mocně vznícených obrazů
a snů, i když cítí, jak neviditelné čísi ruce uchopují jeho obraznost,
aby ji podvědomě usměrňovaly k pravému vidění a hodnocení všech
věcí ducha.
Potom teprve poznáváme v hlubším soustředění, že to není jen ta
vášnivost jeho hrdin, kteří se rovnají nejsilnějším výtvorům Dostojevského nebo Shakespeara, není to jen to dojemné kouzlo jeho žen,
připomínající nenapodobitelnou krásu rossetiovských světských ma
don, to není jen ten duch povýšený obrazností a poetickými schop
nostmi, jež taví slova a obrazy k podobenství nějakého památníku ze
žuly, ale hlavně ten útlak genia, který nepřestává sondovati v pro
pastech duší ono planoucí vyjádření lásky, které se vztyčuje ze sváru
rozumu i vůle, ducha i hmoty, věčného i časného. O dtud také po
chodí ta jedinečnost jeho hrdin v naší literatuře, ty postavy a hlasy
ustavičně napjaté až s halucinační intensitou a vyčkávající své rozhře
šení jako život a smrt.
Když pomineme bájivou fabuli jeho výtvorů, kde se nám obvykle
představuje historie dvou zraněných lidských srdcí, poznáme, že je
do ní vložen filosofický pohled básníka na znaky a typy nejen urči
tých citových stavů, ale i rozumového zaměření, jež v doteku nebo
nárazu na realitu, ať viditelnou nebo neviditelnou, způsobují ony
konflikty, tolik jímající naši citovou stránku. A tu právě třeba našeho
pochopení nejvíce: ano, slyšeti ten výkřik pláče, vylamujícího z hloubi
duše otázku po smyslu všeho utrpení, ale zároveň hmatati puls oné
síly, která i v paradoxním doznění či vyznění celého příběhu pone
chává klíč k jeho filosofickému rozluštění.
Jsme-li dosti pozorni, abychom mohli zahlížeti za všemi těmi sym
boly jeho hrdin a jeho scén i za královskou mohutností jeho stylu
vlastní jádro jeho myslitelského spáru, neujde nám, jak Zeyer s úpor
ností vědeckého člověka demonstruje na svých hrdinech základní svůj
poznatek, že totiž dění je přec jenom vnějškem neznámého a živou
cího nitra, duše tolik záhadné, a že tato duše nemůže býti nasycena
a prožita pouhým poznáním, jež ve skutečnosti je jen otisk hmotného
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dění, nýbrž celou rozechvělou a osvobozující dusí. Nepřišel k tomu
poznání Jan M aria Plojhar, Vít Choráz, Rojko z Dom u u tonoucí
hvězdy nebo sestra Paskalina, Olgerd Gejštor, podobně jako Amis
a Amil nebo král K ofétua? Jak dlouho se klamali představou štěstí,
které marně hledali najiti v druhém, jako by bylo možno uniknouti
zmatku ve vlastním nitru - ponořením se do druhého. Zeyer nás tedy
nenechává na pochybách o tom, že milosti životní jednoty, synthesy
nelze dojiti únikem od sebe a zpodobením svého zmatku v druhém,
ale naopak vyřešením vlastního základního postoje k Tvůrci veškeré
jednoty, k Bohu, neboť všechen ten zmatek duší, všechna ta opuště
nost a zotročenost v změti pocitů a věcí, ty temnoty blízké zoufalství,
toť podle Zeyera onen útěk od sebe a od poznání pravého vztahu ke
všemu skrze Tvůrce.
O dtud často ten pesimismus jeho hrdin, ostatně pesimismus ne
vyzpytatelných cest člověka, neznajícího ještě cíle bytí. Ale přece
i v tomto boji, jak ukazuje Zeyer, očišťuje se tvář člověka utrpením
a tak zahajuje se již zpětný pochod, v němž sice ještě člověk váhá,
ale zároveň již na předělu dvou světů hoří znaky nového poznání
a nové jistoty. Proto také pasionelní charakter jeho hrdin není něco
romantického, ale hluboce bytostného, obecně existující zkušenost, jak
se s ní také setkáváme na př. u Dostojevského, Shakespeara, u Danta.
T en hamletovský tón, který se tolik ozývá v díle Zeyerově, není ni
kterak povahy subjektivní, ale je to tentýž zjev, který zaměstnával filosofy-básníky, jako Kierkegarda, Šestova, Březinu, Unamuno. To je
ten vnitřní boj dvou elementů: věčnosti a dočasnosti, které jsou pří
činou rozdvojení lidské duše, jejích muk a bolesti: dva kořeny různé,
vpletené do sebe, žijící v ustavičném sváru, aby z nich nakonec vy
stoupila očištěná tvář člověka, poznávajícího své vlastní určení k po
době Boží.
Ve smyslu tohoto theologicko-filosofického názoru pojal Zeyer
i úděl národního ducha. Zeyerovi vždy běželo o vlastní duchovní tvář
národa, o jeho vnitřní smysl, o to zřídlo zřídel, které mělo vytrysknouti prací, uměním a náboženstvím a nikoli slzením a odsuzováním
sebe v mohylu. Proto musel Jan Maria Plojhar zemřít úbytěmi v kal
ném vědomí promarněné životní bědy. Tak jako jedinec i národ vy
tváří se mu ve své svobodě vnitřní, nepodléhající vnějším okolnostem
v chaose náhod. Podle Zeyera národ musí býti s o b ě především
jistotou vlastní a tuto jistotu může mu zaručovati jedině duch národa,
kterého nemožno nahraditi žádnými formami vnějšími. N árod ve
svém rozvoji může přijímati různé formy, jako Šaty sváteční i pracovní,
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to vše tvoří jen vnější osobnost národní, která teprve v paprscích ná
rodního ducha bere znak své jistoty.
Pro svůj národ vidí Zeyer největší nebezpečí v tom, jak se slepě
často žene za leckterou novotou, nevyzkoušenou ideou, zhusta vůbec
za utopiemi, zatím co jeho hlavním smyslem musí býti všestranné za
jištění obecných duchovních hodnot, a tu Zeyer především zdůrazňuje
sám K r i s t o s t ř e d n ý z á k l a d n á r o d n í k u l t u r y . Kristus
Zeyerův je arci kapitola pro sebe, ale třeba zdůrazniti, že mu není jen
pouhým symbolem duchovního růstu, ale samou duší národní kultury.
Ani umění, ani práce nemohou dáti samy o sobě národu ten znak
jistoty, který vtěluje učení Kristovo každé duši, ochotné nésti břímě
života v radostném vědomí vykoupení v Kristu. Proto je omylem domnívati se, že Zeyerův poměr ke křesťanství byl jen esteticky obdivný,
pouhá záliba v kultu, v bohoslužbě. Nic opravdu není tak vzdáleno
Zeyerovy osobnosti jako diletantismus tohoto druhu a stejně i onen
diletantismus v pojímání křesťanství jako duchovního směru, který
možno v dějinném průběhu zkušeností usměrňovati subjektivním vý
kladem pod tlakem sociálních, hospodářských, filosofických a jiných
činitelů. Právě v tom, jak Zeyer pojímá křesťanství jako historickou
danost, která nepřipouští subjektivního proměňování, v tom vidím
podstatný rys jeho vpravdě myslitelské vůle, která nepodléhá poku
šením egocentrismu, ale naopak každou skutečnost ověřuje z její ne
pochybné danosti. Tady, v tomto noetickém hodnocení předmětu,
nutno také spatřovati všechny důvody Zeyerova katolického křes
ťanství.
Lze tedy úhrnem říci, že filosoficko-psychologická problematika
Zeyerova díla je stejně důležitá jako podmaňující mohutnost jeho
stylu. Ostatně Zeyer sám ve své korespondenci vyjádřil svou bolest
i zklamání nad nemohoucností svých kritiků, kteří redukovali problé
my jeho díla jen na tu vnější, ač stejně důležitou složku jeho díla,
spatřujíce v něm jakéhosi romantického exotika, který zabloudil do
věku příliš realistického. Ctižádost Zeyerova genia tíhla však naopak
ke všem bolestem své současnosti, i když zhusta pod maskou cizího
prostředí a vzdálených časů. A nadto Zeyer v každé době odkrývá
právě to, co je v ní vlastním proudem hlubin, nikoli jen povrchní a
přechodnou vlnou života. Pro Zeyera je příznačné to, co pro každého
básníka, že není prostě současnosti, která by nebyla zavazující m ohut
ností, potřebou a silou.
Proto se mu obrážela tragika lidského rodu se stejnou intensitou
v látkách ze současného života, jako v námětech z dějinných období

295

vzdálených nebo z prostředí cizích národů a zemí. V tom, v této jen
zdánlivé exotice, která ve skutečnosti ověřovala problémy duše navždy
stejné na prostoru co možná nejširším, tkví poslední důvod t. zv. kos
mopolitismu, s kterým Zeyer měl společné právě jen to, co charakterisuje typickou universálnost myšlení a cítění člověka přes propasti
věků, národů a zemí a co ve skutečnosti je prostředím každého veli
kého díla: člověk před tváří věčnosti.
Ať tedy vstoupíme v prostředí kterékoli látky zeyerovské, cítíme,
že se tu rozproudil až horečně překotný rytmus života, poznamenáva
jící všechny hrdiny jeho díla. Pia de Tolomei, Flavia, Anna, K lim ba,
Caterina, Jolanta nebo Thorgerda, Blanka nebo doňa Sanča a Paskalina, všechny tyto ženy z nejrůznějších prostředí a dob poznávají
v tomtéž paroxysmu životního dění lásku a smrt, a s nimi Inultus,
Gejštor, Roland i Renald, Plojhar i Choráz, Amis a Amil nebo Ale
xej, Samko a M aeldun nebo konečně Rojko představují dlouhý sled
vášnivých gest, spřádajících jedno velké drama, stoupající v anonymitě
času m ohutnou koncepcí lidské tragičnosti, té těžkomyslnosti, která ve
všech dobách úpí v lidech po doušku čisté vody, aby se vznesla až
k mystickému upokojení života a duše.
Nuže, to vše dovedl Zeyer odhaliti hlubokým lyrismem svého bá
snického ingenia, pro nějž jenom u Březiny můžeme najiti jakousi
obdobu. Podobá se však pravdě, že jej vytvořil sám, tak je specificky
vlastní a neodpozorovaná m ohutnost jeho stylu. Miloš M arten se ne
mýlil, charakterisuje styl Vrchlického a Zeyerův, když napsal, že
Vrchlického styl je spíše výtvorem erudice, kdežto Zeyerův dýchá hor
kou osobní vůní, takže se cítí za ním rozechvěná lidská duše a sladké
přítmí její emoce, skutečná magie nevysloveného, nedosloveného...
Jsou jisté věty a celé pasáže plné nenapodobitelné krásy a melancholie,
jež se budou připomínat v dějinách naší literatury stále, neboť za je
jich vášnivostí i něhou je ztajen Zeyerův lyrismus ducha pod věcností
rozumování a pod královskou nádherou formy. Je to mohutný pathos,
v němž se duse utvrzuje ve víře, nikterak osamocena mimo svět, který
zdvíhá ze sebe a jakkoli celá pod jeho tlakem, přece zase ve zdvíhající
se klenbě úsilí. Tento lyrismus je dechem celku, dávající zvěst jednot
livým kamenům-detailům, že trvá a stojí budova duše a díla. Vlastní
síla tohoto lyrismu spočívá v tom, jak dovede zmelodisovati nejen nej
odlehlejší látky, ale i různé citové stavy, a to k podobenství živé pří
tomnosti, smyslový úchvat i těžkou nostalgii srdce, tlukot křídel tepa
jících o zemi i poryvy ducha v něžném ustrnutí dosaženého blaha.
V takové diagonále lyrické podajnosti stoupá Zeyerova základní kon
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cepce, naposled zopakována v nezapomenutelném Chorázovi, jímž
jako by v předtuše blížící se smrti do syté zkratky zaklel nejen své
experimentům crucis, ale i ráj srdce. Neboť tento vášnivý bojovník
ducha byl zároveň i nevyrovnatelným hudebníkem ticha. Zabydlil svět
naší poesie něčím, co se vznášelo dosud jen úzkým pruhem světla v dí
lech našich básníků: ticho něhy po rušném dni. Opravdu možno říci,
že nad vznícenou vášnivostí a melancholií toho osamělého srdce - osa
mělého i v literatuře - nikdy křídla klekání nepoletovala tak, aby se ne
snesla. Hle, toť prostředí jeho knih, Mariánské zahrady, Alexeje člo
věka božího, sv. Brandána, Pod jabloní, Ženichova příchodu, Radúze
a M ahuleny i jiných, v nichž se ty jeho vigilie snů a žalů protáhly dlou
hým pruhem tichého náboženského kouzla v rozhořelém svítání no
vého světa.
A proto chápeme, že to vše bylo kdysi příliš strmé, příliš pathetické, příliš srázné pro čtenáře zvyklé na prostší vzněty. Dnes je nám
však Zeyer blízký právě tím mocným kouzlem své napjaté osnovy až
hudebního kontrapunktu, jímž nejen předjímal, ale leckdy i dovršo
val zákonitý proces našeho básnického rozvoje.
V
roce jubilea Dvořákova, s nímž ho pojí nejeden společný znak
geniálního tvůrce, naše úcta a oddanost k odkazu Zeyerovu měla by
se ještě více prohloubiti v souzvuku - nikoli náhodném - dvou jmen,
jimiž si národ vždy bude připomínati svou nepodplatnou vůli k češství i k sounáležitosti světové.

František N ovotný
POZNÁMKY O NOVÉ ČESKÉ ODYSSEII
Překlady z antických literatur se konečně i u nás domohly místa,
kterého si dříve buď nežádaly nebo které jim bylo odpíráno, a jsou
podobně jako překlady z cizích literatur novodobých vydávány jakožto
díla slovesného umění. Je to společná zásluha překladatelů, nakladatelu, kritiky i čtenářů. N ěkteří překladatelé vědomě zařizují svou práci
tak, aby antické dílo co nejvíce přiblížili novodobému čtenáři. Mezi ně
vstupuje i V l a d i m í r Š r á m e k s Homérovou Odysseií, »přetlumo
čenou pro dnešního člověka«,*) a to v době, kdy čeští čtenáři mají ještě
*) Pro své členy vydal Evropský literární klub v Praze 1940.
Řád VII. 22.
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v rukou nebo aspoň v dobré paměti Odysseiu, jak ji přeložil Otmar
Vaňorný, vydanou před 19 lety. Nepochybujeme, že i Vaňorný pře
kládal »pro dnešního čtenáře«; kritika ukázala, jak je jeho Homér proti
antickému Hom éru citově vzrušený a jak někdy mluví řečí slušící spíše
dnešnímu člověku z lidu, nežli bohům a heroům. Ale Šrámek jde
v této věci ještě dále než Vaňorný; stojí za to pozorovat, co je podle
jeho mínění žádoucí »pro dnešního člověka«.
Šrámek opustil epický hexametr, jehož napodobení českým hexametrem přízvučným bylo hlavní chloubou překladatelského umění
Otm ara Vaňorného. V tom má Šrámek nejednoho předchůdce, v cizích
literaturách a také u nás, třebaže právě u nás byl hexametr tím spíše
přijímán, že mohl být skládán i podle časomíry a český časoměrný
hexametr se mohl zdát věrnou kopií hexametru řeckého. Před sto lety
přeložil Antonín Liška Hom éra prózou (1842); Karel Vinařický se
pokoušel o překlad v desetislabičných verších trochejských »na způsob
staročeských a srbských zpěvů«; František Šebek přeložil první tři
zpěvy Iliady v rýmovaných Staňcích (1872). Šrámek nahrazuje Homérův hexametr volným veršem daktylsko-trochejského spádu; tento verš
je odměřován členěním myšlenkovým a sám zase svým rozměrem
i svými rytmickými klady dodává myšlenkovým členům výraznosti a
sevřenosti. Poměr rytmických řad k řadám myšlenkovým je i v hexa
m etru Homérově důležitým činitelem; ale kdežto u Hom éra se uplat
ňuje mnohotvárná jednotnost rytmické formy jistou nadřaděností, jež
dává básni pevné vedení a příznačné éthos, převládá ve volném a dyna
micky hrotnatém verši Šrámkově subjektivní pathos myšlenky a vedle
něho, zdá se, leckde i libovůle nebo náhoda.
Toto oproštění od vázané formy je zmocněno jakýmsi syntaktic
kým primitivismem, který se projevuje převahou jednoduchých vět,
nápadnou i proti slohu Hom érovu, jenž se přece nijak nevyznačuje
složitými periodami. Když se i prosté podřadné věty podmínkové mě
ní v samostatné věty tázací nebo zvolací - v užívání vět s vykřičníkem
se Šrámek podobá Vaňorném u - nebo když se věta přací proměňuje ve
větu oznamovací, vznikají někdy trhané a nespojené řady krátkodechých
vět a větiček se smyslem těžko postižitelným. N a př. Od. V II 311 nn.
pronáší Alkinoos vůči Odysseovi přání tohoto smyslu: »kéž bys měl
mou dceru za ženu a zůstal zde; dal bych ti dům a statky, kdybys tu
dobrovolně zůstal, avšak proti tvé vůli tě nikdo z Faiáků nebude zdržo
vat«; u Šrámka čteme na tomto místě str. 89: K éž by však zatoužil... ta
kový muž, jako jsi ty... po dceři mé, požádal o ni a zůstal tu s námi!
Zůstaň ty sám! - Dám ti dvorec a statky - nechceš. Proti tvé vůli nesmí
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té z Faiáků zdržovat nikdo, ni já! N a str. 228 mluví u Šrámka Odysseus
k Eumaiovi: Povez Pénelopeii, ať teká jen v ženské síni, než zapadne
slunce. A t čeká trpělivé. Pak ať se vyptává na svého muže. V ečer
u ohniště. Mám na sobé pouze hadry, vždyt víš. Ujal jsi se mne první;
tak jsou přeloženy verše Od. X V II 571 nn., jejichž věty jsou v origi
nále zcela jasně vázány: »vybídni Pénelopu, aby počkala, i když spě
chá, do západu slunce; a tehdy ať se mne vyptává o návratu svého mu
že, usadíc mě blíže u ohně, neboť mám chatrný oděv; to víš i ty sám,
protože jsem nejprve k tobě přišel s prosbou«.
Nahrazování podřadného souvětí větami hlavními je nápadné
zvláště v homérských přirovnáních dvou dějů, kde takto mizí charak
teristické jako a zbývá jen tak. N a př. Od. X IX 204 nn. tlumočí Š.
takto: Choť jeho poslouchala a horké slzy jí zkrápěly líce. Závěje, kte
ré na horách nakupil západní vítr, tají při prvním závanu jara, a hor
ské řeky, zmnoženy tajícím sněhem, rozlévají se z břehů. Tak tekly jí
slzy po krásných lících pro muže, který vedle ní seděl; u Hom éra je tu
vazba: »jako se rozmáčí sníh ... a tajícím sněhem se plní řeky, tak se jí
smáčely tváře«.
Z dá se, že Š. tímto rozvazováním souvětních vazeb projevuje přílišné
podceňování jednak syntaktických schopností českého jazyka, jednak
i chápavosti dnešního čtenáře.
Děje, o kterých se u Hom éra vypravuje, mají své určité tempo a
svou míru výraznosti. Š. v četných případech pokládal za vhodné pro
dnešního člověka ono tempo zrychlit, a kde řecký básník vyjadřuje čin
nost nebo stav obecným neutrálním slovesem, užívá jeho český tlu
močník zvláštního slovesa výrazného; je to zejména při pojmech »jíti«
a »mluviti«. Kdežto u H . osoba prostě jde, přistupuje a pod., u Š. běží,
rychle běží, kmitne se, letí, vyklouzne, prodírá se, skáče, zjevuje se, vy
trácí se, mizí, kolébá se, trmácí se; posel přibíhá bez dechu; Hefaistos
se pajdá, řítí, supí, jeho klecavá noha se blíží. Hodně si dal Š. záležet
na vylíčení běžeckého výkonu Telemachova, jejž sám přikomponoval
k prostému vypravování Hom érovu: (Telemachos) proběhl síní, pře
létl zrakem hromady bronzu a zlata, proklouzl mezi starými truhla
m i . . . přeskočil nádoby vonného oleje, doběhl tam, kde stály radou
amjory starého vína; tak jsou pro dnešního člověka přetlumočeny vety
Od. II 337 nn. »Telemachos sestoupil do otcovy komory, kde leželo
zlato a bronz a v truhlách oděv i hojně oleje.« Kdežto u H. Člověk
mluví, něco řekne, poví, u Š. mluví rychle, mluví udýchán, křičí, chrlí
ze sebe rychle, rozchechtá se, rozhuláká se, žvaní, skuhrá, ano i křiví
tvář, vyhledává v zástupu zrakem toho a onoho; jindy zase vzdychá
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lká a velmi často šeptá; ti šeptající heroové jsou velmi divný vynález
Šrámkův, zejména když »šeptají« modlitbu, nebo když se Homérův
hrdina udeří do prsou a - zašeptá vztekle. Homérovi lidé pláčí, u Šrámka
jen štkají nebo tiše štkají; u H. hodující pijí víno, u Š. se utápějí ve
víně nebo prolévají hrdlo nebo zvracejí do sebe víno. Od. IX 353 vypra
vuje Homérův Odysseus, jak dal Polyfemovi napít vína: »tak jsem řekl,
on přijal (víno) a vypil; poliboval si velice, pije chutné víno, a žádal
mne po druhé zase«. Ale Šrámkův Odysseus zpestřuje tento jednoduchý
děj svými barvami: Čekal jsem chvilku. Vzal číši, upil, zamlaskal hlučně, olízl se a Škemral. Silné výrazy Štěnice žebrácká . . . chlap zavšivený
volí Š. tam, kde H. mluví o obtížném žebráku, o obtíži hostiny, a Homérovu větu »když ty ne jak se patří žebráš« nahrazuje svou větou
žebrat je svinstvo. N a nejednom místě nestačí Šrámkovi zájmeno »oni«
a dosazuje za ně výrazy jako ta čeládka zpupná nebo temné postavy
nebo aspoň smečka. Leckde zesiluje Š. výraz přidaným přirovnáním;
vedle homérských přirovnání jsou jeho obrazy běžná rčení nynější ho
vorové mluvy. N a př. unikal otázkám jak úhor; vlny se válely jak hory
ocelové; mezi stolci bylo jako v úle; koráby proplují skalami jen
jako do myší pasti (H .: »vchod je úzký«); Odysseus spal jako nevinné
dítě; loď letěla k městu jak radostný pták; neseď jak baba; kolik nocí
jsem probděl jak pes; orli se snesli nad lidské mraveniště.
Svým výrazem smyslových dojmů, zvláště z pohybů a zvuků, do
plňuje Š. na nejednom místě líčení Hom érovo nebo jím i slova Homérova nahrazuje. Kde H. prostě praví, že hrdina Aigyptios »začal
mluvit« k Ithačanům, líčí Š.: A již se ztišil Šepot i nejzazšíc h míst, aby
k nim dolétla slova hrdiny Aigyptia; uzavření jistého kruhu času opi
suje: a mnohokrát vystřídal se již úplněk s tmavou čtvrtí; H .: »přišli
k lodi a moři«; - Š.: seběhli k rychlé lodi, jež tiše se houpala Šerem; H .:
»vytahovali bílé plachty pevně pletenými řemeny« - Š.: skřípěla rahna
a zatřepaly se bílé plachty vlahým večerem; H .: »druhové se shromáž
dili a bohyně pobídla každého« - Š.: z města se trousily neslyšně šerem
postavy těch, jež svolala Pallas; Od. II 429 Š. přidává obraz lodi: letící
černý pták s bílými křídly; H .: »uvázali lana na lodi« - Š.: úpěla lana
horečným chvatem; H .: »po celou noc i ráno loď si razila cestu« - Š.:
zpívala radostnou píseň rahna i plachtoví bezednou nocí. A za jitra
dál -; H .: »pobídl druhy« - Š.: vidím ho ještě, jak na přídi křičí a pobízí
veslaře své; H .: »Poseidaonovi jsme obětovali mnohé býčí kýty« - Š.:
praskaly tehdy ohně a býčí kýty syčely Poseidaonu v oběť; H .: »tehdy
jsme ulehli u příboje ( = na břehu) moře« - Š.: v písku jsme usnuli
všichni a more Šplouchalo tiše; H .: »hleděl na moře prolévaje slzy« -
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Š.: pro slzy neviděl dálek, do nichž zoufale zíral pres mořské pláně:
H .: »pozoroval Pleiady« - Š. : jen k Pleiadám zíral horečnatými zraky,
H .: »veřeje stojí na prahu« - Š.: veřeje rostou z kovových prahů; H . :
»křesla jsou opřena o stěnu« - Š.: křesla ubíhají při stěnách: H .: »když
se shromáždili« - Š.: když hlava na hlavě dýchala prudce; H .. »zděsili
jsme se jeho hrubého hlasu a ohromné postavy« - Š.: hlas jeho burácel
hromem a jeho strašný stín se nad námi klonil; H .: »kdo by mohl uvidět
boha proti jeho vůli, jak jde sem nebo tam?« - Š.: kdo z lidí muže
postihnout krok a pohyb vzduchu (!), když bohyni věčná ho míjí. A j. p.
Homérská e p i t h e t a, příznačná složka epického slohu, zdála se
Šrámkovi asi příliš statickým živlem a proto je velmi často proste vy
nechává, jindy zase je proměňuje v děj. Tak na př. H .: »lesklé oprati« Š.: a ranní slunce se svezlo po opratích; H .: »sličnou dívku« - Š .: dívku,
jíž v zraku dřímala touha; H .: »rybnaté moře« - Š.: more, na jehož
vlnách si ryby jen hrají; H .: »veliký kanec« - Š.: chrochtající kanec,
H .: »Menelaos, zdatný hlasem« - Š.: Menelaos, jenž v bitevní vřavě
překřičel všecky; H .: »bojovný Aias« - Š.: Aias, který se bil jako bůh;
H .: »vonné roucho« (rozumí se navoněné voňavkou) - Š.: sukni vonící
vzduchem a sluncem. Úplné neporozumění homérskému epithetu a bá
sníkovu názoru projevuje Š. tam, kde si dovoluje epitheton znehodno
covat přidaným časovým určením; na př. Helené, nejkrásnějíí kdys
zena; Nestor, slavný kdys jezdec; Nestor, který kdys v mládí krotíval
hřebce (o Diomedovi správně ponechává krotitel hřebců); ženiši, kteří
se chtěli rovnat bohům (jinde správně pána rovného bohům).
Rozličná homérská epitheta Odysseova tlumočí Š. nejčastěji týmž
slovem štvaný, jako je i sloveso štváti u něho oblíbeným zmocněním
sloves homérských; již první verš v jeho Odysseii štvaný muž udává
to ninu celé skladby. Ale Homérovo polytropos je něco jiného, nejspíše
asi naše »zchytralý«, jak je vykládáno i v Platonově dialogu Hippiu
Menším. Nesprávně je přeložen etymologický výklad Odysseova jména
slovem Posedlý. Z nepochopení funkce homérského epitheta vznikl u S.
překlad Od. I 29 prokletého Aigistha, kde H. má »bezvadného
Aigistha«.
Jsou také případy, kdy Š. sám jisté epitheton přidává; na př. Odys
seus věčně čekající; Charitky svůdné (tímto přívlastkem Š. rád také
opatřuje roucho žen). Často přidává ze svého také adverbiální určení
jako tiše, mlčky, zvolna, plaše (toto zejména o ženách), smutné, hravě,
chvatně, vztekle, zoufale, hrdé, netrpělivě. Nevhodně a s bezděčnou
biblickou reminiscencí překládá Š. jistý starobylý homérský výraz slovy
( Alkinoos) ve vší své slávě, kde by se lépe řeklo »silný Alkinoos«.
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M oderní Šrámkovo přestylisování homérských výrazů není někdy
prosto plytkosti, ochuzuje báseň o leckterý názorný projev antického
myšlení a místo toho jí dává laciné dekorace nebo zase výraz docela
všední. N a př. H .: »bohové ho učinili nezvěstným« - Š.: ( bohové) zajiti
nechali jej v neznámém šeru; H .: »tomu (Telemachovi) bohyně do
srdce vložila sílu a odvahu a upomenula ho na otce ještě více nežli
dříve; a on svou myslí to zpozorovav užasl ve svém srdci, neboť si po
myslil, že to byl bůh« - oč názornější a básničtější je tato homérská
psychologie nežli výraz Šrámkův: (Telemachos) pocítil náhle sílu a
odvahu v prsou a vzpomínka na otce zahrála více než dosud. Užasl
Telemachos, protože tušil, že to byl bůh; H .: »k tomu zase mluvil Te
lemachos osměliv se, neboť sama Athene mu vložila do srdce odvahu« Š.: (Telemachos)odvétil bez bázně, cítě, ze Pallas Athene je s ním; H .:
»jeho řeč si vložila do mysli« - Š. : myslila na jeho slova; H .: »neztratil
jediný Odysseus den návratu« - Š.: nevrátil se jen Odysseus jediný
z Troje (což vůbec nedává žádoucí smysl); H .: »svár položila mezi
oba Atreovce« - Š.: seštvala mstivým záštím i syny Atreovy; H .: »Musa
jej milovala a dala mu dobré i zlé« - Š.: Musa jej milovala láskou, která
je zdrojem šťestí i trýzni; H .: »smrt tě zabije« - Š.: smrt přijme té ve
svůj klín; H .: »dokud bude mít toto smýšlení, které jí nyní bozi kladou
do prsou« - Š.: až zanechá umínénosti, kterou jí nyní bozi našeptávají ( ! ); H .: »poznával jsem, žedaim on nám obmýšlel zlo« - Š.: nebot
jsem tušil ve vzduchu zkázu; H .: »Zora vstala s lůžka, aby nesla světlo
bohům i lidem« - Š .: rozzářila se sídla bohů a nový život vzešel smrtel
ným lidem; H .: »pravil ke svému srdci« - Š.: (Odysseus) říkal si tiše,
(Poseidon) do vousů hučel; H. : »často mu srdce hledělo vstříc záhu
bě« - Š.: rozloučil se již s životem nesčetněkrát; H. (o pěvci Demodok o v i): »bůh mu dal zpěv, aby těšil, jak duch jej pobídne zpívat« - Š .:
bozi mu dali dar zp ěvu a poťeíí nás uměním svým; H .: »toto se mi zdá
v mysli nej krásnějším« - Š.: a člověk cítí z života radost; H .: »když mi
přišel osmý přiblíživší se rok« - Š.: když se však osmý rok zrodil z vět
ného lůna časů (ale jinde prostěji: když nadešel osmý rok). N a nejed
nom z uvedených míst je patrno, jak Š. svou změněnou stylisací potla
čuje antickou myšlenku, že děj vychází od toho nebo onoho boha; ná
padná je tato změna zvláště také ve vypravování v X III. zpěvu, jak
bohyně Athéna proměnila Odyssea v starého žebráka; sem náleží i H .:
»takto promluvivši bohyně předložila stůl naplnivši jej ambrosií a při
pravila červený nektar« - Š.: a již stál před ním stolek s ambrosií
a nektarem.
V překladu Šrámkové zmizelo leckteré známé rčení homérské, na

302

př. i »jaké to slovo ti uniklo z ohrady zubů«, místo něhož je nevýrazné
co jsi to řekla. Zmizela i »růžoprstá« nebo »krásnotrůnná« Zora a ráno
se u Š. popisuje slovy východ rděl se jitrem nebo pak začalo svítat.
U H . oslovuje Odysseus N ausikaupaní, u Š. krásná nebo docela spanilá,
krásná; byla i ta změna nutná pro dnešního člověka?
Jak je vidět z uvedených příkladů, vkus nového tlumočníka Odysseie
a jeho mínění o tom, co se má dát dnešnímu čtenáři, proměnily velmi
pronikavě sloh Homérova eposu. Proti tomu je třeba uznat, že vážněj
ších věcných odchylek od řeckého originálu je u Š. poměrně málo.
Přijímaje mínění některých starověkých i novověkých kritiků, že se
původní Odysseia končila 296. veršem X X III. zpěvu dnešních našich
vydání, zakončuje vypravování o Odysseovi a Penelopě slovy, zmocňu
jícími větu Hom érovu »ti potom rádi přišli k starému loži« zdůrazně
ným poukazem na dvacetiletou odluku.
Jindřich Niederle, vynikající český znalec a překladatel Homéra,
správně napsal r. 1874, že pokus o přebásňování Homéra »vyhledává
velké tvůrčí síly básnické«. Šrámkův pokus o přebásnění Odysseie je
jistě svérázný a svědčí o smělé tvůrčí vůli. »Dnešní člověk« nepochybně
najde zalíbení v jeho výrazném a na pohled přirozeném podání Homé
rova eposu a nebude mu překážet, že čte ne osobité a jednotné dílo
starého básníka, nýbrž výtvor vzniklý oddělenou činností dvou různo
rodých duchů, nevyrovnanou smíšeninu antiky a přítomnosti. Ale kri
tiku a znalci pravého Homéra - právo znát Homéra i jako básníka by
nemělo být upíráno ani klasickému filologu - to překáží a nezdá se mu
vhodným, že Š. předkládá svou Odysseiu jako tlumočení řecké básně;
neboť ctnost tlumočníkova je podřizovat svou dovednost vedení mluv
čího a ne jeho výroky měnit, doplňovat a opravovat.
Autor nové české Odysseie hned začátkem svého díla dává najevo,
že se nehodlá podřizovat ani Homérovi, ani samé Muse, od níž si řecký
epik vyprošuje vypravování úvodními slovy: »0 muži mi vypravuj,
Muso, který...« Český jeho napodobitel nechce poslouchat, co zpívá
Musa, naopak Musa má poslouchat jeho, co on vypravuje. On je vě
doucí, on vidí Odyssea, jak je zmítán na moři, a on ví o jeho příštích
osudech. Začátek jeho Odysseie zní totiž takto: Štvaný muž bloudí,
Muso, sinými moři... Spatřil nesčetná města... Druhů svých nezachrání,
marně se o ně s osudem rve, sami se uvrhnou v záhubu svévolným
činem: porazí, hlupci, bělostná stáda Heliová... Za to jim odepře bůh
spatřiti otčinu. Zvláštním nedopatřením ponechal však Š. smysl verše,
který pak následuje: O tom vypravuj tedy, Diova dcero, i nám! Lec
který z čtenářů, kterým se tato Odysseia předkládá, si možná neuvě
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domí, že se tu Š. prohřešuje proti »vzývání Musy«, příznačnému to
motivu epického slohu, ale snad pozná, že tu není všechno v pořádku,
když se dobře neví, kdo vypravuje a kdo poslouchá. Vskutku však je
tato nedůslednost významnou nápovědí celé Šrámkovy Odysseie, která
chce čisté tvary antické epiky přiblížit dnešnímu člověku tím, že je
koloruje barvami volenými s osobním vkusem někde velmi pochybným.
Co takto vzniklo, nemělo by být vydáváno za Odysseiu Homérovu.
Vladim ír Šrámek měl právo i povinnost nalézt pro svou skladbu nějaký
vhodný titul, kterým by vyjádřil její poměr k eposu Homérovu; hudeb
níci tu užívají slova v a r i a c e .

Leopold Peřich
K U L T U R A A KRAJ
O regionalismu se v posledních letech poměrně dosti mluví a píše.
Přesto zůstává otázka po jeho obsahu stále ještě nejasná, a tak není
divu, že i uskutečňování jeho cílů zůstává daleko za kladenými poža
davky. Poměrně nejméně problémů jest v hospodářské oblasti regionalistického programu. Zde jest jasný cíl - hospodářské povznesení
kraje a jeho obyvatelstva - a tomu cíli odpovídají i určité cesty, jak ho
dosáhnout. Podpora zemědělství, živností, průmyslu a obchodu a zdo
konalení správního zařízení, které slouží jejich rozvoji. Pracuje se tu
ve světě konkrétních, hmotných skutečností, jež se dají přesně srovná
vat, vážit, statisticky zpracovat a utřídit v přesné skupiny. I zde je sice
třeba dbáti vyšších usměrňujících zájmů, jež kladou meze přílišné hor
livosti - nelze na př. budovati obchod a průmysl, pro který není při
rozených předpokladů - ale to vše lze dobře postihnouti a stanoviti.
Horší je to s uskutečňováním regionalistických zásad v oblasti kul
turní. Zde se ocitáme ve světě, který lze těžko obsáhnout přesným vy
mezením, neboť je v povaze práce duchovní - a o takovou tu přede
vším jde - že se nedá bez újmy na své hodnotě stěsnat do usměrňují
cích hranic hmotného i pomyslného měření. Je těžko tedy určit sa
m otnou definici regionální kultury a myslím, Že je obecně zhola ne
možné stanovit přesný a každému přijatelný výměr regionálního umění
v poměru k umění národnímu. I kdybychom se shodli na některých
základních znacích, které by určovaly příslušnost uměleckého díla do
regionální tvorby, zůstaneme skoro vždy na rozpacích, budeme-li po
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staveni před hotové dílo, abychom určili, zda patří do oblasti regionál
ního umění. Uvidíme ještě v dalším výkladu, že ani původ autora, ani
jeho působiště, ani námět nemohou býti rozhodující pro posuzování
regionalistické povahy uměleckého díla.
Jaké tedy hledati východisko? Jest vůbec za těchto okolností
možno a radno mluviti o regionální kultuře? Položíme-li si takové
otázky, ocitáme se v situaci, jaká vzniká vždy, když prosté myšlení
rozumové s jeho obvyklým logickým postupem se dostane do roz
poru s prožívanou skutečností a se zkušenostmi z praktického života.
Úvahy nedávají pevného základu pro teoretické východisko, ale prak
tické zkušenosti a potřeby současného života naléhavě dokazují, že tu
něco jest, co nutně vyvolává tvůrčí práci regionální, co ji podmiňuje,
ale současně též nutí k rozvoji, obdobně jako v řádu přírody podm i
ňuje a nutí země v souvislosti s vnějšími vlivy a vnitřními disposicemi
zrno a semeno k růstu. Za takových okolností je třeba zanechati úvah
a pustit se do díla. Zkušenost nás poučila a učí, že dosavadní osvě
tová práce v krajích měla a má zaměření výlučně extensivní. Jejím
úkolem jest popularisovati umění a vědu ve vrstvách lidových. Neza
jímá nás zatím v této souvislosti, zda a nakolik se to děje řádně. Stačí
zjištění, že o tuto činnost v krajích je všude péčí veřejné správy hojně
postaráno.
Mluvíme-li však o kulturním regionalismu, nemyslíme v této úvaze
na onu popularisační osvětovou činnost, nýbrž na kulturní práci, kte
rou bych nazval intensivní, to jest onu tvůrčí činnost v oboru vědy
a umění, která jednak v oblasti krajové roste, jednak se krajem něja
kým význačným způsobem obírá. Jinými slovy: kulturní regionalismus
znamená tvoření nových hodnot pro národní kulturu v oblasti toho
kterého kraje. Úsilí regionalistické v oblasti kulturní má pak směřovati k tomu, aby vytvářelo možnosti a kypřilo půdu pro vznik a roz
voj vědecké a umělecké práce v kraji. Je třeba zjednávat předpoklady
pro to, aby lidé schopní a povolaní mohli v kraji pracovat podle svých
vloh, aby nenaráželi na každém kroku na překážky skutečné i uměle
vytvořené a nenabývali přesvědčení, že mimo kulturní centrum je
umělecká a vědecká činnost nemožná. Jak daleko jest od takového připusťme, že často subjektivního - poznatku k přesvědčení, že zbývá
jen dvojí možnost: buď se dostati do kulturního centra nebo pěstovat
králíky. K ulturní regionalismus musí tedy usilovati, aby taková pře
svědčení nevznikala, a to jednak odstraňováním objektivních příčin,
jednak bojem proti subjektivním představám, vedoucím k pohodlnosti
nebo k netečnosti. Že těch objektivních příčin je dost, víme dobře.
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Jak často vidíme, že i tam, kde osvětová činnost je čilá, nalézá umělec
málo pochopení pro svou práci, marně hledá prameny morální i hm ot
né pro rozvinutí své činnosti a často, přečasto vzpomíná na platnost
přísloví, že doma není nikdo prorokem.
Ř ekl jsem, že hlavním úkolem regionální práce kulturní jest, aby
dávala prostředky a vytvářela prostředí pro hodnotnou uměleckou a
vědeckou tvorbu. T o znamená, že její péče o kulturní činnost je rázu
pomocného. Otázka tvorby samé, jejího vzniku a provedení zůstává
mimo dosah jejího vlivu. Co to prakticky znamená? Nic jiného, než
že si krajoví horlitelé musí stále uvědomovati meze svého chvályhod
ného snažení. N ení dobře možné, aby regionalistické nadšení vydupávalo regionální kulturu ze země stůj co stůj. Aby v jakémsi místním
vlastenectví hledali se pro každou oblast kulturní tvorby representanti
bez ohledu na schopnosti a na vnitřní předpoklady, kterých je pro
tvůrčí práci kulturní nezbytně třeba. Regionalistické nadšení nesmí
jíti tak daleko, aby na základě pouhého projevu dobré vůle dávala se
legitimace k umělecké a vědecké tvorbě a aby vše, co se za ni vydává,
bylo nekriticky přijímáno a schvalováno. Jinými slovy řečeno: zdravý
regionalism nemá a nesmí míti nic společného s kulturním provin
cialismem. Je si vědom, že na tvorbu uměleckých a vědeckých pracov
níků v kraji nelze bráti jiná měřítka než na tvorbu, která roste jinde,
nebo v kulturních centrech. Ze kraj, byť byl územím malým ve smyslu
prostorovém, nechce a nemůže býti malým v oblasti duchové a mrav
ní! Neboť prostor lze spojovat a sčítat v celky větší, ale kultura se
sčítat nedá. Tisíc katastrálních obcí tvoří kraj, řada krajů tvoří zemi,
ale tisíc špatných, podprůměrných básníků nenahradí jednoho básníka
opravdového. Záplava špatně pomalovaných pláten není nic proti
jednomu obrazu dobrému. Musí se tedy zdravý kulturní regionalism
uvarovat chorobné snahy po provinciální soběstačnosti, která chce míti
své básníky, své malíře, své hudebníky a pod dojmem takové marni
vosti hýčká všelijaká nedochůdčata, která se z konjunkturálních ohledů
vrhla na kořistění tučná a snadná. Jen umělec dobrý v hodnocení obec
ném může býti uznáván za umělce regionálního. Zde neplatí a nesmí
platiti heslo: malý, ale náš, nýbrž jen přísný požadavek velikosti myš
lenkové, mravní, duchovní, požadavek mající na mysli velikost kul
tury národní, jejíž složkou kultura regionální jest.
Co však dělati, není-li v kraji výrazných tvůrčích osobností? Není-li
básníků, malířů, sochařů, hudebníků, vědeckých pracovníků, kteří by
tvořili tak, aby jejich dílo sneslo hodnocení obecně platnými měřítky?
T u nezbývá než čekat a pracovat trpělivě na přípravě podmínek pro
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jejich příchod. Pro práci zbývá rozsáhlé pole zpětného pohledu do mi
nulosti, který buduje tradici kulturního vývoje, je tu možnost rozšiřo
vání obzorů tím, že se uvádějí vhodné příklady z krajů jiných. Stůj co
stůj je však třeba uvarovati se snižování požadavků podle přísloví, že
mezi slepými jednooký králem, že tam, kde není básníků, může být
uctíván básník podprůměrný, že tam, kde není malířů, smí býti za
representanta považován malující břídil. Jak by snižovali svůj kraj ta
kovým pojímáním věci ti, kteří chtějí sloužit jeho slávě a velikosti?
Všechny nejlepší úmysly, všechna dobrá služba obrátila by se v opak
toho, co zamýšleli: hubila by krajovou kulturu podporováním plevele,
který znemožňuje růst dobrého umění.
Přiznávám ovšem, že naznačením úkolů dobré práce regionální
jsem nijak nerozřešil otázku, co to regionální umění je, nebo která
díla spadají do oblasti regionálního umění a kteří umělci mají nebo
m ohou býti považováni za regionální. Řekl jsem už, že jasně a přesně
na otázku odpovědět nelze. Rozhoduje tu původ umělce? Co pak od
povíte na tvrzení, že Štursa je regionálním umělcem Novoměstská?
Vezmete-li za základ působiště autora, pak musíte přiznat, že Otokar
Březina je básník regionu jihozápadní Moravy. Rozhodnete se pro
námět jako charakteristickou známku a budete na rozpacích, zda při
řknout Slavíčka Praze či východním Čechám. Omezíte-li se však na
výsek umělcova životního díla, pokud se obírá tím kterým krajem,
kde zůstane jednota jeho umělecké osobnosti, jež je přece ústředním
pojítkem jeho prací, pojítkem nejméně tak důležitým, jako je vztah
díla k námětu.
Je-li tedy těžké označit umělce za regionálního, je stejně obtížné
a snad nesnadnější určiti, které dílo patří do oblasti regionální tvorby.
Řeknete, že to, které svým námětem se dotýká kraje, ale pak zůstává
v platnosti námitka, že podobným dělením se rusí jednota životního
díla autorova, protože malíř, který maloval v Čechách, na Moravě, na
Podkarpatsku a v Itálii, jistě vložil do díla motivicky různorodého oso
bité prvky svého umění a jeho násilné trhání podle krajových dělítek
by zavádělo k falešným závěrům nehledíc na to, že by se mnohý autor
podivil a mnohý energicky opřel pokusům, které ho řadí někam bez
jeho vědomí a svolení. Ale ani ten, kdo by se sám za krajového umělce
prohlašoval a záměrně se ve výběru motivů omezoval na určitý kraj,
nestává se ještě regionálním umělcem v pravém slova smyslu. Alespoň
se jím jistě nestává proto, že dbal a dbá vnějších znaků krajového
umění, jestliže v něm nejsou obsaženy jisté znaky vnitřní. Postihnout
je lze, jak jsem naznačil, těžko.
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Chceme-li však přece, alespoň s výhradami a náznakově, se pokusiti o nějakou charakteristiku regionálního umění, pak musíme se omeziti na zachycení několika základních rysů, určujících nějak specificky
zvláštní ráz tvorby spiaté s určitým krajem. Při tom se musíme vyva
rovat generalisací, nesmíme tvořiti zákony nebo šablony, protože vždy
se najdou v individualitách umělců výjimky z jejich díla, které se bu
dou vymykati každé šabloně. Charakteristické prvky regionálního
umění zůstávají tedy jen naší abstrakcí - více méně odůvodněnou - ale
nejsou žádným předpisem, ani žádným měřítkem k posuzování jiných
děl, nakolik jsou nebo nejsou regionalistická. Popírám tedy, že by bylo
nějaké přesné, postihnutelné vymezení regionalistické kultury, neboť
kulturní tvorbu nemůžeme omezovati v její vlastní oblasti. Z toho vy
plývá dále, že můžeme jen hotová díla kteréhokoliv druhu umělecké
tvorby třídit podle svých potřeb a sklonů tak, že přihlížíme k někte
rým jejich vnitřním i vnějším znakům a určujeme blízkost jejich
vztahu ke kraji. Takovým vnějším znakem, zajisté nejvýraznějším, je
námět - motiv v díle výtvarném i výpravném. Podle něho můžeme
dobře a pohodlně sestavovati skupiny umění týkající se toho kterého
kraje. Ale smíme u takových skupin mluviti o krajovém umění i ve
smyslu obsahovém, jako by to byla ona díla, která nesou specifické
znaky vnitřní, nenapodobitelné a jedinečné, které vyjadřují a postihují
individuální duchovní tvářnost kraje? Pochybuji, neboť motiv je pouze
jednou, vnější stránkou v díle, které se stává uměním teprve tehdy,
jsou-li přidány ještě náležitosti jiné, vnitřní. M ám na mysli duchovní
obsah díla a jeho spojitost s krajem. I když víme, že duši kraje nelze
definovat, přece jen cítíme, že ji poznáváme vnitřním nazíráním, intim
ním citovým vztahem, zvláštním porozuměním, které nám činí jisté věci
zvláště drahými, bezprostředně blízkými a srozumitelnějšími, než nej
krásnější výtvory jiné, které jsou nám vzdálenější.
K teré vlastnosti však to jsou, jež přibližují umělci látku a čte
náři nebo diváku umělecké dílo do intimní blízkosti, aby je přijímal
jinak, jaksi plněji než druzí? Zde nemám na mysli onu vnímavost
obecnou, která každému, kdo pro umění má pochopení, objevuje nové
světy, nýbrž vnímavost jinou, snad vedlejší, kterou se vyznačují duše
spřízněné. Abych objasnil blíže, co myslím, pokusím se to ukázat na
případě konkrétním. Připomínám si dílo Bezručovo, které jistě svou
velikostí mocně působí na srdce a mysl každého vnímavého čtenáře.
Rozumějí mu všichni, ale jsem přesvědčen - a zkusmé doklady to do
svědčují - že vedle mohutných zážitků obecných jsou při jeho četbě
ještě zážitky zvláštní, které prožívají jeho krajané, příbuzní krví, pů
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dou, řečí, zkušenostmi, tradicí, oni krajané, spojení jemnými, nevidi
telnými pouty užšího společenství. Vzpomeňme, že i v rodině a rodu
si namnoze rozumějí lidé bez řeči pohledem, gestem, mlčením nebo
neartikulovaným výkřikem, že podobně nebo stejně odpovídají na ná
razy vnitřního dění, a pak začínáme chápat krajové společenství a kra
jovou duši. Jejich řeč i jejich skutky jsou velké nebo malé a rozumějí
jim všichni příslušníci národa, ale chápou je poněkud šíře a obsažněji
ti, kteří jsou nejbližší. Ani tu nelze ovšem generalisovat. Nelze pře
zírat individualitu člověka, který je základním prvkem společnosti
a který na základě osobní vůle může lámat všechna pravidla a vy
tvářet vztahy nové, duchovní souvislosti, ale zavedlo by nás daleko,
kdybychom chtěli sledovat všecky prvky působící na tvoření společ
nosti. Šlo mi jen o to, abych ukázal na vztahy, dávající základ krajo
vému společenství, z něhož roste, či lépe řečeno, může růsti krajové
vědomí a krajové umění.
V
tomto pohledu objevuje se nám tedy krajové umění jako čistý,
upřímný projev umělce velké tvůrčí potence, umělce, ve kterém jsou
zahrnuty charakteristické rodové a krajové vlastnosti ve zvláště vý
razné míře. V jeho výrazové mluvě zrcadlí se pak i to, čemu říkáme
duše kraje. Ale obě výše naznačené podmínky ukazují též, že není
a proč není možno krajové umění uměle vytvořit. Jsou tu dva předpo
klady: aby tu takový umělec byl a aby poctivě tvořil. Umělá krajovost
zůstane na povrchu a umělec mocné síly bez vnitřních krajových dispo
sic vytvoří snad díla krásná, ale jen ve smyslu obecném, bez jejich
specifické vůně, jež z nich činí věc svého druhu.
A tak vidíme, že krajový umělec je zjev výjimečný a zvláštní v ná
rodní kultuře, který je nám darován jen zřídka. Opakuji výslovně da
rován, abych naznačil bezmocnost našich sil na jeho zrodu. A přece
není ta bezmocnost úplná: co na nás jest, smíme a musíme učinit. Tak
se vracíme k tomu, co jsem řekl na počátku úvahy. Hlavní a nejzávažnějŠÍ úkol pracovníků v kulturním regionalismu jest přispívati
hm otnou i morální podporou k tomu, aby umění a věda mohly býti
v kraji pěstovány. Obojí činnost hodnotiti měřítky obecnými, aby
chom se uvarovali provincialismu, ale tam, kde přísný soud najde ta
lent a kvalitu, podporovati jejich práci a rozvoj v pevné víře, ze tím
sloužíme kultuře národní, k slávě i prospěchu své domoviny a v dů
věře, že se mezi nimi najde někdo, kdo ryzím způsobem vyjádří zvlášt
ní krásu a velikost kraje, který přispěl k uskutečnění jeho díla.
Kraj jest oslaven každým dílem, které se zrodí v jeho prostředí
nebo za pomoci jeho synů, jestliže ono dílo obohacuje kulturu ná
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rodní. N ení tedy třeba tvořítí kulturu regionální, nýbrž pěstovati
a podporovati v krajích dobré umění a hodnotnou vedu. Tím se na
plní dostatečně i program kulturního regionalismu.

VARIA
O v á ž n o s t i k věcem ducha
Snad všichni lidé nové doby si libují v přesvědčení, že mají určitý
shovívavý poměr k věcem, které podle jejich mínéní nejsou nezbytné
pro obyčejný střízlivý život. Uspěšný člověk zpravidla neuvažuje o tom,
má-li míti zaměstnaní, sluší-li se provozovati tělesnou výchovu, musí-li
věřit radám lékařů nebo právníků, má však tak zvaný poměr k věcem
duchovním; uvažuje, jak a pokud lze věřiti theologům, filosofům nebo
umělcům, vybírá si na stupnici důvěry určitou přiměřenou výšku a volí
tu, která se mu nejlépe hodí. Z toho tedy plyne, že k věcem duchovním
přistupuje s výhradami, že je nikdy nepřijímá celé, ale jen z části,
a to z té části, kterou považuje za nejvýhodnéjší a ještě pak klade pod
mínku, aby ho pom ěr takto svobodné zvolený nijak nezavazoval. Při
dává k svému pevné stanovenému životu civilnímu ješte něco pro ozdo
bu, něco pro kratochvíli. K svým kratochvílím pak chová city blaho
sklonné a shovívavé, jak se patří na člověka vzdělaného a pilné zaměst
naného, který si pro chvíle prázdné opatřil ušlechtilou zábavu. Pohlíží
na všechny věci duchovní se svrchovaným klidem tvora, kterého nic
nevzruší, protože všechno duchovní dění není schopno dosáhnouti až
k nohám jeho stoličky, na které on spokojené sedí, teší se pohledem
na rozličné výjevy hluboko dole a teší se z nich bez patrných stop
zármutku nebo radosti.
Tam dole je to jen zábavné nepravdivé divadlo. N ěkteří tam při
pravují kadidlo pro slavné bohoslužby, jiní vyšívají prapory pro staré
rytířské rády a jiní se zase namáhají postaviti věž, namalovat obraz nebo
vytesat sochu. V řadě, jak se zdá nejposlednéjší, jsou ti, kteří hledají
správný rým a přiléhavou metaforu.
Člověk povýšený sice nepotřebuje nevyhnutelné vůně kadidla a byl
by jisté dobře živ bez knihy veršů, ale dělá mu velmi dobře, má-li někdy
příležitost navštívit slavnou bohoslužbu nebo podívat se na průvod
s prapory a hudbou. Je v hloubi srdce p řesvěd čen, že lidé, kteří mu
občas takové rozkoše p řipravují, jsou venkoncem darmošlapové. Roz
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hodně odmítá jakoukoliv účast na těchto věcech bláznovských nebo
zbytečných, nepodporuje je a v zásadě je odmítá. V ždyť má zásady a
zaujímá stanovisko. Ale když už tu takové věci jsou, když už se někdo
stará o jeho kratochvíli a dokonce se zdá, ze to myslí váž ně, proč by
toho neužil, proč by se tím netěšil, jako se těší pohledem na kvetoucí
M y sami už těžko chápeme, ze svět víry i svět umění je se všech
stran těsně obklopen nesčíslným zástupem pozorovatelů, jimž je lhostej
ný obsah víry a osud umění. Dívají se srdcem studeným, dívají se bez
účasti jako na hru, která může vzrušit jen jejich smysly a ne jejich
srdce. Srdce zůstávají němá a lakomá, tisíce jiných věcí je vrchovaté
naplňují. Smutná bezútěšná hra před jejich očima kypí tvary, barvou
i zvuky, ale ze je to hra na smrt odsouzená, nikdo nevidí. Jednoho dne
odejde poslední herec a bude po kratochvíli. Studená srdce budou pak
možná hledat jiné herce, kteří by je okouzlovali pohyby, vůněmi, zvu
kem, tvary a barvami; obléknou mima do odložených rouch a naučí ho
jeho úloze. N esčíslné oči budou pozorovati pohyby a způsoby nového
nositele vjemových rozkoší, ale to nebude žádná kratochvíle. Poznají,
ze něco podstatného jeho hře chybí, poznají, ze je to vskutku už jen
hra, ze to herec nemyslí vážně.
Takoví jsou obdivovatelé obřadů a starobylostí, takoví jsou přátelé
umění a poesie. S prázdným srdcem přicházejí, přihlížejí divadlu tak
dlouho, dokud se žádostivost smyslů nenasytí, a pak zase s prázdným
srdcem odcházejí. Jsou nad pomyšlení povýšeni, neboť věří, ž e to všechno je jen hra.
Zdá se, ze vedle sebe žijí dva světy a ze mezi nimi není žádných
pout; a přece: svět tělesný dívá se někdy na svět duchovní jako na divé
zvíře, dívá se a pak jde zas po svém.
Slyšíme často takovéto reci: »Rád zajdu někdy do katedrály, kde
mystické šero malovaných oken naplňuje kadidlový dým stoupající k vy
sokým klenbám...« Jak je to poetické!
Vždyť všechna tato poesie byla ukradena v kostele do posledního
písmene, všechno bylo vzato a nic přidáno. V nesčíslných obměnách
slyšíte takovou prázdnou ret náhodného obdivovatele, která mu v mysli
proklouzla mezi představou nedělního výletu do přírody a podstatnou
myšlenkou na večeři s teplými uzenkami. Ale to ještě není všechno.
Obdivovatel chválí svůj nedělní výlet asi takto: »V zeleném šeru lesa,
tohoto nádherného chrámu p řírody, kde vysoké smrky jako pilíře go
tické katedrály vznášejí se k tajemné průsvitné klenbě větví...«
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M luví zřejmě stejnou hantýrkou, jako by líčil své mohutné dojmy
z katedrály. Ale je tu přece hluboký rozdíl ve věci samé, i když na
mluvkovi vůbec nezáleží.
Les roste bez přispění lidského, roste jako boží dřevo. Vstoupí-li do
lesa tulipán, pramálo záleží na tom, jak chválí lesní šero. Katedrálu
však postavil člověk z hmoty země pro živé společenství křesťanů, na
plňuje ji liturgie posvátnými obřady; kameny tu přitesával a kladl člo
věk, človék tu rozdmychuje kadidelnici, člověk zpívá prefaci a lidé mu
zpěvem odpovídají. A tu přichází nepřehledné množství pozorovatelů
bez účasti jen pro kratochvíli na trochu »mystiky«. Přicházejí a odchái
zejí, nemohouce pochopit, že stavitelé katedrály nemyslili patrně na je
jich kratochvíli, ale s vážnou a usebranou myslí budovali tento dům
k slávě Hospodinové, že ani kněží, ani ten nejposlednějšě kostelník,
který skryt za pilířem točí kotlíkem s řeřavým uhlím, nejsou tu k tomu,
aby katedrále dodávali mystický nádech, ale že všechno, co konají, myslí
doopravdy.
Tak přijde na zmar každá věc duchovní, kterou nepřijímáme vážně
a s hlubokým účastenstvím. N ic není jen pro zábavu, nic není jen
lichou ozdobou nebo pouhou kratochvílí.
Jsou tedy na tomto světě věci opuštěné, odmítané nebo lhostejné
a nikdo se neptá, proč už dávno nezahynuly. Víme, že trvají, jsou dobré
pro nicotnou rozkoš smyslů, jsou vyvrženy mimo svět živých. Nikdo se
neptá, mohou-li žít bez lidské pomoci a bez lidské účasti; každý se
k nim blíží jen jako zloděj, doufaje uloupiti něco pro sebe a počínaje si
p ři tom jako lupič hrobů.
Jak těžké je asi nésti břemeno, které s přítěží stanovisek, opovržení
a kratochvíle okolního světa nese ten, kdo slouží své bláznivé a ne
potřebné věci, hoře spravedlností. Jaká je to čest věřiti věcem, které
už jsou obecně zařazeny mezi kratochvíle! A přece je nevyhnutelné
nutno, aby byl někdo, kdo se nesměje tam, kde se ostatní jen baví,
přece je nezbytné, aby to alespoň někdo myslel vážné. N a něm spočívá
celá tíha bezstarostných dní tohoto světa.
Břetislav Štorm
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K nové zeyerovské literatuře
Výročí stých narozenin Julia Zeyera přineslo celkem chudou žeň příspěvků, hodno
tících význam tohoto skutečného básnického genia v české literatuře před Březinou. Osa
mělost tohoto tvůrce velkých lyrických epopejí uprostřed své doby ční dosud Jako trpký
ukazatel zcela zahleděný v dalekou budoucnost. Planoucími údery svého ducha jako by
předčasně osvětlil cestu poesie, která zdvíhá národ z prachu všednosti k věčné záři
Kristova kříže.
Není proto divu, že jubilejní příspěvky nevybočily z rámce obvyklých slavnostních
úvah. Utkvěly většinou na známém a v celku zastaralém názoru o romantickém a kosmopolitickém básníku z lumírovské školy...
To platí především o životopisném náčrtku Evy Jurčinové (Julius Zeyer, život čes
kého básníka), která jenom v sentimentální toninu převádí výtěžky zastaralé positivistické studie Voborníkovy. Lidský profil Zeyerovy osobnosti nejenže neobohatila pod
statnějšími poznatky, ale zhusta i to, co již známe o životě Zeyerově, odívá oparem sladcebolné legendy o duchu věčně potácivém, rozeklaném, ne-li dekadentně nahlodaném. Co
pomůže všechna stylistická snaha po reliefní úspornosti obrazu, když základní postoj
k básníkovi je vadný a každý pokus o rozvržení světla v osnově básníkova života a díla
ztroskotává o positivisticky bludný předpoklad při výkladu životních dat i tvůrčí inspi
race. Nedivno, že se tu život básníka pozoruje v primitivní až přírodovědné formulce
jako drama nebo jako román, začínající idylou dětství, aby se v mužnějším věku dospělo
ke krisím a nakonec k vyrovnání protiv v perspektivě stáří. S touto přízemní plácačkou
podle positivistického recepisu zahájil své omyly o životě Zeyerově již Voborník, duch
tak nesmiřitelně cizí všemu tomu, co připomíná prostředí a vlastní dynamiku Zeyerova
života a díla. Ale dnes, kdy je nám přístupna nejen významná korespondence básníkova,
vrhající nejedno světlo na mátožnou legendu positivistickou o romantickém snílkovi, ale
i positivní metoda literárně vědného badání, která vychází z předpokladu autonomnosti
básnického díla, je na pováženou, jestliže se autor významu Zeyerova posuzuje zastara
lými metodami tainovského živočichopisu. V tomto duchu dosavadní životopisci Zeye
rovi a s nimi svorně i Eva Jurčinová pojímají hlubokou nostalgii básníkovu jako ty
pický příznak romantické pasivnosti. Pro básníkovu těžkomyslnost jsou však ony pro
jevy planoucí výbušnosti, vystřídané těžkou melancholií srdce, úpějícího všemi bolestmi
své současnosti, průvodními zjevy, jež napovídají vlastní útlak genia, vydobývajícího ze
všech výkřiků pláče a bolesti člověka bytostný spár lidské duše, prahnoucí v podstatě po
cíli bytí. Bolestné prožívání osudů může se jeviti jako cosi pathologického jenom tomu,
kdo sám nezná cíle bytí a spokojuje se s povrchní vlnou života. Zeyer naopak zdvíhá
pro sebe i své hrdiny nelítostnou hmotu života přímo ze sebe, z živných kořenů své
duse, tohoto chrámu Ducha Božího. Bylo to velké vítězství Zeyerova duchovního aktivismu, to vědomí vnitřní jistoty, že utrpením a obětmi přemáháme v sobě tragický pocit
života, který teprve v perspektivách Kristovy pravdy rozklenuje obrysy pravé radosti
a konečného smíru a tím i cíle bytí.
Se Zeyerem Evy Jurčinové, ale i ostatních životopisců, na něž opravdu Zeyer neměl
stěstí, propadáme se kamsi v neurčitý spleen jalové duševní vyprahlosti, odpuzující opotřebovanosti, která s posledním zbytkem uplývajících sil upíná se k pasivní odevzda
nosti osudu. Nic opravdu lacinějšího, nic cizejšího duchu Zeyerovu nemohlo se dostati
takovouto diagnosou životních osudů básníkových. Mimochodem připomíná to až velmi
nápadně onen postoj jisté české kritiky z nedávných let vůči geniu Březinovu. Nemohu
Řád VII. 23.
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si pomoci, ale lidé určitého pokrokářského ladění, ať nedím přímo positivistického, ne
měli by se dotýkat věcí, které jsou jim nesrozumitelné, na deset zámků uzamčené. To
platí především o jejich neschopnosti proniknouti v oblast náboženské zkušenosti člo
věka. Nejen Voborník a F. V. Krejčí, ale i Miloš Marten ztroskotali v tomto pokusu
o určitější zhodnocení Zeyerova náboženství. Evě Jurčinové nenáleží tedy primát ani
v této věci. Její nechutně vtíravá tendence srovnávati Zeyerův náboženský ideál s Chelčického utopiemi působí až komicky, uvážíme-li, že Zeyer tohoto protagonistu středo
věkých chiliastů nejen nikdy nepřipomíná, ale přímo se vzpírá jakémukoli pokusu o po
dobné srovnání. Je arci zcela ve smyslu positivisticko-realistickém, jestliže se náboženskost Zeyerova ze známé nechuti a zaujatosti vůči katolicismu, jenž byl vlastním vy
znáním Zeyerovým, jak to dosvědčuje nad jiné průkazně jeho korespondence zvláště
s Karlem Dostálem-Lutinovem - reklamuje aspoň pro budhistický nebo egyptský Spiri
tualismus pohanský. Eva Jurčinová míní v tom spatřovati jaksi pokrokářsky stylovější
výklad!
A tak dlužno konstatovati, že se v tomto životopise, celkem nic nového nepřináše
jícím, ohřívají staré omyly a vžité bludy literárních příruček s vytrvalostí hodnou lepší
práce a hlavně jiného druhu práce, než je literární věda, s níž je životopisná studie Evy
Jurčinové velmi zhusta v rozporu až křiklavém, jak to dokazuje primitivní motivování
vzniku básníkových prací (stará chyba Voborníkova), libovolná interpretace Zeyerových
životních osudů, které se znají z korespondence velmi kusé, opakování soudů přejatých
odjinud bez udání příslušné literatury (neudán F. V. Krejčí a Miloš M arten!), ulpění
na vnějším faktu životním, pro nějž se hledá zcela mechanicky přímá obdoba v díle
básníkově bez pronikavější schopnosti rozlišování mezi autonomním světem ducha a ideí,
z něhož se naplňuje dílo básníkovo především, a mezi daty občanské tvářnosti genia,
jejichž charakter obecné konvence může býti nad jiné scestný a bezcenný pro literárně
vědné zkoumání.
Anebo snad měl to býti pokus o beletristické podání životopisných osudů básníko
vých? Pak by tento vpravdě suchopárný portret měl velmi daleko do podobného druhu
slovesné práce.
Naproti tomu studie Václava Rente o Juliu Zeyerovi, i když v omezeném rámci
svazků »Pro život«, kde vyšla, bylo nutno spokojiti se jen s úsporným pohledem, jejž
určoval prakticky informativní účel, představuje nicméně pozoruhodný pokus vyrovnávati se pokud možná co nej upřímněji s tím, co tvoří problém Zeyerovy osobnosti i jeho
díla. Není jistě snadné na podkladě dosavadní chudé literatury o Zeyerovi pokusiti se
o nový pohled na tohoto básníka. Václav Renč počíná si proto dost obezřetně, ani ne
zamítaje zcela vžitý názor na Zeyera, ale ani nepřijímaje bez výhrad hodnotu tohoto
názoru. Je si vědom toho, že Zeyer náleží dosud k nej spornějším zjevům naší literární
historie. Tím je již také udán celkový ráz jeho studie, zaměřené v účinné zkratce právě
na ty nejspornější otázky zeyerovské: jeho romantismus, kosmopolitismus a problém
formy, stylu.
Předně Renč si nečiní valných skrupulí s označením romantismu Zeyerova, dávaje
arci tomuto pojmu širší smysl, než jak se obvykle hodnotí romantismus v onom vul
gárním pojetí jako záliby v exotickém a v ilusích citu, jež přeceňuje minulost a budouc
nost před přítomností. Ale spíše než v bytostném dualismu Zeyerovy křesťanské osob
nosti, která zažívá tragický pocit života se všemi typickými změnami a odstíny, příznač
nými pro různé fáze duchovního života, spatřuje Renč odlišný charakter Zeyerova ro
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mantismu v záměrném popření titanismu a neodpovědné revolty ducha proti jakékoliv
poutající vazbě, znaků to tolik příznačných pro romantismus Byronův a jeho epigonů.
K tomu vsak, aby se mohl hodnotiti romantismus objektivně a tím více osobitý roman
tismus Zeyerův, bylo by nutno přihlédnouti i k novější literatuře o tomto problému
(Brémond, Massignon, de Souza), kde se staví celý spor na širší theologicko-filosofické
analyse, vycházející od obecně existujícího bolestného pocitu života, jenž vzniká z by
tostného zápasu lidské osobnosti o pevný řád životní v nárazech na hmotnou realitu světa
a transcendentní zaměření ducha lidského k věčnosti. U málokterého básníka českého
z doby před Březinou projevil se tento existencionální dualismus v tak názorné podobě,
jako právě u Zeyera. Zeyerův romantismus, trváte-li na tomto označení, je především
v tomto odhalování nej hlubšího zápasu lidského bytí o skutečnou, transcendentní rovno
váhu v jediném objektivním řádu hodnot, v křesťanském pojetí života vkořeněného ve
vykupitelském díle Kristově. Zde je vlastní východisko pro porozumění Zeyerova dualis
mu, jen vnějšné připomínajícího charakter romantický.
Správný je Renčův výklad Zeyerova češství, jež na rozdíl od »čítankového naciona
lismu pěstitelů národní literatury«, zužujícího pojem národního a vlasteneckého na
vnějškové formy kmenového folkloru, usiluje o orientaci z vnitřka, z duchovní podstaty
života národního, z hodnocení jeho obecně kladných sil. Tento poukaz zaslouží doku
mentárního ověření, neboť je vskutku objektivním prozřením Zeyerova češství.
Nelze však souhlasiti s obvyklým hodnocením Zeyerova křesťanství po způsobu
Voborníkově a Krejčího, ale ani ne Martenově a spatřovati s chůvou Jurčinovou paralelu
s Chelčického negativismem křesťanství. Jihočeský pobyt básníkův nemá nic ideového
s bratrskými tendencemi vodňanského blouznivce. Rozhodovaly tu jiné okolnosti, přede
vším přátelství s vodňanskými spisovateli Mokrým a Heritesem, jakož i kouzlo kra
jinné scenerie. Kdyby Rencovi byla známa korespondence Zeyerova s Dostálem Lutinovem, jistě jinak by soudil o »estetickém okouzlení katolicismem«. Škoda, že právě
v tomto ohledu nebyl Zeyerův upřímný vztah ke katolické Církvi zhodnocen nově a de
finitivně.
Chápu také, jak je zvlášť těžké podati závazný soud o formě či stylu Zeyerova díla.
Vždyť problém ten byl sotva jen dotčen, nemluvě o srovnávacích studiích středověkých
látek Zeyerových většinou linguistické povahy. Takovou metodou arci nepořídíme mnoho,
neboť Zeyer sám doznává, pokud běží o látky bájeslovné, že neusiloval o vytváření no
vého mythu v kombinaci na texty starofrancouzské a jiné, nýbrž o vyšší formu zpraco
vání starých látek, již ve své skromnosti nazýval toliko obnovenými obrazy. Je také
možno připustiti s Renčem, že Zeyer v této renovaci starých látek hledal »opory obraz
nosti, skrze niž srdce vášnivě hledá z nových a nových úhlů« východisko pro svůj tvo
řivý záběr. Také tímto směrem musí se orientovati badání literárně vědné u Zeyera.
Potom teprve poznáme, že styl Zeyerův není vágní směs různých slohů, jak by se na
první pohled zdálo, ale že je ovládán onou zákonitostí lyrismu, jenž ruší zvyklé huma
nistické přehrady mezi slovesnými druhy básnictví a prózy, aby je nahradil vyšší formou
stylové synthese mezi řádem básnictví a prózy v jednotném řádu poesie. A to je jistě
problém eminentně nový, ne-li vůbec předčasně předjímaný nejen Zeyerem, ale i prů
kopníky ze současné doby. Chce-li se chápati průkopnictví Zeyerovo v básnické stylisaci
nejen větné, ale i v skladu rozměrnějších stylových celků, nutno srovnávati Zeyerovu
techniku nikoli v perspektivách standardních typů běžného stylu básnického, ale naopak
s průkopníctvím rázu Durychová a Vančurova nebo Křelinova. Kolik obdob k Dury-
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chovi nebo Vančurovi, ale i k Máchovi nabízí se samo sebou při podrobnějším sledo
vání této filiace, že to až překvapuje, proč taková srovnání se dosud neprovedla. Poža
davek rytmisace větné v próze objevil by nám mnohem hlubší funkci stylovou, než
jenom nepochopení specifické tvarové funkce poesie a prózy a neodůvodněné míšení
dvou prosodických řádů, jak si stěžuje Renč, nemoha se v podstatě opříti o stylová do
kumentární zkoumání poesie Zeyerovy, jichž naše literární věda stále ještě postrádá.
Proto naše výhrady v tomto sporu jsou jenom steskem a také výtkou nezájmu literární
vědy o probadání stylového problému Zeyerovy poesie. Ostatně Renč sám je si vědom
fragmentárnosti našich poznatků o tomto problému a odtud jeho statečné přiznání, »že
je včasné zamýšleti se nad uměleckou problematikou Julia Zeyera, neboť nejedna nová
cesta české poesie se výhodně zkrátí, povede-li přes Zeyera«.
Jedním z nej příjemnějších překvapení Zeyerova jubilejního roku je nesporně vy
dání korespondence Julia Zeyera se Zdenkou Braunerovou, k níž významnou předmluvu
napsal Vladimír Hellmuth-Brauner, který také korespondenci uspořádal. Nakladatelství
»Vyšehrad«, kde tato korespondence vyšla pod názvem »Přátelství básníka a malířky«,
potvrdilo znovu tímto činem, jak vážně chápe úkol své výborné knižnice »České letopisy«,
zahájené vydáním korespondence Pekařovy.
Korespondence Julia Zeyera se Zdenkou Braunerovou, obsahující 175 dopisů, uka
zuje se předně jako základní pramen pro poznání Zeyerova tvořivého kriticismu, jenž
s lačnou zvídavostí orientuje se v světové šíři idejí a uměleckých obzorů, aby jím zú
rodnil úzký obzor své vlasti, která stále zůstává nejenom východiskem jeho snah, věčnou
hybatelkou nových popudů, ženoucích ducha v prostor co nej širší, ale i poslední sankcí
pro jeho výpravy do šíře světa. Velmi výstižně charakterisoval ve svém úvodu HellmuthBrauner tento dynamismus věčného neuspokojení, který byl pro umělce setbou zážitků,
rytmovaných slovanskou krví.
N a pozadí hrdinného zápasu české malířky Zdenky Braunerové rozvíjí se tento po
znatek ve vzrušující podobě, v koncepci bezmála dramatické. Sotva která korespondence
básníkova dosud vydaná vrhla na jeho vnitřní život tolik žádoucího osvětlení, jako tyto
vzrušené dialogy, vedené v přísné linii oživeného snu. Nepochybně stalo se tak zásluhou
básníkovy adresátky, jejíž vysoké umělecké cítění a široká literární kultura pomáhaly
básníku odestírati ony clony, jimiž zahaloval ve své bytostné tvůrčí inhibici taje svého
nitra. S počátku žárlivě střehoucí svůj citový život poznenáhlu jihne pod nárazy neodo
latelně půvabné, ale i útočně vervní stylové dynamiky své partnerky.
A tu se nám ukazuje Zeyer nikoli jako nějaký slaboch a planý snílek, jak to o něm
vytvořila sentimentální legenda positivisticko-realistická, ale jako jemný průvodce duše,
která ve své nej čistší vřelosti toužila připoutati svůj život k bolestné opuštěnosti genia:
Zeyer mužné kázně, duch všestranně distinguovaný, který zná meze svých citů a ne
úprosný příkaz svého tvůrčího poslání. Málokde tato stránka jeho myslivého ducha,
ovládaného silou intelektu a vůle, projevila se v té míře, jako právě v korespondenci
se Zdenkou Braunerovou. Z této korespondence také vysvítá obdivuhodná skromnost
Zeyerova, který, ač měl účast na přátelství s význačnými básníky a umělci soudobé
Francie, nikdy se těmito styky nevychloubal, aby jimi upravoval cestu nějaké popularitě
pro sebe nebo své dílo, jak to činili jiní jeho vrstevníci. Hrdý Zeyer byl si příliš vědom
původnosti své tvůrčí práce, než aby přizvukoval souvislost s oním proudem uměleckého
snažení, jenž právě z Francie začínal svůj vítězný pochod do všech literatur evropských.
Nad jiné otevřeně vyznal tento svůj osobitý postoj k francouzskému hnutí uměleckému
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v dopisech Karlu Dostálu Lutinovovi. Také jeho vřelý poměr k realismu Dostojevského
a k podobným resonancím v díle Viléma M rštíka osvětluje nově šíři Zeyerova genia,
o němž ještě do nedávná stačilo mluviti jako o vysloveném romantikovi. Korespondence
Zeyerova se Zdenkou Braunerovou vybízí proto namnoze k podstatným korekturám v ná
zoru na tohoto básníka, jemuž ukřivdila povrchní nechápavá kritika, která se domnívala
splniti svou úlohu, když na jeho záda přišila řadu označení, prozrazující nejen povrch
nost, ale i zaujatost k myšlenkovému světu jeho poesie.
Hellmuthova předmluva ke korespondenci vyniká nad podobné předmluvy přede
vším dokonalým ovládáním svého předmětu a hlubokým porozuměním pro oba hrdiny
korespondence. Hellmuth-Brauner ukazuje se tu vpravdě zasvěceným tlumočníkem nejen
hlavních životních dat obou adresátů, ale co hlavního, i jejich umělecké podstaty. Pro
tyto přednosti a v neposlední řadě pro jasnou linii slohové koncepce, která zhusta upou
tává půvabem účinně vržených postřehů, předmluva Hellmuthova vymáhá si nejvyšší
pozornosti. Je opravdu stylovým úvodem ke korespondenci českého básníka a české ma
lířky, do jejichž světa má se vstupovati s onou soustředěnou jemností a porozuměním,
jak to za nás učinila předmluva Hellmuthova.
V
jubilejním roce Zeyerově je tato kniha darem, který obohacuje nejen vědomosti
o Zeyerovi a Braunerové, ale má přímo sugestivní moc zúrodniti každé poctivé české
srdce, které tu může rozjímati o mužné síle a neodolatelné něze české duše, příležitost
to, jaká se nám přihází jen zřídkakdy.
Jan Strakoš

V y n i k a j í c í biskup a diplomat
na t r ů n ě o l o m o u c k ý c h b i s k u p ů
Jan z Doubravky a Hradiště.
Před Čtyřmi sty lety osiřel olomoucký stolec biskupský. Zvolený biskup Bernard
Zoubek z Dětína (nástupce Stanislava Thurzy) zemřel dříve ( 1 2 . III. 1541), než do
stalo se jeho zvolení papežského schválení. Na uprázdněné místo vyskytli se dva kan
didáti: Jan Horák z Milešovky, kanovník olomoucký a vratislavský, vychovatel dětí krále
Ferdinanda, a Jan Skála z Doubravky, kanovník, arcijáhen olomoucký. Aby volba to
hoto byla zajištěna, zprostředkována byla mezi kandidáty dohoda, podle níž Jan Horák
by nepřijal volbu, kdyby naň padla; za to zaručoval mu Jan z Doubravky, že se po
stará o uznání Horáka jako svého koadjutora, bude-li Jan z Doubravky zvolen bi
skupem. V této smlouvě netřeba hledati nic nečestného a nedůstojného. Důvody, proč
byla sjednána, plynou z poměrů tehdejší doby. Po Stanislavu Thurzovi bylo třeba olo
mouckému biskupství muže stejně zdatného i jako pastýře i jako diplomata. Jan z Dou
bravky již prokázal, že má všechny potřebné schopnosti. Kdyby k dohodě, zajišťující jeho
zvolení, nebylo došlo, hrozilo nebezpečí, že by mohl být zvolen kandidát méně zaslou
žilý a způsobilý. Zkušenost dále varovala ještě před jedním nebezpečím: kurie mohla
by dosaditi na biskupský stolec cizince, aby ulomila hrot domácím sporům. A toho se
obávali všichni, neboť organisace moravské církve vyžadovala, aby právě v těch dobách
stál jí v čele muž domácího původu, znalý dokonale vnitřních politických a náboženských
poměrů, dobrý diplomat, muž theologicky i právně vzdělaný. A proto volba padla na
Jana z Doubravky.
Povšimneme-li si několika nej důležitějších jeho životopisných dat, poznáme, že jeho
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kandidatura se opírala o dobré základy. Rodákem byl z Plzně, kde se narodil asi r. 1486.
Paprocký o něm píše: Ten byl přirozený Čech, rodem z Plzně; měl příjmí po rodu
Skála, prvé než byl přijat do stavu rytířského.
Získav základy vědomostí doma, odešel do ciziny, aby zde nabyl vyššího vzdělání.
Setkáme se s ním na gymnasiu vídeňském, kde jako žák známého humanisty Konráda
Celtesa prokázal znamenité schopnosti, když několika svými pracemi již tehdy upozornil
na sebe tamní obdivovatele antiky.
Odtud odešel na studia do Italie, kam tehdy se obracel proud vědychtivých jinochů.
Jan Skála studoval bohosloví i práva a v Padui získal hodnost doktora církevního práva.
Po návratu do vlasti povolal jej k sobě olomoucký biskup Stanislav Thurza, který poznal
v mladém doktoru muže vzdělaného a schopného. Jan se stal jeho sekretářem a biskup
svěřoval mu péči o mnoho záležitostí, které plynuly z četných čestných úřadů Thurzových
v Uhrách a na Moravě. Mezitím se stal Jan Skála kanovníkem olomouckým a 7. května
1513 arcijáhnem.
Jako sekretář biskupův měl příležitost osobně se účastniti řady významných poli
tických jednání na zámku kroměřížském. Zejména významné byly styky Thurzovy s pol
ským králem Zikmundem, jemuž byl Thurzo rádcem a prostředníkem. Když potom uchá
zel se Zikmund o ruku dcery vévody milánského a arragonského Františka Sforzy, byl
v poselstvu (r. 1518) také sekretář biskupův Jan a jeho výmluvnosti prý především bylo
děkovati, že poselství setkalo se se zdarem.
Před tím již (1517) byl kanovník Jan u příležitosti korunovace Ludvíka na krále
českého (korunoval jej biskup olomoucký) pasován na rytíře (eques auratus). Podržel
erb, který zdědil po vladycích Ebrzvínech z Hradiště, odedávna v Plzni usedlých, přijav
k svému jménu z Doubravky ještě titul z Hradiště. Erb tvořil trojhran z lilií a na hel
mici jako klenot byla panna v koruně, totiž hlava, krk a prsa ženská s vrkočem dlou
hým, spleteným, rovně odstávajícím.
Postavení Janovo nabylo na důležitosti v dobách, kdy bylo třeba zvýšenou diploma
tickou činností hájiti zájmy koruny. A tak účastenství Janovo na tehdy konaných sjezdech,
sněmech a jednáních nabývá stále většího významu. Třeba podtrhnouti jeho účast na jed
náních, týkajících se obrany země a království proti Turkům, vedeným sultánem Solimanem. Čeští stavové pověřili Jana z Doubravky r. 1528, aby jejich jménem požádal
krále Zikmunda o vojenskou pomoc (především lehkou jízdu) zemím koruny České a
uherské. Ohnivá řeč, kterou přednesl před Zikmundem, je plamenným apelem na vše
chny, jimž záleží na záchraně křesťanství před nebezpečím bojovného a krutého islamu.
Obrana proti Turkům je v zájmu celého křesťanstva, »ježto Turci křesťanům jsou tak
nebezpeční, jako hladoví vlci bezbrannému stádu ovcí«.
Ale Jan nebyl pouze dovedným diplomatem, vybízejícím k obraně proti Turkům.
Roku příštího (1529) osvědčil se i vojensky v pomocném sboru moravských stavů, vy
slaném ku pomoci ohrožené vídeňské posádce, který vedl Jan z Pernštejna; pluk opatřený
nákladem olomouckého biskupa měl v čele Jana z Doubravky, který i zde prokázal
schopnost říditi a vésti každou akci se zdarem.
Doposud jsme mluvili spíše o diplomatickém a politickém působení Janově. Mel
vsak na mysli také prospěch Církve a zejména mu na srdci leželo uspořádání domácích
poměrů náboženských. Účastně se politických jednání se stavy koruny české zdůrazňoval
potřebu odstraní ti domácí spory náboženské. Pozoruhodný je jeho obsáhlý písemný pro
jev, který poslal stavům a konsistoři podobojí v srpnu 1543 z Kroměříže (Ad collegium
pragense, cujus collegae se calixtinos cognominant. Prostějov 1549). V něm poukazuje
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na skutečnost, že všechno zlo v Církvi povstalo z roztržky Řeků s Římem, že v Čechách
Církev od nejstarších dob, za Cyrila a Metoda, Vojtěcha a Prokopa, až do husitské doby
vždy se spravovala Římem a papežem, a že i nyní nelze nalézti jinde spásy, nežli v do
konalém spojení s Církví římskou, která zajisté mileráda přijme Čechy ve své lůno, když
ji o to požádají.
Při jiné příležitosti usiloval o to, aby i stavové se přičinili o znovuobsazení arci
biskupského stolce v Praze jako důležitého předpokladu řádné organisace náboženského
života v zemi. Shromáždění koncilu v Tridentu by mělo býti vítanou příležitostí i pro
Čechy, aby uvedli do pořádku svoje náboženské poměry aspoň pokud se týče poměrů
mezi utrakvisty a hoření, katolickou konsistoří.
Nepřekvapí tedy, že i biskup Jan vystoupil proti Jednotě bratrské. Staví se mezi
její nejpřednější odpůrce. Spojeným protivníkům Jednoty podařilo se sice přemluviti
Ferdinanda k vydání mandátu r. 1546, starší Jednoty ze zemí koruny České vypovězeni,
ale v podstatě se mnoho nezměnilo. Teprve po bitvě mühlberské obrátil se hněv králův
ostře proti Jednotě. Tehdy však biskup Jan nerozpakuje se jako člen soudu nad odbojnými
stavy mírniti přísné tresty, jež měly krutě dopadnouti na duchovní a starší Jednoty a r. 1552
na sněmu svolaném na Tři krále přijímá úkol prostředníka a přímluvčího u krále Ferdi
nanda, aby bylo ulehčeno uvězněným bratřím, jmenovitě Janu Augustovi a jeho společ
níku. Brzy poté však zastihla biskupa Jana smrt na zámku kroměřížském. Byl raněn
mrtvicí a skonal 9. září 1553. Odpočívá po boku svého předchůdce Stanislava v katedrále
olomoucké.
Při líčení jeho díla nelze se nedotknouti jeho činnosti spisovatelské. Je pozoru
hodné, že při svých pracích úředních našel ještě čas, aby napsal radu zajímavých knih,
z nichž nej známější je Historia regni Boemiae, v níž ve 33 kapitolách zachycuje dějiny
národa českého až do doby současné (Ferdinanda I.). Část, věnovaná době jagellonské,
již psal jako vrstevník a očitý svědek, má podnes svoji cenu.
Ještě jako kanovník a biskupský sekretář sepsal pozoruhodnou knížku Libellus de
piscinis et piscium, pojednání o rybářství a rybnikářství. Nazvali bychom ji kompendiem
praktických rad těm, kdož zakládají rybníky. Svědčí o jeho sociálním cítění, že neopo
menul připomenouti vrchnostem, aby rozhojňujíce své důchody zakládáním nových ryb
níků, nečinili tak na úkor poddaných. Bude-li nutno při zakládání nových rybníků po
užiti pozemků poddaných, potom nemá jim z toho vzniknouti Škoda. Za pozemky má se
poskytnouti slušná náhrada podle povahy gruntů, neboť se nesluší, aby vrchnost chtěla
bohatnouti cizí škodou. Balbín (v Boh. docta II, p. 61) o této knize poznamenává, že
zásluhy knížky o moravské rybnikářství jsou veliké, neboť přispěla k tomu, že stavové
moravští začali rybníky zakládat, což - jak svědčí hospodáři - přineslo mnoho užitečného
a cenného. Knížka byla několikrát přetištěna a podnes má historickou cenu.
Neméně zajímavé je i latinské zpracování Smila Flašky Nové Rady. V tomto zpra
cování projevuje se silně humanistický duch Dubraviův: na místo přirozeného, nenuce
ného, živého a srdečného slohu dostává se latinskému zpracování jakéhosi učeného, pe
dantického nátěru, čímž ovšem původní ráz díla je téměř úplně setřen.
Považoval jsem za účelné alespoň stručným přehledem upozorniti na významné vý
ročí olomouckého biskupa Jana z Doubravky a Hradiště. Tomu, kdo by se chtěl obírati
řadou zajímavých problémů zde jenom nadhozených nebo vůbec nedotčených (na př. jeho
domněle polský původ), naskýtá se vhodná příležitost rozvinouti v celé šíři pozoruhodný
úsek českých dějin církevněpolitických. Nelze při tom neopakovati vzpomínku na bolest
nou mezeru v naší dějepisné vědě: nemáme obsáhlejšího díla, které by v pragmatické
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spojitosti zachytilo skutečný obraz Českých dějin náboženských. Nedostatek ten je tím
bolestnější, že velmi často narazíme na takové problémy, které možno jasně výloži ti je
nom v rozsáhlejším rámci dějinného líčení. Právě při sledování životních osudů Jana
z Doubravky, známého u nás spíše podle latinské transkripce jména Dubravius, znovu
se musíme přesvědčit, že zpracování českých církevních dějin aspoň od poděbradského
věku jest u nás naléhavou potřebou.
Bořivoj Benetka

Konstantin Leontev
K. Leontev byl zvláštním, ba možno říci, předčasným zjevem v dějinách ruské myš
lenky. V očích svých současníků, hlavně liberální ruské inteligence 70-80 let minulého
století platil Leontev za opovrženíhodného »reakcionáře«, ale i pravice viděla v něm jen
podivínského romantika. Dobře vystihuje zvláštnost postavení Leonteva V. Rozanov:
Západníci ho odmítají s opovržením, slavjanofilové mají strach přijmout ho do svých
řad - situace jedinečná, originelní, ukazující na velkého, svébytného ducha, na velikou
sílu, jejíž místo v literatuře a v dějinách našich ještě není určeno.«
Jen formálně může býti Leontev zařaděn do další etapy vývoje slavjanofilství, které
od víry v světové, obecně-lidské poslání Ruska (Chomjakov, Kirejevskij) přešlo k ideálu
osamocení. Tato nová ideologie našla svého nej výraznějšího představitele v N. Danilevském, jehož dílo »Rusko a Evropa«, anticipující některé myšlenky Spenglerovy a obsahu
jící nauku o Slovanství jako o zvláštním »kulturně-historickém typu« bylo událostí svého
času a bylo nazýváno dokonce »biblí ruského slavjanofilství«. Leontev, který s počátku
stál pod vlivem této »bible«, modifikoval později značně koncepci Danilevského, zbavil
ji prvků panslavismu a pokládal za sjednocující ideu ruského kulturně-státního orga
nismu byzantinismus. Tím tendence osamocení Ruska u něj dosáhla svého vrcholu. Co je
však »byzantská idea«? Podle Leonteva znamená »samoderžaví ve státě, pravoslaví v ná
boženství«. »Byzantský ideál« - praví dále Leontev, »nemá onoho vysokého a velmi pře
hnaného pojetí o pozemské lidské osobnosti, jež je representováno romano-germánskou
civilisací... Známe také náchylnost byzantského ideálu ke zklamání ve všem pozemském...«
Leontev tedy v byzantském ideálu cení: 1 . despotickou jednotu, schopnou býti proti
váhou různorodosti ruské oblasti, 2. jeho osamocující sílu, schopnou odděliti Rusko od
západního světa, a 3. mystického ducha, schopného být dobrým lékem proti všem modlám
pozemskosti, hlavně, jak uvidíme později, proti ideálu »pokroku«. Byzantinismu je
podle Leonteva úplně cizí individualismus, kult osobnosti jako osobnosti, charakteristic
ký pro západní Evropu. Proti tomu se byzantský ideál vyznačuje duchem bezohledného
podřízení jednotlivce celku - v oblasti pozemské, a zvláštní pozorností k jednotlivé lidské
duši - v oblasti náboženské.
Je nutno podotknout, že Leontev byl proti »kmenovému nacionalismu«, národní
prvek podle něho má býti podřízen idei kulturně-státní a v posledním smyslu má býti ná
boženský. Směrodatný je nikoli národní živel samotný, nýbrž idea, kterou ztělesňuje. Národ
ní svéraz, který Leontec tolik obdivoval, není podle něho základem národní kultury, nýbrž
je výsledkem vtělení určité idee do národní látky. Zvláště panslavismus se mu zdá být
ideálem utopistickým a prázdným. »Idea pravoslavně-kulturního rusismu je přísná a má
etativní ráz. Panslavismus však je jen pouhým napodobením a ničím jiným«. »Ryze slo
vanské poslání« - praví Leontev na jiném místě, »je příliš chudé pro našeho ruského
ducha«.
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V světovém názoru Leontevově hrály rozhodující úlohu prvky náboženské a zvláště
estetické. Dokonce i svou sociologii chce založiti estetický, neboť »kriteria estetická jsou
všeaplikovatelná«. kdežto jiná měřítka, na př. morální nebo eudaimonistická, jsou sub
jektivní.
Základem nauky Leontevovy je teorie »trojjediného procesu vývoje«, jíž připisovat
universální význam. Podle Leonteva každý organický útvar směřuje od původní jedno
duchosti ke »kvetoucí složitosti« (vzrůst síly, různorodosti a individualisace) a přes fázi
»smíšení a zjednodušení« spěje k rozkladu. Nej zajímavější je ovsem u Leonteva aplikace
této nauky (shodné se Spencerovou teorií evoluce) na hodnocení různých period kultur
ního vývoje. Vrchol vývoje - perioda »kvetoucí složitosti« - je pro něj totožná s největším rozvrstvením společnosti, nerovností jejích složek a zároveň se vzrůstem sjednodující
síly - státní moci. Jako estét, hodnotí Leontev nejvíce v této periodě její pestrost, bohatství
barev a kontrasty. (Jako příklady uvádí Leontev Spartu dob Likurgových, Athény Periklovy, Řím od Punských válek do Antonia a »romano-germánskou civilisaci« od Renesance
do konce XVIII. stol.)
Pokud jde o periodu »smíšení a zjednodušení«, která je charakterisována snahou
o vyrovnání protikladů, o rovnost, vidí ji Leontev v evropské kultuře ve vítězství liberálně-demokratických a socialistických ideí a v standardisaci života - krátce v tom, čemu
se obyčejně říká »pokrok« a co Leontev nazývá termínem »liberálně-egalitární proces«.
Leontev jasně postřehl, že víra v pokrok je vlastně novým druhem náboženství, a to proti
křesťanského náboženství »sociálního eudaimonismu«. V zářivých barvách líčí Leontev
maloměšťáckost ideálu pokroku, za jehož vznešenými hesly (svoboda, rovnost...) se skrý
vá ideál prostřednosti. »Ó, nenáviděná rovnost! Ó, podlá stejnorodost! Ó, proklatý po
krok! Ó, tučná, krví politá horo světových dějin! Od konce minulého století prožíváš
porodní bolesti. A z tvého bolestného lůna vyjde myš. Rodí se sama sebou spokojená
karikatura bývalých lidí... Prostřední Evropan ve svém směšném oděvu... se svou pro
středností plazící se pozemským prachem. Ne, nikdy v dějinách do našich časů nikdo
neviděl tak ošklivého spojení duchovní hrdosti před Bohem a mravní pokory před
modlou stejnorodého, dělnického, jen dělnického a bezbožného lidstva...« Radikálně
odmítavé stanovisko Leontevovo k humanisticko-sentimentálním touhám o dosažení po
zemského blaha jde tak daleko, že předem proklíná samotnou možnost pozemského ráje.
»S křesťanského stanoviska je možno říci, že dosažení všeobecného míru na zemi, blaho
bytu, souhlasu, všeobecného zabezpečení a pod., to jest právě toho, co si bez úspěchu
dával za úkol demokratický pokrok, bylo by nej větší zkázou v křesťanském smyslu«.
»S křesťanstvím je možno smířiti filosofickou ideu složitého vývoje k neznámým dalším
cílům, avšak eudaimonistický pokrok, hledající štěstí v rovnosti a svobodě, je úplně ne
smiřitelný se základní ideou křesťanství.«
Leontev dobře postřehl, že v samotných základech ideje pokroku je skryto nebo zjevno zbožnění lidské osobnosti, a to nikoli pro transcendentní princip, vtělený v člověku,
nýbrž pro pouhý fakt lidskosti. »Současná kultura,« píše, »váží si člověka ne proto, že
je hrdinou, prorokem nebo geniem. Ne, klaní se člověku jenom proto, že je člověkem....
Je to nový druh fetišismu...«
Ideál »pokroku« je tedy Leontevem zamítán z trojího důvodů: 1 . biologického neboť snižuje životní plnost, 2. estetického - neboť standardisuje život, je lhostejný ke
kontrastu a tedy i ke kráse, a konečně 3. z náboženského - neboť v základě »pokroku«
je atheismus (víra nikoli v transcendentního Boha, nýbrž v pozemské blaho). Jako Leon
Bl oy, vidí Leontev maloměšťáckost buržoasního ideálu, jako Nietzsche, s kterým tento
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optinský mnich měl hodně společného, proklíná »říši prostředního člověka, říkajícího:
našli jsme Štěstí, a při tom mrkajícího«. V ruské literatuře můžeme jen u Herzena najít
tak ostrou kritiku duchovních základů západní buržoasie.
Leontev doufal, že »liberálně-egalitární proces« mine Rusko, které ještě nedosáhlo
periody »kvetoucí složitosti« a pro něž cesta úpokroku« znamenala by tedy předčas
nou smrt (v této thesi viděl historiosofický podklad svého »reakcionářství«). Je třeba
Rusko zmrazit, aby nehnilo.« Zároveň však, v protikladu ke své historiosofické koncepci,
cítil, že revoluční proces hrozí Rusku více, nežli západu. »Jsme tak náchylni plouti po
proudu... kdo ví, snad ještě rychleji, než jiní«. Má předtuchu »nové pugačevštiny, ještě
horší, než stará«. Ruský Člověk má spíše úctu před autoritou než před zákonem, proto
každé otřesení autority (konstituce) by pro něho bylo znamením, že »již není nikoho,
komu by byl zavázán se podřídit...«. Polemisuje s Dostojevským, nazývá Leontev ruský
národ spíše »národem-bohoborcem« než »národem-bohonoscem«. Jeho předpovědi ruské
revoluce předčí svou přesností a úplností i známá proroctví Dostojevského.
Mimo to předpovídal Leontev již v 80. letech min. století krisi »liberální demo
kracie«, a to zase v rozporu se svou historiosofií, podle níž »liberálně-egalitární proces«
vede k zániku evropské kultury, počítal s »utvářením evropské společnosti na nových,
úplně neliberálních základech«. Jak liberalismus, tak i socialismus nechápou podle Leonteva organický ráz státu a právě toto zanedbávání státní reality přivede k takovému zesí
lení státní moci, »o níž se nesnilo ani Hobbesovi«. Stejně zanedbávání stavů ve vševyrovnávajícím pokroku povede podle Leonteva k novému způsobu stavovství - ke »kor
poracím, shora organisovaným«. V těchto předpovědích lze viděti dosti jasné předtuchy
o nutnosti reakce na nivelisující tendenci liberální demokracie.
Nutno však říci, že na rozdíl od všech slavjanofilů nezamítá Leontev nikdy základy
evropské kultury, v nichž viděl vrchol světových dějin vůbec. Byl jen proti »pokrokářskému blouznění« nové Evropy. Také jeho vztah ke katolictví, na rozdíl skoro od všech
ruských myslitelů, byl velmi positivní. Líbila se mu duchovní disciplina katolické církve
a viděl v ní dobrou protiváhu »pokroku«. »Nezatajuji vám svou „nemoc" - píše O. Fudelovi - »papežská neomylnost se mi hrozně líbí... římský katolicismus líbí se i mé
upřímně-despotické zálibě, i mé náchylnosti k duchovní kázni...«
Nej účinnějším protikladem »pokroku« bylo pro něho však byzantské pravoslaví
klášterně-asketického typu, neboť v jeho mysticismu a resignaci ke všemu pozemskému
viděl »pravý protiklad ideje všelidstva ve smyslu pozemské všerovnosti... a všeobecné
spokojenosti«.
Jako VI. Solovjev, hledal Leontev náboženský podklad ruské kultury. Místo ideje
římské však nabízí ideu byzantskou.
Jsou-li historiosofické myšlenky Leontevovy proniknuty duchem estetického amoralismu, odkrývá nám jeho náboženská filosofie, nebo lépe řečeno, náboženská psycho
logie (neboť Leontev neměl žádné bohoslovecké nauky) jiný aspekt jeho světového ná
zoru - zmíněný již »transcendentní egoismus«. Jeho křesťanství je spíš náboženstvím
strachu než lásky. »Začátek moudrosti je strach před Bohem, nikoli láska... ta je spíš
plodem«. Křesťanství v jeho očích nemá vlastně žádné theokratické a historické perspek
tivy, je výhradně náboženstvím osobní spásy. »Jak mohu zachraňovat jiné? Zda zachrá
ním svou vlastní duši z pekla? Ano, starost o osobní spásu je „transcendentní egoismus",
avšak kdo věří v Evangelium a svátou Trojici... má se starat jen o to... Altruismus.... při
jde sám«. V požadavku autonomní morálky vidí skrytou domýšlivost lidskou. Nejvíce
však byl proti onomu humanistickému pojetí křesťanství, které se z něho snaží odstranit
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všechny mystické, transcendentní prvky a udělat z něho pouhý eudaimonismus lásky.
»Poesie pozemského života, stejně jako podmínky posmrtné spásy vyžadují nikoli nějaké
veskrzné lásky, která je stejně nemožná, a také ovsem nikoli stálé zloby, nýbrž jistého
harmonického spojení nepřátelství a lásky, určeného z neznámých příčin pro vyšši úče
ly«. Jak vidíme, pronikají estetické prvky i jeho náboženský horizont, neboť v »harmo
nickém spojení« dobra a zla vidí vyšší požadavek náboženské spravedlnosti.
Leonteva pronásledoval po celý život pekelný strach ze smrti, který po náboženském
převratu (1871) nezmizel, přetvořil se vsak v strach z pekelných muk. Toto soustředění
duchovní pozornosti k osobní spáse vysvětluje zčásti ukrutnost Leontevových názorů, jeho
pesimismus v hodnocení všeho pozemského, zvláště dějin. »A konec konců, nejenom že
nebude světového bratrství, nýbrž právě tehdy (na konci dějin) ochabne láska... Pesi
mismus se zřetelem na celé lidstvo a osobní víra v božskou Prozřetelnost - to jediné smi
řuje člověka i s vlastním životem i s mocí jiných i s rozčilujícím tragismem dějin«. Po
jetí Evangelia jako »radostné zvěsti« bylo úplně cizí Leontevovi, a v každém pokuse
o křesťanský optimismus spatřoval promítání nenáviděného ideálu »pokroku« do křes
ťanství. Tak ve své knize »Naši noví křesťané«, namířené proti Tolstému a Dostojevskému, obviňuje oba z »růžového, oslazeného křesťanství«, toužícího jen po pozemskem
bratrství a dokonalosti. »Dobrota, odpuštění - vzali jen jednu stránku křesťanství a nazý
vají ji významnou stránkou. Avšak na asketismus a na přísnost zapomněli... Ježíš pozem
ského míru nesliboval... a řekl dokonce, že bude ještě horší.« V tomto požadavku aske
tického, nesmlouvavého křesťanství, rovněž jako v apologii strachu se Leontev sbližuje
s Kierkegaardem. Zde zase má pravdu V. Rozanov, který tvrdil, že Leontev byl vlastně
revolucionářem v křesťanství, neboť vzbouřil se proti duchu smíření.
Třebaže s Leontevova hlediska by církev měla být jen asylem posmrtné spásy, snaží
se v ní vidět i určité historické poslání - má být podle něho »svědomím státu«. Jak da
leko jde Leontev v svém hodnocení takové úlohy církve, je vidět z jeho hrozivých slov:
»Když se Rusko ukáže nehodným církve, Věčná Církev si najde jiné, věrnější syny...«
Pro Rusko znamenal Leontev, jak řekl VI. Solovjev, »nutný moment v dějinách na
šeho sebeuvědomení« - a to moment kulturně-státního osamocení Ruska. Byl ztělesněním
onoho »filaretovského« pravoslaví klášterně-asketického typu, jež se zříká veškerých his
torických perspektiv a úplně rozpouští lidskou osobnost v Božství. Leontevovi byla úplně
cizí idea Bohočlověčenství a lidská tvář Spasitelova pro něj jako by neexistovala. Byl
v tom antipodem VI. Solovjeva, k němuž měl mimořádnou úctu, avšak obával se vystou
pit »na vrchol jeho duchovní pyramidy«.
Je vůbec zajímavé, že duch ruského pravoslaví, jak se projevil v literatuře a v ná
boženské filosofii (Chomjakov, Berďajev, Bulgakov a u jiných) a jeho náboženský hu
manismus se značně liší od přísného byzantského ideálu Leontevova. Neboť ruský pravo
slavný typ vyniká větší lidskostí ve srovnání s pravoslavím byzantského stylu, nezanedbá
vá při tom ovšem mystického ducha dogmatického pravoslaví na úkor prakticko-morální
stránky. V tomto smyslu byl Leontev v oposici k »chomjakovskému« pravoslaví. Ale
právě proto ztělesnil svým duchovním osudem určitý aspekt ruského ducha - jeho zamě
ření k východu.
Sergej Levickij
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KNIHY A UMĚNÍ
Demlova Mohyla
Jakub Deml zredigoval nově své starší práce, do nichž uložil své rodové paměti
i místopisná a folkloristická vylíčení svého rodného kraje tasovského a sdružil je v no
vou knihu, Mohylu (nákladem Vyšehradu, Praha 1941). Mohyla, skládající se z Po
zdravu Tasova, Mohyly a Tepny, představuje takto dnes jednu z nej závažnějších položek
v souhrnu celého Demlova díla, jsouc výrazným a uceleným svědectvím o Demlově bá
snickém kultu rodného kraje i o jeho neobyčejně silném vědomí hluboké, osudově dané
spřízněnosti členů rodiny a rodu. Charakterisovati Mohylu jednoznačně jako literární
druh by působilo nesnáze: do té míry je v podstatě neliterární, prostá vší stylisace,
vymyká se rámci kterékoli formy, do té míry jest pružná, pohyblivá a mnohotvárná,
živá a pravdivá - jako život sám. Jest v naší literatuře velmi málo knih tak realistických,
tak skutečných, v nichž se básníkům poštěstilo věrně a silně zobraziti život Člověka
v milovaném rodném kraji, život opravdové, duši člověka nejvýš nezbytné lásky, bez
jakéhokoliv planého a sentimentálního okrašlování - jest málo takových knih, jako jest
Demlova Mohyla. N e nadarmo čteme právě v Mohyle Demlovu thesi o nutnosti uzemení pro všechen život, myšlení i konání člověka. Celá kniha tuto thesi dokládá a potvrzuje.
Máme-li na mysli Demla-básníka, představuje Mohyla z nej větší části autentický
obraz »obyčejného«, soukromého života básníkova, výčet konkrétních dat a dějství
»všedních« dnů, odhalení té první, přípravné, živné půdy, z níž se potom povznáší
květ výsostné poesie. Mohyla rodového kronikáře, vypravěče, komentátora, laskajícího
až se skrytým samolibým potěšením jadrné příběhy a příhody z života vlastního i života
svých blízkých a krajanů - vysvětluje mimoděk básníka, na př. Mých přátel. Mé přátele
mohl napsati jen básník, mající tak nesmírně blízko - svým soucitem, svou úctou a bázní
a především svou láskou - k věcem stvořeným, k člověku, k přírodě, k zemi. A tuto
blízkost Demla-člověka, člověka chápajícího smysl všeho stvoření v radosti, jež jako
by osvobodivě odssávala tíseň a úzkost, tížící všechno bytí, tuto radostnou, živoucí, váš
nivou i bojovnou blízkost životu, lidem a zemi tak plně a jasně zjevuje právě Mohyla.
Ale ovšem, tím, co svrchu řečeno, nemá být umělecká hodnota více méně deníko
vých a kronikářských zápisků Mohyly nikterak podceněna. Naopak zase, jen básník rodu
Demlova, dovedoucí obraziti realitu cele, v celé její intensitě životné, umocněné, mohl
si, abychom tak řekli, dovolit učinit si thematem vlastní, úzké soukromí či rodovou
skutečnost historickou, bez jakéhokoli invenčního úsilí literárního. Deml-básník dovedl
však soukromou historickou látku proměnit v živoucí poesii, nabývající obecné plat
nosti jakožto svědectví o silném, pravém životě Člověka. Tak i holý faktografický zá
znam má u Demla v kontextu jeho láskyplného zájmu o vše, čím rodný kraj žije a žil,
význam básnický. Ostatně na nejedné stránce přichází básník i přímo ke slovu: vypráví-li na př. o svérázné kráse tasovské krajiny, o umírání dědouška Jana, o své ros
ničce, o svých topolech - větná linie jaksi jihne a slova se pořádají v rytmické vlny,
mnohdy posléze ve vznícenou intonaci modlitby, nezapomenutelně známou na př. z Mých
přátel.
Zvláště by bylo třeba zdůrazniti Demlovu vypravěčskou živelnost. Jaké to je vy
právění, jaká řeč, slýchaná jen nej vzácněji přímo z úst lidu, tak míznatá, košatá, bohatě
a zároveň nehledaně členěná.
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To vše je u Demla básnickým ziskem jeho »styku se zemí«. Skrze svůj milovaný
rodný kraj, skrze živou lásku k této zemi pochopil Deml, že »Pravda ze země vzešla«.
Básník pak, usilující o poznání této Pravdy na zemi, je v Demlovi nutně posilován
a osvěcován křesťanem, katolickým křesťanem. Neboť - slovy právě Demlovými: »Teprve
Kristus zjevil nám Zemi.«
Jaroslav Červinka

Sei fertova Světlem oděná
Také poslední sbírka Jaroslava Seiferta, Světlem oděná (u Fr. Borového, Praha
1940) má za základ básníkův dychtivě zpřítomňovaný a s horoucnou vděčností přijímaný
prožitek domova. Domov spolu se vším tím, co dává význam tomuto jménu v srdci
jednoho každého z nás, domov, skrze nějž slévá se v nás láska nejosobnější s citem
nejvýše nadosobním, stal se Seifertovi přítomnou, živou skutečností básnickou. Přes
zdání obecnosti a snadnosti podnětu i jeho básnického uskutečnění jest zde Seifertova
poesie nezaměnitelně osobitá - jen Seifert jako by již byl přicházel připraven a otevřen
poznání domova v srdci. Právě proto, že se nezpronevěřuje zákonu každého skutečného
básníka, totiž býti vždy cele sám sebou, dosahuje Seifert i v thematu, jež by snad jiného,
nepravě náročnějšího, snadno svedlo na scestí thematického veršování - oné samozřej
mosti v dobrém smyslu, oné dokonalé prostoty ryzího názoru, jak je známe jen z poesie
lidové. Cesta k obecnému vychází u Seiferta jen z důvěrně osobního prožitku, nikdy
u něho není přerušen vlahý styk myšlenky, vyznání se žhoucím citem srdce. Láska
k širšímu domovu je takto živoucím vyzářením původní, zcela skutečné a konkrétní
lásky k vlastnímu životu, k vlastnímu osudu. Není to snad sobecké, je to přirozené,
pravdivé a lidské. Jen v hlubokosti sebe sama, pravdivý před svým svědomím, může
každý nalézti opravdu živý pramen, povznášející ho k citu nadosobnímu.
Zvláště v Světlem oděné je patrný tento důsledně subjektivní postoj Seifertův.
Z konkretních osobních zážitků jsou odvozovány básnické významy hlubší platnosti.
Praha, rodné město básníkova mládí, není zde ani stínem nějak odtažitě alegorisována
pro účel básnické reflexe, jak se často stává, naopak, sama vnuká básníkovi při každém
jeho pohledu opojivý citový vzruch. Je to město vzpomínáním na minulá léta, snem,
tesknicí i samotným životem promilované. Jen toto milování, vracené dnes drahým
místům, teprve jaksi zpětně poznávaným a oceňovaným, má místo a zní v Seifertově
verši. Jen ono, silné a čisté, prochvívá pak i verše, obracející se tváří v tvář dnešku.
Seifert, přes vnější lahodnou lehkost své poesie, je básníkem, v němž, arci cudně
utlumen, řeřaví proud bolesti. Ba, jest to právě žal, co u Seiferta zažehuje a rozdmý
chává všechnu lásku, jeho slova často chutnají touto sladce hořkou vláhou. Stesk, žal jimi zní Seifertovi sen i vzpomínka - jsou vítány jako zraňující výzva, jako palčivý
dotyk, uvolňující v básníkovi výdech lásky. Roztesknění, jež však dopřává vylévati se
chvějivé horoucnosti, stěsnané a tížící v básníkově srdci, a rozezpívati němá slova
v píseň vlahé útěšnosti - to jest zhruba přítomné položení Seifertovy básnické tvorby.
V básni Světlem oděná jest takovou situací na př. výstup milovanou končinou Prahy,
Malou stranou na Hrad, návštěva katedrály, dále pak lehce elegicky intonovaná ci
tová rekapitulace básníkova minuvšího života a svíravě ztesknělé vzpomínky na Prahu
mládí - básníkovi vytanul zde ze snu jako velká duchovní záruka víry a života kmetský zjev básníka knížete, Jaroslava Vrchlického.
Ráz Seifertovy poesie jest dán vzájemným žhoucím prolnutím milosti a žalosti,
bezelstnou, vzdanou otevřeností, jíž teprve každý cit stává se celým. Zde nejspíše shle
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dáme Seifertovu příbuznost s básnickým typem Jana Nerudy, pro něhož též jest pod
statně příznačná láska »sladkobolná«.
Pevný, vpravdě niterný základ Seifertovy poesie projevuje se pak zvláště v síle
čistoty jeho lyrického názoru. Vše je zde nějak vlaze přiblíženo, i věci jsou poslušny
pokynu básníkova srdce, a jako by promlouvaly samy. Nej skromnější drobnost dovede
Seifert obtížiti hlubokým, obsáhlým významem básnickým.
Není však bez stínu básnická methoda Seifertova. Tato připomínka se týká Světlem
oděné, ne tak Vějíře Boženy Němcové. Je to přece jen v podstatě methoda impresionistyt
třebas zde impresionisty opravdového citu. V poesii Seifertově stává se zřetelným ne
dostatek činného principu básnické tvorby. Ve větším cyklickém celku jeví se to
ochablostí v stavebném vybudování. Je cosi základně, dobrovolně pasivního v básnickém
postoji Seifertově. Seifertovým nebezpečím jest sklon k pouhému lyrickému glosátorství.
Jaroslav Červinka

Tři knihy lyriky
Jiří Škvor: Vítr v krovech, nákl. Novina, edice Studnice, sv. 13. Antonín Pavlín:
Duha nad domovem, nákl. Novina, edice Studnice, sv. 10. Růžena a Otakar Žižkovi:
Vůně jablka, nákl. Novina, edice Studnice, sv. 1 2 .
Jiří Škvor jest ve své druhé knize »Vítr v krovech« epigonem Čárkovým. Jeho
básnický osud jest v hlavních rysech tento: na počátku touha po městě, »kde hoří světla
a ženy jsou krásné«; splnění touhy nepřináší Štěstí - spíš naopak; vzniká palčivá touha
po návratu do vesnice: »Nemám již víc, než k rodným střechám lásku« (13). Velmi
pěkné, pravda, jenom kdyby to nebylo vysloveno tak přímočaře a programaticky, že to
pozbývá básnické zajímavosti. Čím by konečně byl tento návrat? Sotva něčím víc, než
ústupem před nemilosrdným a dravým životem do končin, jež jsme si ve svých snech
zidealisovali. Takový ústup - a i touha po něm - jest vždy znamením mdloby a slabosti právě u básníka nejméně žádoucí.
Mnohé lze vytýkat i výrazu Škvorovu. Lze-li i od debutu žádat jisté ovládání slova,
lze je tím spíše požadovat od druhé knihy. Š. však nahrazuje sílu siláctvím. Je-li ne
šťasten, »do oken tříská křídlem« a - aby to snad nebylo někomu málo - musí jeho
křídlo být ještě »sedrané« ( 1 2 ), bolí-li ho něco, hned má ovšem »v srdci vetknutou
palčivou korouhev« (16). Méně bylo by tu více. Š. si pomáhá nej primitivnějšími pro
středky, chce-li dodat svému verši trochu působivosti. Odtud tolik vykřičníků i různých
ó, ach a och. Při tom necítí, jak prázdným a dutým hlasem zaznívají jeho adjektiva z nejbanálnějších, jaká jsme v poesii poslední doby četli - Žižka jest u něho - jako
u posledního frázisty - velký, žebrák nahý, chorál nesmrtelný. Nic nepřekvapuje. V celku
možno říci, že Š. rýmuje a veršuje myšlenky, místo aby se mu - jak jest to básníkovi
jediné vlastní - myšlenky rodily jako poesie.
Zdánlivě podobné, ve skutečnosti hodně jiné jest poselství (mnohem výše stojící)
prvotiny Pavlínovy, nazvané »Duha nad domovem«. P. nešel z domova za lepším ži
votem, nehledal jako Škvor společnost. Vyšel kdysi do boje o sen, vyšel za smyslem
života, za jeho poznáním. Rodily se však touhy nové a nové, jež nebylo možno
utišit. Po bojích a hledání se vrátil a našel doma to, co marně hledal v cizině. Nyní
prohlíží svou zemi okem milence, okem tak pozorným, jak dovede být jen oko toho,
kdo mel, ztratil a znovu nalezl. Tak se rodí poesie, na níž ulpělo něco ze Šaldova
chvalořečení přírody. K Pavlínově chvále dlužno říci, že nezatěžuje svůj pohled na
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zemi pseudohistorickými floskulemi, že vidí jenom to, co jest, ale vidí to opravdu
a vidí to dobře. Stejně slouží jen k jeho chvále, že se dovede již nyní soustředit k větší
cyklické skladbě. Škoda jenom, že jeho návrat domů nevyznívá jako nutnost, nýbrž
pouze jako náhoda: »Jednoho dne zrána navrátíš se domů...« - to je vše.
Pavlínovi se podařilo najít výraz prostý, bez lži a přetvářky, bez padělané záře
a lesku. Jen někdy nenalezl rovnováhy mezi obsahem a formou (Májová pobožnost).
»Vůně jablka« jest společnou knihou Růženy a Otakara Žizkových. Celá kniha má
dva póly. N a jednom jemná smyslnost, okouzlení světem, na druhém jakási hrůzná
metafysika, kde se to hemží hnáty a lebkami, kde mučí (ne příliš svérázně) otázka času;
a smrti. Prvá skupina - dík spolupráci R. Ž. - jest šťastnější. Nedělá si velkých ná
roků, ale to, co slibuje, také plní. Proti tomu od druhé skupiny bychom toho chtěli
více. Vytýkáme jí - nehledíc k laciným prostředkům, kterých používá - její hroucení se
v sebe. Mýlil by se, kdo by myslil, že jest hledáním smyslu a jistoty. Těch ani ne
nalézá, ani nehledá - jen konstatuje, že jich není vidět. Poesie knihy - zvláště básně
O. Ž . - trpí tím, že zanedbává úsilí dřívější generace o zhutnění poesie. Libuje si
v dekoračnosti. Jaký význam má na př. tohle: »Byl teskný, chladný září, možná že
srpen byl, snad též i listopad« ( 86) ? Není třeba zvlášť namáhavě hledat všelijaké plytkosti, nedomyšlenosti a veršované samozřejmosti: »Ó , křídla, křídla míti a skočit do
hlubin,« volá básník, ale zapomíná nám vysvětlit, k čemu potřebuje křídel, chce-li ská
kat do hlubin. Za zmínku také stojí nešikovnost, lépe necitlivost, s kterou se užívá
jazyka: »Ten úděs chvíle té« ( 1 2 ) a obtížné rozvíjení básně, při kterém musejí při
spěchat na pomoc »jež« a »který«: »lásku, již už neuvidím, jez jak hvězda v noční
rose...« (2 1 ). Jak vidno, vybíráme Špatné verše převážnou většinou z poesie O. Ž. to má svůj důvod, neboť právě on nechápe vnitřní řád poesie. Zcela jinak jest tomu
u R. Ž., která tu má několik básní opravdu dobrých a naděje do budoucna vzbuzujících.
Pavel Štěpánek

V ě č n ý Mácha
Čin, 1940, str. 285 a 1 1 2 obrazových příloh.
Památník Činu je poslední z četných máchovských sborníků, vydaných v jubilejním
roce a po něm. Spolupracovali na něm většinou mladší badatelé, kteří s rozličným úspě
chem se snažili přerovnat výsledky dnes už nepřehledné literatury máchovské, vyčíst
snad nějaký nový rys z básníkova díla. Celkový užitek sborníku není přes péči přispě
vatelů a redakce valný, i když místy zajiskří nový postřeh, i když bylo leckterými fakty
doplněno poznání Máchova života a kultu.
Obecně se ze sborníku nejvýše hodnotí příspěvek Jana Orla »Máchovo vtělení
v tvar«, který opravdu zasluhuje pár kritických poznámek. Autor syntheticky usiluje
o postižení celého zjevu Máchova, v první Části vyšetřuje jeho metafysické a smyslové
předpoklady, v druhé rozbírá básníkovo slovo. Pro soustředěnost pohledu, pro bezpečné
ovládání i odlehlejší literatury máchovské a zvláště pro kultivované vyjadřování je
Orlův příspěvek parádním číslem sborníku. Vykladač Máchův ve vlastním slohu ilustruje
zvukové a obrazné kvality, rozbírané na básníkově slovu, na p ř.: »stylisuje ji v podobu
novou, snovou« (156), »vytváří dílo zpívající barvami a svítící zvukem, hudbou« (155),
»klopotný boj světla s upíří tmou kolkolem« (157). Bohužel parádnost Orlova slohu
bývá často falešná. Vytknout nutno pochybnou originalitu slovní: »průpalná bezpro
střednost« (127), »posedává doléhavost« (153). Planě usiluje autor o »reintegraci pů~
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vodního významu slovního«, když místo otřelé »koruny« na konci výčtu klade ve vy
hroceném případě »čelenku«: »Metafory marnosti ze závěru Máje... klenou Čelenku ne
smrtelné krásy.« A docela nemožné jsou takové »veršové průdušky« (151). Termino
logická vášeň vede k výrazům jako »pyromanická složka« (o Máchově častém zobrazo
vání požárů), snaha po výrazné plnosti k tautologiím jako »definující přesnost aforistická je vyvážena žárnou silou prožitku mimorozumově citového«.
Slohová blýskavost, která by chtěla být bleskem, ukazuje, že vnitřní základ Orlovy
studie není právě pevný. Shrnul bych své námitky proti pojetí Máchy u Orla do tří
hodů: obraz Máchy je skládán z obecných polopravd o básníkovi kterémkoliv, názory
dřívějších kritiků a interpretů Máchy jsou podivně smíchány a konečně duchovní úběžníky jsou vadné. K polopravdám patří tvrzení, že jedinou skutečnou postavou Máchova
díla je Mácha sám - to by se dalo s podobnou oprávněností říci o díle Zeyerově, Březi
nově, ale i o díle zcela odlišných typů tvůrčích, W intrově atd. Dále sem patří názory
z kapitoly »Motivy a montáž«. Autor sám přiznává úvodní větou: »Není duchové tvor
by, aby nestoupala z utkvělé myšlenky, z nutkavých představ«, ale přece vidí v Má
chovi »úchylku od obecného pravidla« - důkaz zůstal dlužen.
Co se týká poměru k literatuře, Orel smíchal starší názory v dráždivý cocktail, když
je napřed zahustil v tresti. Hlavní součástí tohoto drinku je Salda se svým výkladem
o Máchově dualismu, o odporu k ilusím, nedostatku sladké naivnosti a převaze mučivé
analytičnosti, hlavně však se svým učením o absolutní větě máchovské (151, 152, 175),
o aktivnosti Máchova slovesa a vůbec stylovém absolutismu. Šaldy se samozřejmě dovo
lávají všichni, kdo píší o Máchovi, ale Orel zvláštním způsobem Šaldovo pojetí přehání
a určitým směrem zešikmuje. A toto emfatické přehánění pozorujeme ve vztahu k jiným
badatelům máchovským. Nestačí Teigův termín vnitřní emigrace, Mácha musí být »syn
vnitřní emigrace« ( 162). Nebo Jakobson proti Čapkovi ukázal na citovou ambivalenci
čtyřstopých jambů z Máje, Orlovi tedy se toto zjištění stává »návratným motivem«, tři
krát v, různé souvislosti se opakuje (151, 153, 170). Zajímavý je vztah k Mukařovského
formálním analysám: tyto rozbory se stávají v Orlových rukou »rozpustidlem« Máchova
díla, umožňují nej libovolnější »montáže«. Jakobsonovské jsou efekty se současníky Má
chovými, s kritikem Tomíčkem a s baladou Š. Hněvkovského (látkově podle Menšíka).
Ještě s řadou jmen se ve studii setkáme, s Martenem, Krejčím, Vodákem, Jirátem, Wellkem, a vždy jsou jejich podněty divadelně zrežírovány.
Klíč k tomu všemu najdeme v autorově metafysickém zaměření. Abychom znovu
užili jeho vlastních slov, »kladný rub věcí nepřipouští«, nýbrž ladí Máchu do chmurné
tóniny zmaru. Vezměme proslulý Máchův symbol poutnický. Interpret se ani nezmiňuje
o Budoucí vlasti, nýbrž opětovně prohlašuje: »Slovo, cíl je u M. pouhou drásavou
ironií«, »poutnictví bezdomé«, »vždy a vždy pout bez cíle, tedy putování předem
marné«. Několikrát v tomto smyslu se vrací k závěru Máje a Cikánů a naposled, na
posledních řádcích svých výkladů, nasazuje tomu korunu (či to má být »čelenka ne
smrtelné krásy«?): »Způsob, jakým se Máchovi poutníci vzdalují dlouhou rovinou, luči
nou, silnicí k obzoru, za obzor, má zřejmý ráz předjímavé koncepce filmové, připomíná
co nejživěji nezapomenutelné „odchody” Chaplinovy.« To je věru ubohý svorník, v němž
se autorovi sbíhá jak jeho úsilí podrýt jakýkoliv kladný smysl Máchovy pouti, tak roz
vádění filmových analogií podle vzoru Mukařovského.
Podle tohoto úběžníku přetírá autor veskrze křiklavými barvami Máchovo hoře:
»jeho vědomí rozpoznává tuto nestálost, nevěrnost kosmu«, »nesmyslnost touhy, života«.
Zvláště pečlivě se stará, aby básníka zbavil opory náboženské. V Krkonošské pouti: »Je
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až ku podivu, jak tato montáž mění symbol Spásy 2 představy útěšné v úděsnou.« Verše
2 Máje: »...Před Bohem pokořen v modlitbě tiché stál« jsou psány pro oklamání cen
sora. Ale ještě více: »je to škleb... Skřípavá, 2aťatá ironie je tu zřejmá.« Ta dvě slova,
»škleb« a »zaťatý« jsou přímo leitmotivem studie Orlovy, uvádím příklady: »úpornou
zaťatou vážnost životního citu«, »ironie, škleb«, »škleb lásky mstivé« (sr. 170). V této
marnosti a výsměšném šklebu je živel jednotící vnitřní svět básníkův a jeho slovo.
Podle Orla básník »prožívá vše v agonické deformaci« a tato deformace pak charakterisuje prý i výrazové jeho prostředky: »pohybová deformace«, »slovosledná deformace«,
»násilný deformátor jazyka«. A na této cestě objevil Orel domněle i tajemství Máchovy
hudby: »Ale nejvíc nasnadě byla hudba pro Máchu proto, že budí touhu a nechává ji
neukojenou: jako to M. marné volání.«
Podle toho dopadá i mravní hodnocení Máchova básnického činu. Čteme úvodní
kapitolu »Vnitřní soustava a její projev« a dostává se nám tohoto poučení: »Co plyne
2 Máje?... Po stránkách rozumu a mravnosti nic, pranic.« A nakonec znovu o Máji:
»A vnitřní vývoj v podobě nějakého velkého niterného obratu?... I není tedy v Máji
ani vývoje (děje) vnitřního.« V další kapitole se zřetelně říká: »Sošná krása Erbenova
je řádu mravního. Melodická krása Máchova je řádu transcendentálního.« Zdánlivě
v protikladu k těmto výrokům je tvrzení 2 doslovu: »Jeho (sc. Máchova) kosmická
bolest je řádu svrchovaně mravního.« Tomu však je třeba dobře rozumět: Mácha nemá
nic společného s objektivní mravností, jeho »svrchovaná mravnost« je projevem síly
»absolutního člověka«. Již jsem řekl, že pro Orla je »jedinou skutečnou a be2 ustání se
vracející postavou Máchovou« sám Mácha (sr. 173). Je to postava 2cela autonomní,
»revolučně samostatná«, nebo jak praví autor: »V Máchovi je uskutečněno dobrodruž
ství odvahy nejzazší, odvahy k sobě, k svému osudu«.
Tento žalostně »absolutní člověk« je ovšem odtržen od jakékoliv objektivní skuteč
nosti, žije v mátohách. Podle svého zvyku a z logiky celé své soustavy zabydlil Orel
Máchův svět přeexponovanými »stíny stínů«, jak tento výraz razili Salda a Čyževský.
Tento druhý badatel mluví tu výslovně o desontologisování jsoucna a Orel se snaží
zrušení jsoucna ještě stupňovat. Jednou výraz zdvojuje: »stín stínu, odstín odstínu«, po
druhé stupňuje: »vidina vidiny«, jindy zase obměňuje takto: »přelud přeludu«.
Nezbývají tedy »absolutnímu člověku« než jeho smysly a autor je vyšetřuje s ja
kousi lékařskou neostyšností, domýšleje se, že objevil »obecnost jakéhosi osobního zá
kona přírodního«. Z Máchy je udělán truchlivý »vdovec nesmrtelnosti«, kterému však
nemizí jenom duchovní realita, nýbrž vůbec jakákoliv realita. Je uvězněn v začarovaném
kruhu svého »absolutna« a interpretu nezbývá nic jiného, než prozkoumat úchylky jeho
vidění od konvenčního vnímání. Má pro celou tvůrčí sílu básníkovu jediné označení:
halucinace. A tak čteme v pestrých variacích: »sluchová halucinace«, »mučivá haluci
nace snu«, »jediná krajinářská halucinace«, »horečnou vznícenost specificky máchov
skou, přeludovost, ráz halucinační«. Do takové lombrosovštiny vústil pokus vyložit
tajemství Máchovy tvorby 2 autonomních podmínek básníkovy osoby.
Orlovu »katafalkovou techniku« nutno odmítnout v celku i v podrobnostech. Šalda
a Čyževský sestoupili také hluboko do inferna Máchova vědomí a podvědomí, ale do
vedli odkrýt i kladný posun básníkovy duše. Některé koncepce máchovských badatelů
trpí sice podobnou vnitřní vyprahlostí jako pojetí Orlovo, ale tento kritik dospěl k bez
cílnosti zvláště bezútěšné. Svým způsobem bude jeho studie památná.
Oldřich Králik

Řád VII. 24.
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T o u h a po e p i c e
Jaromír John, Moudrý Engelbert. Družstevní práce, 1941.
Jaromír John, ač rázem své dosavadní slovesné práce spisovatel velmi výjimečný,
je přece typickým ztělesněním onoho sváru sil, který pozorujeme od mnoha desítiletí
v evropské kultuře. Myslím na ustavičnou polaritu smyslovosti a duchovosti, lépe řečeno
duchovosti, která v moderních dobách sestoupila na pouhou intelektuálnost. A právě
povahy příznačně intelektuální, pokud jsou s dostatek bystrozraké, kladou tak rády zvý
šený, až programový důraz na smyslovou bezprostřednost, na opojivost života pozemského
s jeho vířným bohatstvím tvarů a proměn. Je to jeden způsob řešení onoho stálého dilemmatu v jádře moderní kultury, jehož jiným, obvyklejším řešením bývá jednostranná racionálnost, sebemucivá analysa a omezené odborničení.
Snad se nebude zdát bez užitku tato paušální poznámka na okraj »Moudrého Engel
berta«, nové, doposud nej rozsáhlejší prozaické práce Johnovy. Jaromír John šel dosud
vždy rád za kuriositou, ať námětovou, ať formální, nej častěji pak za kuriositou v podání,
a tak přese vše nej šťavnatějším výsledkem jeho tvorby musí připadat jeho prvotinä,
knížka svěžích vojáckých próz »Večery na slamníku«. Mnohdy toto tíhnutí k neobvyk
lému působilo až dojmem apartnosti bez spontánní tvůrčí síly, dojmem více méně milé
schválnosti spíš než dojmem zákonné nutnosti. V tom je ten protest intelektuála proti
jednostrannému, již zmechanictělému intelektualismu (v nejlepším případě) valné vět
šiny české prózy. Něco jako ironické gesto: »Dejte mi pokoj s nezajímavými uslzenými
příběhy, pitvanými na setinu vlasu« a: »Pojďte, radši nějakou Švandu a trochu pobesedování.«
Východisko »Moudrého Engelberta« je pravděpodobně velmi blízko témuž pocitu.
Ale přistupuje tu ještě něco jiného, hlubšího: touha po synthese, která by opravdu ob
sáhla člověka, jeho vnější i vnitřní děje, v jednotu, která je zárukou identity lidské by
tosti a alespoň jakousi nadějí v trvání života; touha po objevení zákonitosti pod nezá
vaznou nahodilostí.
A ještě jednu věc třeba říci předem: že látkové i v tomto »láskyplném románě«
zaujímá autora osudnost sexu, poznávání a prožívání lásky i jako vášně i jako duchovní
skutečnosti, a ty charakterové pokřiveniny, vznikající ať nešťastnou náhodou, ať povrch
ností, ať jakýmkoli citovým úrazem, v Široké oblasti mezi těmito oběma póly, smyslnou
vášní a pravou láskou. Po té stránce zůstal John i zde věren svému tak říkajíc pedago
gickému poslání, jímž právě v tomto ohledu pověřil své pero umělce téměř od samých
počátků své literární působnosti.
Samo vyprávění o moudrém lesníčkovi Engelbertovi, »bráhmanském« poustevníku
heřmanické myslivny, je složitým, mnohopramenným proudem syté epiky, rozmarně roz
rušovaným fiktivní rolí »zpravodaje«, který sbírá materiál k svému příběhu, složitá expo
sice je též nej šťastnějším kusem této knihy. Jako v případě slavných »Penězokazů« nebo
několika jiných stavebných experimentů moderního romanopisectví, i zde se v rozmanité
míře i způsobě stávají některé z figur jakoby spoluautory knihy a čtenář jakoby vlast
ním stavitelem příběhů z různých »dokumentů«, jsa zároveň svědkem jejich vzniku
a soudcem jejich hodnověrnosti. Zajímavá, až napínavě bohatá exposice se rozlévá místně
i Časově anachronisticky sem a tam, předbíhá, vrací se, kombinuje, odhaduje, pátrá do
zadu. Až se praménky zachytí a souvisleji stékají k vlastní postavě a z knihy tak rozma
nité a slibně neurovnané v jakémsi organickém nepořádku života stává se postupně stále
víc monothematický román lesníka Engelberta s jeho dynamickým prožíváním lásky. Ale
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toto vyústění komposičního procesu pokládám právě za slabinu tohoto románu nemalé
výrazové mohutnosti. Po počátečních partiích, které svým střídáním záběrů i hledisk sy
tily a zároveň podněcovaly čtenářův hlad po nových prostředcích, dějích a postavách,
lapidárně zachycovaných synthetickými gesty s uměním velkého vypravěče, suverenního
a jemně ironického, rozvine se celkem jednoduchá, ač zajímavá historie nerovné lásky
a rozbitého manželství; tu také přestává ona rozmarná úloha »zpravodaje«. V ten oka
mžik se přesunují hlediska, a je nutno od autora požadovat to, co nebylo třeba žádat
v exposičních kapitolách: dokreslování postav i osudů, jejich vzájemné komponování
a vážení. A s toho hlediska nutno říci, že vyřešení dalších osudů lesníkovy manželky
Viky není přesvědčivé. Dovídáme se o ní tak málo, jako sám lesník Engelbert, který se
tuhým odříkáním cepuje k zapomenutí; je nám vsak podivné, jak její vrtkavost mohla
dohnat celá středoškolská studia a dovést ji až k promoci z lékařské vědy na cizí uni
versitě. Stejně nepochopitelná zůstává nám i psychologie hraběnky Etelky, světácky a rozkošnice, zoufalé z nastávajícího mateřství, která je stižena neštěstím a ve své neradostné
durrenberské poustce se s opičí láskou shlíží v nežádaném synáčkovi. Je zvláštní, jak se
mohlo stát, že ty nejživelnější postavy, románově rozhodně nejbohatší, tak prázdně odu
mřely. Je to vina »dokumentů«, naturalistické skutečnosti? Nebo vina umělce-intelektuála, který stačil rozdmychat prudký oheň smyslového žáru v té oné postave, zmoci zá
brany pokoutního racionalismu a uvolnit širý proud spontánnosti, irracionálnosti života
bez moralisování, ale nestačil už tento proud stejně spontánně zvládnout a vyvést jej
v plný tvar?
Rozhodně je »Moudrý Engelbert« jedním z těch významných kroků na cestě k nové
věcné a Šťavnaté epice, jejíž potřeba je tak pociťována, a rádi bychom se od Johnova
pozdního uměleckého vyzrávání nadáli i kroků dalších, kdy by obecně typické dilemma
své osobnosti rozřešil synthesou už nespornou.
Václav Renč

I t a l s k ý román
Fabio Tombari: Celá Frusaglia. Z italštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. Praha 1941,
Družstevní práce, str. 293, cena 38 K.
Od Fabia Tombariho byla k nám uvedena před dvěma lety lyrická meditace »Život«
o básníkové životním vzestupu, sraženém tragikou milenčiny smrti. Nyní se nám do
stává překladu časové starších dvaačtyřiceti epických nebo lyricko-epických »kronik«
z rodného romaynolského kraje »Celá Frusaglia« (»Tutta Frusaglia«). Frusaglia je my
thické městečko na březích Adriatiku, hned rozdychtěného božím úsměvem a krásou
života, hned zase bouřícího záludnými stíny smrti, bylo by vsak nepřesné překládati je
naším Kocourkovem, neboť směšnosti bodrých Frusaglianů jsou jen nepatrným zlom
kem námětového bohatství knihy, všech těch figurek veselých i smutných, všech těch
příběhů idylických i tragických a zejména tragikomických, jež na sebe místy navazují,
aniž od komposiční improvisace jednodivých kapitol autor dospívá přes rámcovou ka
pitolu úvodní k soustředěné koncepci románové. Napsati román, čistou epiku, jež by
byla překonáním svéživotopisného fragmentu a zároveň uměleckou sublimací dokumen
tární skutečnosti, je dnes ctižádostí většiny italských spisovatelů. Z ní se zrodila i tato
Tombariho prvotina. Ulpěl na poloviční cestě. Nejvýše stojí svou lyrickou spontán
ností čísla inspirovaná svéživotopisným zážitkem, zejména závěrečná »kronika« s oslavou
vánoční poesie rodinného krbu a tklivé vzpomínky na smrt Mariinu, nebo opojný hym
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nus more a pohanský mysticismus frusaglské přírody. Čísla epická bývají spjata s prvky
subjektivními nebo s reminiscencemi na literární vzory samostatně obměňované, na př.
v boccacciovské ironii pikantních farských historek nebo v rabelaisovském popisu hoj
ných žranic a chlastů, zakončených druhdy pošmournou groteskou, na př. když vrah
Lorens se utopí v sladkém víně. I v tom je cosi literárního, ze autor jen zřídka dává
vyznívati svým příběhům čistou tragikou (X ), nýbrž je lomí v notu tragikomickou, na
př. v lícení pohřbu Piranova (X III) nebo když tři otcové doprovázejí rakev třinácti
letého děvčete (X X X ) nebo když stoletý jubilant se upije v předvečer své oslavy
(X X X IV ) nebo když nebožtík na nosítkách je provázen rejem masopustních maškar
(X X X IX ). Jindy je kypící život uváděn v groteskní protiklad se smrtí (II). Zde se
jistě jeví vliv Pirandellův a italské grotesky. Pečlivost Zaorálkových překladů je do
statečně známa; není však, tuším, obecně zdůrazňována jejich jazyková správnost.
Josef Bukáček

Dv ě k n i h y pro ml ádež
K loňským vánocům vydalo pražské nakladatelství Orbis dvě knihy, které mají větší
cenu než příležitostného dárku. Řekl bych, že mají cenu trvalou. Ač zaměřeny k české
mládeži, hovoří i k dospělým. A to, myslím, je jeden z bezpečných znaků výjimečné
hodnoty literatury pro děti a dospívající mládež. Prvou z nich je svod českých pohádek
o Honzovi, který vybral a upravil prof. Jiří Horák. Český Honza, kterého nám tento
soubor představuje, je zvláštní hrdina. Má dvojí tvář: jednu, kterou mu přiřkli lide,
posuzujíce ho z vnějšku a jaksi přes rameno - lenocha, hlupáka, nešiky, člověka nanico
vatého; druhou, tu pravou, která se objevuje v tom okamžiku, když sleze se své pece:
nebojácného, štědrého, důvěřivého, srdečného, upřímného a vtipného, jemuž pro vše
chny tyto vlastnosti i Štěstí vytrvale podává ruku. V Honzovi, v tomto lidovém bohatýrovi, je kus české povahy, kus českého charakteru. V něm si lid postavil sám sobe
zrcadlo, jakýsi ideál národního rytířství selského, přístupný každému, kdo s dobrým
srdcem, s prostým rozumem a čistým svědomím se vrhá do života. Je to kodex přirozené mravnosti, je to takřka návod, jak nestrojená prostota si může zjednat místo v rádu
strojeném. Honza postaví se klidně zlobě, kouzlu i čertovi. Neobejde se to bez humoru.
Avšak posmívaný vítězí. Do těchto pohádek, do těchto variantu obecného lidského vzoru
uložil lid svoje zkušenosti a názory, pravdy poznané i tušené, jimi bojoval proti před
sudkům o své tuposti a neschopnosti. A čtouce je dnes, závidíme dětem schopnost pro
žívat je bezprostředně. Tak, jak lid je tvořil ve svém nezlomném optimismu.
Ke knížce nakreslil několik celostranných obrázků Josef Lada. Ve své stylisované
prostotě působí poněkud toporně a nekryjí se s představou Honzy, která čtenáři vy
růstá z Četby.
Druhou knihou jsou »Příběhy dona Quijota«, které podle Cervantesova slavného
románu vypravuje Jaromír John. Postava potulného bláznivého rytíře se stala nesmrtel
nou. Její bláznovství, ač stejně lidské, je jiného rodu než Honzovo. Snad nebude od
vážné říci, že realismus Honzův má svůj protipól v idealismu Quijotově. Než u této
knížky, která seznamuje dospělejší Českou mládež s klasickým románem, se zastavme ze
dvou příčin. Je to v prvé řadě vyprávění Johnovo, jemné, plastické, básnické a zachy
cující mistrné ironii předlohy, kterou místy zdařile proměňuje do úsečných závěrů, vy
znívajících jako lidová moudrost přísloví. Není to mechanické zjednodušení a zhuštění
originálu. Je to tvůrčí přebásnění klasického díla. V druhé radě, čím tato knížka silně
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zaujme, je obrazový doprovod Františka Tichého. Zde fantasie malířova nalezla inspiraci
sourodou. V Quijotovi i Sancho Panzovi podařilo se Tichému zobrazit typy kongeniální
s Cervantesem. Ba, v jistém smyslu jsou umocněny nad literární předlohu. Žijí jako
jedinečná vise malířovy imaginace, spojujíce v sobě Španělství zrodu románových po
stav, jejich všelidskou platnost i Češství výtvarníkovo. Johnův a Tichého Don Quijote
tvoří významný mezník v domácím tlumočení klasického díla, čin v pravém slova smyslu
tvůrčí.
Jan Rey

K Dostálově Antigoně
Antika zůstává pro evropskou kulturu páteří, která vždycky znova vyrovnává pokřiveniny způsobované odumíráním jedné kulturní periody. Páteří stále nově obměňovaných
kánonů estetických, myšlenkových i mravních. Znamením záchrany. Ve velkém měřítku
jsme to v dějinách evropského ducha zažili již dvakrát. Po prvé po velikém a veskrze
samostatném vzepětí Evropy, po epose gotické, kdy antika jako matka renaisance přivedla
nový vzduch do stárnoucího, odumírajícího královského těla gotiky. Po druhé se tak
stalo po epoše barokní ve způsobě klasicismu. A lze soudit, doufat, že tomu bude po
dobně i nyní, ve chvílích dožívání epochy romantické.
V
takové době rozchodů a přechodu, typicky nestylové, jsou zázračná díla antiky
katalysátorem stylového uvědomování a citlivou příležitostí k praktickému poznávání,
prožívání toho, co tvoří podstatu stylu jako takového. Proto je bezpodmínečně nutné, aby
při reprodukci antických děl za takové doby bylo všechno úsilí obráceno k stylu a k jeho
novému zhodnocení;, ne z pouhé piety k »věčným dílům«, ale z prosté potřeby sebezáchovné.
S tohoto hlediska bylo představení Sofoklovy »Antigony« v Národním divadle jistým
zklamáním. Karel Dostal se svými spolupracovníky vynaložil na nastudování této otřá
sající tragedie všechno pracovní úsilí, to je patrné. Ale dílu samému zůstal svým režij
ním plánem mnoho dlužen. »Antigona« je právě jedním z klasických případů antické
poetiky v dramatu, jehož podstatu tvoří nutné srážky podmíněného s nepodmíněným,
proměnlivého s daným, osobního s nadosobním a individuálního se sociálním. Při tom je
tato podstata dramatického sváru zdvojmocněna ještě tím, že tu není jen nahodilost indi
viduálního proti zákonitosti obecné, ale je tu dál ještě zákon obce proti zákonu bohů;
zákon obce, jejž však obec sama přijímá s nevolí, neboť je diktován jen pýchou jednot
livce. Postava Kreontova a postava Antigonina jsou dva sloupy, o něž se celá tato slo
žitá skladba norem opírá. U Kreonta - přepětí funkce zákona státního, vzdor proti samým
bohům; u Antigony - přepětí toho, co sama cítí a ctí jako zákon bohů. Obojí vybočení
z pevného řádu stíhá stejný osud, záhuba. Ovšem, záhuba Antigony je zároveň smírnou
obětí, záhuba Kreontova strašlivým trestem, postihujícím všechny jeho nejdražší bytosti.
Bylo především úkolem režiséra, aby váhu těchto dvou osobností ocenil v plném
dosahu a proporcionálně vyrovnal, určil přesně vzdálenost mezi oběma postavami; ne
zdařil se mu zvláště v osobě Kreonta, ať už má na tomto nezdaru jakýkoliv podíl sám
Karen. Pak také jeho rouhání se zákonům bohů ztrácí na váze, a jeho bolestné poznání
vlastního zaslepení a bludu v sobě nenese símě katarse, nýbrž jen slepou nesmyslnost
trestu. Tím ovsem ztrácí únosnost i postava a oběť Antigony. Ostatní postavy, které jsou
tu vlastně jen ilustrací základní mravní srážky, jsou pak v nebezpečí, že se stanou jen
figurkami, jako se to stalo Průchovi v jeho hlídači.
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V
tom je kus základníno nepochopení duse díla. Co do formy je přirozené, že na
ní se toto nepochopení projevilo tím zřetelněji. Představení od monumentálně stylisovaného začátku, opakujícího jednoduchý velký obrys Muzikovy scény, se postupem děje
stále víc psychologisuje, až místy upadá do vyhrávání zcela naturalistického. Prostředkem,
který měl udržet celé představení v jednotě a na výši duchovního symbolu, je tu chor.
Avšak tu, oč byla vlastní scéna v reprodukci naturalističtější, tím byl chór nedokrevnější.
Ať v rovině thematické, jakožto sbor thébských starců, ať v rovině obsahové, jakožto
hlas Fata a spolu svědomí, nemůže být chor jen lyrickým přihravačem. Právě on je vyjadřitelem toho pevného řádu, o nějž si rozbíjí hlavu lidská zvůle a lidský blud. On je
tím pevným, kanonickým hlasem, jakoby hlasem božím, který každý jev a každý děj po
vyšuje a promítá do absolutna. Proto je základním nepochopením jeho funkce, když od
říkává své verse jen a jen lyricky, místy tak říkajíc až zvukomalebně, rozdroben po způ
sobu voice-bandu do hlasů s rozmanitou funkcí lyrickou a eufonickou. Místo co by se
hra v zásazích sboru zhušťovala až do mrazení, vznikají prostě chvíle nudného oddechu,
kdy divák, zatím co »se nic neděje«, odpočívá od minulé naturalistické scény a chystá
se na druhou. Jednotlivé scény jsou pak úplně samostatné, navzájem nesouvislé a hra se
rozpadá na výstupy prokládané voicebandovou recitací.
Úhrnem tu byla funkce a úloha antického veledíla v dnešní přechodné a přerodné
době zásadně nepochopena a neuskutečněna. Přesto dílo samo, jak je přirozené, a ko
nečně při všech výhradách i snaživý pracovní výkon režiséra, herců i výtvarníka stačily
vytvořit jedno z nej závažnějších a nej hlubších představení letošní sezony.
M . S.

N e p o d a ř e n á dramat i cká legenda
Umělec má velkou volnost, aby si k zpracování mohl vybrat námět, který považuje
za vhodný. Smí vyvýšiti a oslaviti věci všední, smí vrhnouti nové světlo na věci hříšné
a smí upříti svůj zrak i na zjevy veliké a svaté. Nelze sice říci, že by s velikostí mo
tivu rostly vždy souběžně nároky, které na umělce látka klade, ale je jisto, že svoboda
umělecká vůči námětu má své meze a že ne každý může beztrestně zpracovávati určitou
látku. Nejsou-li tyto hranice určeny z vnějšku, jsou tím pevněji obsaženy ve vnitřních
zákonech tvorby tak, že jejich překročení znamená odsouzení uměleckého díla k nezdaru
už předem.
Těžko bychom hledali vhodnějšího příkladu pro tento poznatek, než je nová diva
delní hra, kterou uvedlo Národní divadlo na scéně Prozatímního divadla: Bloudění
Jindřicha od Věže. Dva známí a osvědčení autoři: Vladimír Drnák, úspěšný spisovatel
uměleckých románových biografií, a Bedřich Vrbský, herec a autor dobře udělaných di
vadelních her, se spojili, aby napsali drama o duchovním přerodu umělce k poznání a
pochopení Boha jako příčiny a cíle nej lepšího duchovního snažení lidského. Problema
tika umělecká prolíná se tu s problematikou náboženskou, aby vytvořila klenbu, svíra
jící prostor lidského žití se všemi úskalími hmotných a tělesných skutečností. Jak smělý
a monumentální rozvrh plánů pro dramatické dílo! Kolik tu předpokladů pro veliké
umění! Ale jaké síly je třeba, aby plán byl proveden, a jaké hloubky základů, aby se
nezačal hroutit hned při prvních pokusech o realisaci!
Autorům Bloudění Jindřicha od Věže se bortilo jejich drama od 1 . dějství, aby se
dokonale zhroutilo dunivě prázdným dějstvím 4. Příčin je více, ale hlavní a základní
pro hru toho druhu je vnějškový, nepřesvědčivý, z povrchu a tak trochu módně nale
pený náboženský nátěr, který občas, z ničeho nic přizdobuje náboženské a filosofické
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úvahy malíře otřeseného k vážnému pojímání života silným, vpravdě dramatickým zá
žitkem smrti. Nelze popříti, že dějová osnova dramatu byla volena dobře. I když položili
autoři hru Časově do doby Rudolfa II., přece se vyhnuli úskalí, jež nese s sebou histo
rická hra tím, že tvořili legendu a nemuseli se vázati historickými skutečnostmi, které
tak často kříží stavbu historického dramatu. Proslulý mistr Benvenuto těší se přízni
dvora i obdivu lidu pro své velké malířské umění, které vyvrcholilo v obrazu madony,
k němuž stála modelem dívka krásného zjevu, ale nevalné pověsti. Modelka Vracka
stala se milenkou mistrovou a tento poměr působí jednak očistným, povznášejícím vli
vem na ni, jednak opojným sebevědomím tvořivé síly na něho, takže se oba ostře odli
šují od družiny veselých kumpánů, obdivovatelů Vracky. Mezi ně přijde mladý malíř
Jindřich od Věže. S jistotou dobyvatele začne se zajímat o Vracku a upoutá i zájem
mistra Benvenuta, který jemu a jiným chce připít u vědomí, že je na vrcholu životních
i tvůrčích sil. Vtom klesá mrtev. Bezprostřední setkání se smrtí obrátí mysl Jindřicha
k Bohu, zatím co jeho kumpáni žijí veselý život dále. Sejdou se náhodou k ránu na
schodech kostela a vypraví se společně do bytu k Vracce, která žije v podivné rozpolcenosti mezi lehkomyslnými družkami a vzpomínkami na mrtvého mistra. Jindřicha k ní
nepřivábila už náklonnost tělesná, ale vášeň umělce, který chce objevit tajemství, jak
umělec tělesnou podobu milenky přetvořil v umělecké dílo přečisté madony. Setkání
obou skončí tragicky. Vracka vycítí nějak, že Jindřich nemá té tvůrci umělecké mohut
nosti, která by ji držela nad propastmi života, a odvrátí se od něho k životu, jaký vedla
kdysi. Jindřich však nechce připustit, aby ta, která stála předlohou k madoně, se vrátila
do špíny života a zabíjí ji. Odchází pak do chrámu, kde se mu před obrazem madony
dostane odpuštění, a vydává se lidské spravedlnosti.
Pokusil jsem se vylíčiti stručně obsah hry, abych ukázal, jak v ní paralelně se roz
víjí motiv umělecký vedle náboženského, stýkajíce se organicky jen ve vytvoření oltářního obrazu. Ale to je příliš málo pro vnitřní přesvědčivost a tam, kde tuto slabinu
chtějí autoři podepřít - v dialogu Vracky s Jindřichem ve 3. dějství - ztroskotávají
úplně. Stojí tu prostě vedle sebe velký umělec Benvenuto, o jehož náboženském životě
nic nevíme, a poutník za Bohem Jindřich, u něhož nevíme zase nic o umění.
Proč tedy byla nakousnuta dvojí problematika, když ani jedna nebyla rozvedena
a vyřešena? Závěr vyznívá nábožensky. Ale ta modlitba, kterou hra konci, není logickým
a umělecky pravdivým důsledkem předchozího dění, nýbrž odhodlaným zásahem, aby to
nějak positivně skončilo. Umění se vyznačuje tím, že vrhá nový, osvětlující a přesvěd
čující pohled na věc nebo příběh. Zde se nedoví dáme nic nového ani nic přesvědčivého
jak o náboženství, tak o umění. Pravda, je tu dost mluvení o těch věcech, ale často jsou
to fráze moc otřelé a kde se autoři odvažují použít liturgických textů, působí to jako
pěst na oko. Náboženství a umění je v jejich hře předmětem zájmu, ale ne hnací silou.
Po stránce technické je hra dost dobře udělána, i když místy se více epicky vykládá,
aby se nahradil nedostatek dramatického dění (exposice 1. aktu). Autorům jistě nelze
upřít smysl pro dramatický efekt i Šikovnost ve stavbě dialogu a scénického rozvržení
dramatu. Ocenit to třeba tím spíše, že nedostatek prohloubenosti nahrazovali šíří prů
vodních prvků, jež dovedně zasadili do děje. Stačí-li však dovednost na udělání zajímavé
hry, nestačí na vybudování dramatu hlubokého duchovního zaměření. Nechci pochybovati
o dobré vůli, ale myslím, že se autoři buď přecenili, když se odvážili na takové téma,
nebo že je zpracovali příliš lehkomyslně. Srovnáme-li hru na př. s Hilbertovým Druhým
břehem nebo i Pěstí, poznáváme dobře, že tu stojí dramatická kulisa vedle dramatické
stavby z materiálu pevného.
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Za těchto okolností není divu, že ani provedení nemohlo přesvědčit. Ale bylo snad
přece možno zastříti více slabiny a zdůrazniti klady hry. Režie K. Dostála vsak podtrhla
myšlenkovou chudobu závažných scén buď stilisací výrazu k symbolisujícímu náznaku
postoje a gesta - zde nepříznivě vynikal zvláště p. Pivec v roli Sobkově - nebo patho
sem vzdutých míst, jako na př. závěrečná modlitba kněze p. Deyla. Mezi těmi póly
bylo veselí a hodování zimomřivé, pohyby a gesta estétsky ušlechtilá a jen scény komor
nějšího ladění vyznívaly čistým akordem dramatického účinu. Kdyby tu nebylo plno
krevného herectví Vydrova v roli Benvenuta, řekli bychom, že ti herci jsou jaksi při
dušeni. Ještě pan Boháč v roli titulní se probíjel k lidskému jádru postavy a pp. Pešek
a Neumann vytvořili dobré figurky, ale ostatní, to je jakési vydestilované herectví
k úpravnosti možná líbivé, ale zcela nepřesvědčivé a formalistně prázdné. Účelnou a
přiléhavou scénu navrhl VI. Hofman, ale ten oltářní obraz byl ostudný, stejně jako la
ciný efekt s jeho oživením ve sl. Šejbalové.
Leopold Peřich
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ČESKA KULTURNÍ A NÁBOŽENSKÁ
EXPANSE V XVII. A XVIII. STOLETÍ
jest předm ětem obsáhlého věd eckéh 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 1 68 4- 1 71 9, přesvěd
čivý doklad o české kulturní aktivnosti v době
baroka, zasahující daleko na východ Evropy.
Dílo prof. Florovského, zpracované vesměs na základě dosud neznámého materiálu, objevuje naše
mu národu řadu nových postav, na něž můžeme
být právem hrdi, má podstatný význam pro ději
ny 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
„Podlahov knihovny naučných spisů” (vyšlo
jako její 4. svazek) a je doplněno hojným obrazo
vým materiálem.
Cena v subskripci (do 30. června 1941) K 190'— , později K 240'—
U

v š e c h
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LISTY Ú C T Y
A

PŘÁTELSTVÍ
Vzájemná k o r e s p o n d e n c e
Jaroslava Golla a Josefa Pekaře
Na 200 dopisů Pekařových a na 500 dopisů Gollových, psaných
v letech 1894-1929, podává svědectví o životních osudech a vědec
kém usilování dvou vynikajících mužů, jejichž prvotní poměr učitele
a žáka se postupem doby mění v oddanost s jedné a otcovskou laska
vost s druhé strany. Nalézáme zde osobní zpovědi i vypsání vědec
kých plánů, stejně jako živé a výstižné glosy k soudobému kulturní
mu a politickému dění světovému.
V y c h á z í j a k o 1. sv. k n i h o v n y Če s k é l e t o p i s y ,
kterou ří dí J o s e f H o b z e k a R u d o l f H o l i n k a
716 stran, 12 obrazových příloh na křídě. Brož. K 220'U
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