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Jan Pilař
ROZHOVOR S MRTVÝM SYNÁČKEM
Byl jmenován, když ještě v lůně dřímal
a v očích svých měl tmu,
tančil již po lukách a roušku s očí snímal,
blažený čas svůj zasvětili mu.
Stále jen světíme prázdnotu po zemřelých,
zas nový obraz věsíš na stěnu.
Kam se nám ztrácejí, včera jsme je tu měli,
dnes slyšíme jen ozvěnu.
Jak na tě čekali a prostírali stoly,
čistili nádobí, stírali pavučiny.
Byl jsi to ty, nic, které slzy drolí,
drobounký kamínek do dlaně maminčiny.
Kamenem dohodíš a nevíš, kam až padne,
hvězd spadlých nenajdeš a přec jsi plný ticha.
Jak tedy žít, a dívat se, jak chladne.
Jsi v mrazu bezmocný, kdo na ruce ti dýchá?
Bolestí vykoupen, jsi tu a přec již nejsi,
žiješ a měříš si prchavé krůčky vteřin,
kam až tě vyvábí, kam nevidoucí šel jsi,
abys řek' životu váhavé slovo věřím?
Věříme úzkosti a snad již unikáme
té spoustě vod, jež jako hydra číhá.
Však z hloubi nitra nasloucháme
milostné rozmluvě, jíž vlna vlnu stíhá.

Pak náhle pokřtěný trháš jablko sváru,
zem rozhrnutá nocí se tiše propadá,
strom, který svěřoval svou nedočkavost jaru,
usýchá na slunci. Je pustá zahrada.
Já, jenž se nedočkal, toužící po setkání,
jak s němým poupětem začal jsem hovor svůj.
Mohu ti říci své? Nemohu plakat ani.
S anděly bílými i hlas můj prohlubuj
ty, kterýs nepoznal ani, jak chutná řeč
a počet jejích smyslů tragických.
Nebeské království, ne, kruté pravdy meč
a plnost života, svárlivý žal a smích!
Vedu tak za noci rozhovor neskutečný,
ty němý nemluvíš. Kdo za tě odpovídá?
Proud světla padá sem, věž hrůzy k nebi neční A někdo bezelstný tu se mnou ve snu hlídá.

MONOLOG NAD HLADINOU
Kdo řekne mi, kdo přesvědčí mne
o pravdivé mé podobě,
zda nemám jenom v kruté zimě
šálivá roucha na sobě
a neskrývám v nich před svědomím
hříchy a pravdy truchlivé,
zda hluchý sám na věži zvoním
a slyšet chci, sám nejdříve?
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Slyšet, ó, slyšet zvony zníti,
srdce, jež bijí na poplach,
a němý všechno vysloviti
přerývavě a v zámlkách.
Bojím se mluvit o předtuše,
krok za krokem jí podléháš.
Odkud a kam se vznáší duše,
podmaňující život náš?
Jak je to trpké nevěděti
a v slovech hledat výkupné,
stín smrti v sobě zabíjeti
a zpívat písně potupné!
Jednoho dne se rozcházíme
a zítra jsme již každý sám,
přátelství čistá neslavíme.
Kde sejdeme se, zde či tam?
Zde ke dnu velká noc nás táhne,
tam kdosi světla rozžal již,
co v našem nitru stále prahne
v hodině světel výš a výš?
Už nemám šatů kajícnických,
prosebně nelkám na stupních,
oděný v hříších, v bědách lidských
straním se ohňů obětních.
Co v sobě hledám, marně hledám,
vše utichlo, jen bolest ne.
Zrcadla hladin k sobě zvedám,
zastavuji tu pocestné.

Kdo ze všech živých ukáže mi
ztracenou řeku ponornou.
Už stmívá se a alejemi
lišaji krouží hladkou tmou.
Dnes opět půjdu vyprovázet.
Bludičky bdí tu soustrastné.
D o bran, kam všichni musí vcházet,
vejíti nechci, ne, dnes ne.
Jen jako divák, který lehce
zapomíná na tragedie,
jen jako ten, jenž vzbudit nechce
švadlenu, která nedošije . . .
Jen tak! Ó, slyšíš? Nepravdivé
je odění mé, bědné dosti,
abych se na ně pomíjivé
nemohl dívat bez lítosti.
Do jakých nížin pronikám,
v jakých se bořím proláklinách?
Své víno tajně piji sám,
co není, hledám na hladinách.

K a r e l Barn
MENAIA
Jako dnes vidím před sebou dlouhý chladný sál a kotouče světla,
které se prostoupily ostře záříce - jejich odlesk na stěnách zdál se mi tak
matný, ještě dnes vidím s krutou jasností tu bílou tvář, která se mi tam
zjevila. Mohu objasnit ztrnulost své duše jen tím, že slzy stékaly mi volně
a byl jsem při tom bez hnutí, s mrazivou osamělostí v srdci, jako slepý,
ztuhlý a netečný, v bezmoci strašlivého chladu. Můj nejdražší přítel mne
zastavil a hleděl na mne s tisícerou účastí - téměř bolestné je mi to dnes a již ji odvedli a já stále bezradně čekám.
Jeli jsme kamsi, byli jsme unášeni jako závratným vírem, a v hlavě
mi kroužily stíny, nesčetné závoje zastřely můj zrak a jenom duchem
jsem bloudil po lukách, volaje svou předrahou, spanilou a nejčistší Menaia - bylo to opravdu jméno živé nebo vyvstalo jen z hrobu mého
smutku, mého bloudění, všeho toho, co je cizí cestám Páně a po čem
můj duch tak často se ubírá v zániku všeho hledání a s mrtvolným chladem, jenž ochromuje i zárodek naší bytosti?
Menaia. Tebe jsme odvezli a uvrhli do ponurosti hradu, v jehož věžích
klíčilo všechno zoufalství, které kdy zrodila pokolení. Tyto věže by
zastrašily i podsvětní stíny, avšak něžnosti tvé duše se nedotkly, Menaia.
My tak dlouho plakali a vzpínali ruce k tobě, až naše srdce ztupěla v hoři
a všechno naše myšlení se zřítilo a jest pohřbeno pod zvětralou skalou.
Buď jen trochu milostiva, Menaia, a dopřej nám jednou pozdvihnout
závoj v tvých očích, nebo zšílíme v zármutku k radosti tvé pýchy, a podstatu naší duše rozvěje vítr po pláních. Ó Menaia, tak plná záře jsi byla
a tak světlé a vznešené byly tvoje kroky, v našem nitru však, Menaia, jsi
zanechala jen zborcený chrám a zlověstné havrany Délské na ssutinách
kamene.

POVÍDKA MNICHOVA
Ach, prosím, uvažte moje neštěstí a lomte rukama nade mnou, neboť
jsem již bezmála vyvrátil své klouby a sedím tu nezadržuje proud slzí.
Stala se hrozná věc a Bůh milostivý rač ji odvrátit od každého z mých
spolubratři.
Pili jsme s bratrem Fortunátem na dlouhé zdraví a dobrý zdar našich
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myšlenek - již to byl počátek nesmírného hříchu - a já jsem podřimoval,
bratr Fortunát se kamsi vytratil a parné slunce mi svlékalo kůži, i zašel
jsem do stínu vrátnice, kde mouchy - pekelný vynález syna hříchu, kterým
obtěžuje lidské pokolení, a za to nechť se ještě tisíckrát silněji smaží na
rožni! - mne tolik netrápily. Moje svědomí bylo až dosud pokojné, a srovnejte je, ó dobří křesťané, s tímto úzkostlivým a prokletým stavem mysli,
do něhož jsem se uvrhl, a varujte se pokušení. Přivřel jsem dvířka své
vrátnice, a hned mi přišlo ve snu, že nebeští kůrové zpívají nade mnou
za čistého, přitlumeného jasu, který se prolínal v tichém a plném věnčení
záře z obrazu velkopřevora a patrona řádu - ačkoli je to zamračený muž,
vlastně byl jím a tváří se, jako by měl věčné nešváry s ďáblem, odpusť
mi, Bože, ten nápad. V andělském svitu a při zpěvu, který zněl jako
zástup vlaštovek v máji, cítil jsem se příliš oblažen, než abych vzpomněl
své povinnosti, žel a běda mi nesčetněkrát. Nezaslechl jsem tichounké patrně - zavrzání vrat, a bratři dleli z větší části na modlitbách, daleko
ode mne, jenž jsem propadl svodu. I snil jsem v tomto vytržení, které
mne rosilo vrchovatou měrou, když náhle - mocný hlas převorův, který
nezapomenu do smrti, jak zalehl v můj sluch a byl odrážen klenutím
chodeb a cel - tento hlas mě rázem zburcoval k posvátné, tak hříšně
zanedbané povinnosti a vykřikl znějícím hlubokým tónem, jenž opakován
veškerou ozvěnou tříštil se jako chorál: »Sem pospěšte, bratři, uniká nám
duše ctnosti přímo svaté.« Tu v jeden ráz všichni, kteří ležíce odpočívali,
vjeli do svých hábitů, pokud je v trestuhodném opominutí sňali, a jiní,
kteří tu náhodou přecházeli pečujíce, aby vše bylo v pořádku - vmísili se
v jeden dav a hnali se jako tmavá hlučící řeka chodbami a sotva jsem
stačil vyhlédnout, abych je spatřil v těchto prostorách, proražených pruhy
světla z okenních tabulí, když se již ke mně dovalili a zahrnuli mne přemnohými výčitkami, jako houf podrážděných včel při rojení, a zraky jim
všem jiskřily, proti pravidlu křesťanské pokory, avšak převor obrátil jejich
pozornost v jinou stranu a děl: »Musíme vše prohledati, neboť ten nešťastník se tu snad ještě skrývá a jeho duše může být zachráněna.« A všichni se tlačili na ochoz.
Tu převor Francescus, který měl velmi bystrý zrak, prohlásil tišším
hlasem než dosud: »Již nám uprchl.« A my jsme se počali dívat, zatím
co rákosí se vlnilo a pablesky sluneční přeskakovaly po hladině a sršely
nám do očí - až teprve po chvíli se nám objevila veslice razící si cestu
sítinami podél zdí a krátkého břehu, a mladá žena seděla na přídi zachumlána do závoje a bratr Angelicus vesloval, zaháněje obrovské sumce,
kteří občas proťali klidnou vodní rozlohu. Slabý dým a pach z kuchyně
se mezi námi vznášel a my jsme hleděli jako přibiti, majíce hlavy stočené
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za uprchlíkem, a palčivé paprsky upírající se kolmo sežehovaly naše
hlavy jako potůčky tavené smoly. Jeden okamžik vplula veslice pod
korunu stromu - vrby, jež byla skoro prohnilá a kdysi zčernala napůl
od blesku, a já si dobře pamatuji, a co živ budu neztratím z paměti,
podobu někdejšího bratra Angelica, s hlavou nezakrytou kápí a přesně
z jedné poloviny pohlcenou stínem.

ŠTĚPÁN
štěpán si hrál v koutě, a tu bylo zaklepáno. Současně vešel doktor Leo.
» Anarchisto !« vykřikl Štěpán, »nepribližuj se!« Smál se drobným
okrajem zubů, vráskami ve tváři i babím létem, jež mu potáhlo oči.
»Jsi rrozný, rrrozný člověk. Já mám čekat, až se mi omluvíš! Kde se
touláš ?«
»Vyprávěj mi, Štěpánku, povídku,« zahučel na židli Leo. »Nějakou
pravdivou povídku, z toho, co jsi zažil.«
»Rozný, roznýš. Ano, já ti povím povídku a ty ji budeš dál povídat. Ne.«
»Uděláš mi to k vůli, Štěpánku.«
Štěpánovi se leskly oči. »Udělám ti to k vůli. Udělám? Tak tedy
ano. - Za jednou řekou, dvě
a horami, a lesy, třemi či pěti, přebýval
ohromný sup. Když se mu někdo nelíbil, tak ho spolkl jako višeň. Tam
byly veliké lesy a stromy, v těch bydlel sup a nikdo nevěděl, jak to dělá,
když někoho spolkl. Tam bylo také převeliké šero, tamtudy jsem šel
a pískal jsem si. Sup byl starý a měl chromá křídla. Ale když to slyšel,
vyskočil na mne.
»Maličký,« řekl mi, »co jsi a co tu děláš ?« A já jsem byl na to velice
pyšný.
»Jdu a procházím se, pane draku« pravím. Mluvil jsem směle, protože jsem od narození smělý.
»Jsi pranepatrný človíček,« vzdychl on, »a ještě mi tu reptáš a pyskuješ. Co tu máš mluvit? Odpověz, když se tě ptám.«
»Milý draku,« odpověděl jsem, »když vy se ptáte, to nic není. Což
jste tu nespolykal tolik lidí a nečiní vám to zlé svědomí ? A což snad vám
z toho není hanba ?«
»Hó!« pravil sup a vytáhl hlavu do ukrutné výše. Z té na mne pohlížel tak ostře, až mi přišlo mdlo.
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»Odejdu!« podotkl jsem, jako bych se nerad rozhodl. »Nebudu vás
tu déle zdržovati.« A chystal jsem se odejiti, ale on mne popadl drápem
za kabát a již jsem se nehnul.
»To je dost!« přidal k tomu, »a již odtud nepůjdeš. Chci tě také
spolknout.« Pak sedl do hnízda a dřímal, mne si položil ke stromu.
»Nesmíš usnout !« řekl mi huhlavým hlasem, a jak dořekl, spal a
chrápal.
Já na tom místě, jak jsem byl, jsem mohl hned utéci a mnoho jiných
by se tak zachovalo. Avšak sotva jsem shlédl, že spí, šplhal jsem po jeho
srsti - byla žlutá a Špinavá - až k samému zobáku.
»Hle, zobák je pán hlavy a hlava pánem těla,« rozumoval jsem. A vytrhl jsem mu zobák z kůže - dalo mi to dost práce, věř mi - a vydal jsem
se do vesnice.
Nyní nevím, jestli mi budeš věřit a mne chápat. Když jsem vyšel na
cestu, byla již tma, a z první chalupy svítilo. Zabušil jsem tam na dveře,
kdosi se ukázal, hlava černá, šátkem zabalená.
»Lidé drazí,« započal jsem odhodlaně a cítil jsem nesmírné teplo i blaženost, »komu z vás jest potřebí krve z ran a krve na rány? Řekněte mi,
prosím, pro vaše dobré !« A tu se hlava obrátila a vběhla dovnitř s tichým
zaskučením. Šel jsem dále po zamrzlém chodníku, a v chalupě - snad
onen kdosi - se ozval žalostí, zakňučel jako pes.
»Zdali mají psa?« napadlo mi. »Je to však zbytečné. Jako jich neochrání pán houfu, tak ani krev jim nepomůže, neboť oni sami k sobě se
zavírají.« - A na dotvrzení, že tomu tak jest, zobák se sám otevřel - vypadal, jako když se šklebí - a sklapl prudce.
V tu chvíli jsem potkal malého otrhánka a znovu se naplnil nadějí.
»Což, hochu,« řekl jsem, »kdybys snad chtěl - dal bych ti krev z toho zobáku. Je pěkná, jasná, a všechno smývá. Viny, hříchy a odpuštění, tak
všechno, jsi cist, jako bys právě začal před Bohem. Nevezmeš, nepodáš
sobě lahůdky pro duši ? Jen vezmi, ber si, vždyť nikdo ti nebrání.« A zamávnuv zobákem nastříkal jsem mu krev do obličeje. Podíval se na mne
divně, ustrašeně, a dal se do pláče.
»Jdi mi, ty !« pravil jsem mu chladně, neboť nemám rád podobné
zdráhání, »kdo se strachuje přijmout dar, nesmí si ničeho žádat. Nu, neplakal, můj malý, a šel domů. Teď jsi poznamenán a budeš dobrým,
chutným, žádoucím člověkem, jako je vyzrálá broskev. Dostal jsi pověření milosti, ber, utíkej a raduj se!« A strčiv do něho, pozoroval jsem se
zálibou, že utíká jako vyplašený srnec.
Sám jsem se potom otočil a viděl jsem s chvěním a bázní, jat náhlou
hrůzou, že přede mnou stojí můj soudce a svěřitel, který mi dal patrně
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drahocenný poklad do zástavy. Poznal jsem hned, že s ním bylo špatně
naloženo, a to byla moje vina, a proto jsem se bál a třásl.
»Jsi dobrý ?« ptal se.
»Jsem dobrý,« řekl jsem zděšen a padl před ním do sněhu. »Pro moc
a velikost svou odpusť mi, prosím, a já již nic takového neučiním.«
»Jsi zlý!« řekl on a vyrazil jen to slovo, udeřil mne pak strašlivě, až
rozbil všechny mé kosti a za nejhorších bolestí uvrhl mne k zemi. A pak
odešel.«
»Odešel,« řekl ztichle Štěpán. »Ano, mne to velmi bolelo.« Slza za
slzou splývala z jeho očí - - »Štěpánku! Teď je ti dobře ?«
Štěpán pokývl. »Teď je mi dobře.« Vzlykal tlumeně a klonil hlavu.
Leo odcházel a zavřel potichu, plameny hořely a hučely v krbu, jeho úzká
tlama šlehala proužky svitu do nakladených stínů.

RANNÍ PŘÍHODA
Měl jsem bezesnou noc a vstal jsem za časného jitra, abych se procházel v zahradě. Vzpomínka na pochmurné vidiny mne děsila, dosud
jsem se slabě otřásal zvukem vyslechnutých kroků, přinucen myslet na to,
jak vycházely z ohromné dáli a praskotem hrozily prolomit podlahu nade
mnou - och! A přesvědčoval jsem se, že mi není třeba se zachvívat, když
tu osel mého domácího se zasmušile vyloudal z vrátek u dvora a jal se
spásat kopretiny. Kdyby to byly karafiáty nebo orchideje, nemohl natropit
větší spoušť - divil jsem se, že domácí ještě spí a čekal jsem s rozechvělou
škodolibostí, kdy vyrazí z domu a zažene nešťastníka po důkladném bití.
Pohled na toho pokojného tvora mi vnukl dokonce lepší nápad. Uchopil
jsem ho za uši a jakkoli se velmi vzpíral, srazil jsem ho a stáhl s něho
kůži, kterou jsem si oblékl. V této výstroji jsem vkročil do domu, rozhodnut, že vzbudím domácího a vylíčím mu škodu způsobenou oslem. Radoval jsem se z pomyšlení, jak bude asi vyděšen, a pochechtával jsem se do
oslí tlamy, takže to znělo jako hlučné frkání. V ložnici domácího bylo
ještě tma a ticho, ctihodní manželé odpočívali v klidném spánku. Zatroubil jsem na oslí čenich, vzbudili se oba a dali se do poplašeného křiku, až
celý ten osamělý dům se ozýval a všude bylo plno vzdechů, jekotu a
volání.
»Pomozte!« křičel manžel. »Můj osel se zbláznil !«
»Ach!« zalkala žena. »Cožpak je toto pravá podoba osla? Běda nám!«

345

A počala vydávat ještě hroznější steny než předtím.
»Co se vám činí zlého ?« pravil jsem přísně, vystrkuje hlavu z oslí
kůže. »Neumíte se chovat tiše? Ještě že dům není obydlen, máte pěkné
štěstí, vy dva.«
Žena hned omdlela. Manžel si dodal odvahy a tázal se, drkotaje
zuby, jak si představuji, že je smím vyrušovat ze spánku, a který ďábel
mne ponoukal, abych vzal na sebe kůži jejich osla. Neboť prý své drahé
zvíře poznává.
»Je vám to ke cti, milý příteli,« řekl jsem mu. »A starého čerta dbám
na váš povyk. Uvidíte ostatně, že tento pán vás ještě navštíví.«
»Nemůže nás potkat nic horšího, než byla tato vaše návštěva,« ulehčil
si domácí a navlékl župan.
»Jste muž rozvážný a plný ohledu,« pravil jsem mu jemně. »Pohleďte
na svou ženu a pomyslete, zda nepotřebuje útěchy a přispění.«
»A co vy tu ještě -« vzkřikl náhle v zoufalství. »Táhněte ven, ke
všem -, že vás nakonec zabiju!« A vydrápl na mne odněkud hůl. Smál
jsem se mezi dveřmi a proklouzl jsem, když se po mně hnal.
»Čertův chlape,« zaječel a protáhl za mnou hlavu. Přitlačil jsem dveře
a přivázal je k zábradlí schodiště, a domácí nadarmo klel a dovolával se
mých pomocníků ďáblů - jak měl za to - aby mne ztrestali za přemrštěnou
svévolnost. Nepochyboval jsem, že mluví jen naplano, a vyšel jsem před
dům hvízdaje a v dobré náladě.

JE ZNAKEM NEJVĚTŠÍ VÍTĚZNÉ E P O C H Y D Ě J I N
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ŠPANĚLSKÉ S O N E T Y
G a r c i l a s o de la V e g a
UŽ

ROZDRCENA...

Už rozdrcena i ta opora,
Jež nesla ještě život unylý.
Co za naděje vítr rozptýlí;
A kolik blaha za den okorá!
Jak myšlenka má chabě vrávorá,
Když pozvedá se, k světlu zacílí!
Dnes naděje mé smutek zavilý
Mate a vězní jako závora.
Již nevzdoruji, pak se bráním zas
Tak zběsile a ze všech nových sil,
Že bych i horu s beder svrhl hned.
A je to touha, lichotivý hlas,
Jenž chce, bych znova spatřit zatoužil
Tu, již jsem neměl nikdy uvidět.

D O M N Ě N K Y , JEŽ V MÉ

OBRAZNOSTI...

Domněnky, jež v mé obraznosti bědné
Vryty jste, zdravý smysl ztravujete,
A ustavičně hlouběj zjítřujete
Hrud drsnou rukou za nocí i ve dne,
Můj vzdor se k boji stěží dnes už zvedne,
Má duše zchabla, vítězně mne rvěte,
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Jsem poražen a lítost jen mne hněte,
Ze vyzval jsem vás pyšně chvíle jedné.
Již zaneste mne v hrůzyplná místa,
Kde, abych nezřel smrt svou, vytesanou
Tam v polotmách, vždy přivíral jsem oči.
Odkládám zbraně, nelze darovanou
K obraně chvíli zdloužit dozajista;
Nechť válečný vůz váš již krev má smočí!
1503-1536

L u p e r c i o L e o n a r d o de

Argensola

PODZIM
Listy vzal říjen, réva je tak sirá,
Ibero zpupně po deštích teď běží,
Nesnáší mostů, nedbá o nábřeží
A ještě blízká pole vlnou zdírá.
Moncayo, jak už zvykl, odestírá
Vysoké čelo, zkad v dál zářně sněží;
A na východě uzříš slunko stěží,
Když zvlhlá hlína mlhami ho svírá.
Moře a lidi drtí v hněvné pýše
Aquilon, vězní, duně ze všech sil
Lid v přístavech a lidi v hloubi chýše.
N a milenčin práh Fabio tvář skryl
A slzou studu zvlažuje ho tiše,
Rozjitřen časem, který roztratil.
1559-1613
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D o n L u i s de

Góngora

DÍVČINĚ
Ó Marie má, překrásná a skvělá,
Dokud zří ještě chvíle míjející
Růžovou zoru na tvé mladé líci,
Foiba v tvých očích, zář dne v pleti čela,
Dokavad ruka vánků mile smělá
Rozvívat může kadeř těkající,
Tu, jistě v zlatě Arabie spící,
Tu, jež se v písku Taja rozechvěla,
Dřív nežli zajde, odvát, Foibos ryzí,
Než jasný den se promění v noc temnou
A jitřenka před mrakem smrti zmizí,
N e ž čelenka, jež plavě tak je vzňata,
Překoná bělost sněhu bělí jemnou,
Raduj se, raduj z barev, světla, zlata!
1561-1627

D o n F r a n c i s c o de

Quevedo

NÁVRAT
Zahleděl jsem se na zdi domoviny,
Bývaly pevné a teď rozpadly se,
Věk rozdrásal je, že jsou celé lysé
A plné vrásek, únavy a špíny.
Vyšel jsem v pláně... Slunka plamen líný
Pil potůčky, led s vodou zvolna míse,

Bečící ovce s hory vracely se,
Den o zář záhy oloupily stíny.
Vkročil jsem v dům svůj, byly to jen trosky
Světnice zdávna, pouhý rmut a cáry...
Šel jsem pak sám, jak o žebrácké holi,
Kráčel jsem shrben a jakoby bosky,
Nemohl nikde spočinout zrak starý,
Smrt všechno kolem leptala svou solí.
1580-1645

D o n P e d r o C a l d e r ó n de la B a r c a
RŮŽE A

LIDÉ

Ty, které radostně vyklenuly se z rosy,
Když v ticho průzračné probouzely se zrána,
Navečer ochabnou jak rouška rozervaná,
Když předpůlnoční chlad k nim přiloží hrot kosy.
Odstín, v němž kouzlo niv na nebe upřelo si,
Běl zlatem, nachem též heboučce prožíhaná,
D o žití lidského zazvučí jako hrana:
Kolik z nás začíná, když stín už světla kosí!
Hle, aby rozkvetly, ty růže vytonuly,
A pro své skonání zářivě rozkvétaly,
Kolébkou, hrobem je lístečky obejmuly.
A lidé na sebe podobný kříž zde vzali:
V jednom dni prohlédli a také vydechnuli,
Když přešla staletí, z dní hodiny se staly!
1600-1681

Ze španělštiny přeložil Zdeněk Šmíd

Vladimír Vévoda
VE S N U O K O U Z L I L A
Je pozdě na všechno, i smrt krok opozdila.
Jdi, noci, dolomit, cos kdysi nalomila
a tklivý hvězdy svit, zvuk cest a ptáků let
jdi, noci, přeladit a nevracej se zpět.
Nač marně vyčítat, že láskou okouzlila,
Je pozdě na všechno, i smrt krok opozdila.
Jen vzlykni, noci, víc, ať rosa zchladí výheň
- mé srdce zmučené, tu strastí děsnou líheň jen vzlykni, noci, víc, a nářkem probuď den,
jsem jejím hlasem víc než vínem popleten,
jen vzlykni, noci, víc, mou neprodlužuj žízeň,
jen vzlykni, noci, víc, ať rosa zchladí výheň!
Tkáň dní jsi zcuchala tak zrádně, znenadání
svým dětským úsměvem a úbělovou dlaní jsi někdy se mnou zde a jindy jako v snách
tvá záře překvapí a zmizí v krajinách
jak ptáků noční zpěv, - jak vichru milování
tkáň dní jsi zcuchala tak zrádně, znenadání.
Jdeš jako anděl blíž, když noc sen odvrátila,
a nakláníš se níž za stínem svého křídla.
Mé lože ubohé snad nesžehne tě víc,
než učinil to hřích a plamen létavic,
a jako ptáka stín mou cestou jsi se mihla,
teď jdeš jak anděl blíž, když noc se odvrátila.
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A v noci palčivé tvůj oblý stín se míhá
mým bokem zraněným, tvá slast mým dechem dýchá,
a jsi to vždy jen ty, vždy jinak změněna,
a je to vždy tvá zář, jen jinak viděna,
jež táhne k zemi níž jak klas plnosti tíha
a v noci palčivé mým snem tvůj stín se míhá.
Kruh nočních vidění se zvolna uzavírá.
Ač srdce radost má, přec uvěřit se vzpírá.
Zas vypustil tvůj stín stav zadržených slz.
Nač hladím v zasnění tvůj zaoblený prs?
To srdce radost má, přec uvěřit se vzpírá,
kruh nočních vidění se zvolna uzavírá.
Mně přijdeš na dostřel či zasáhnou tě jiní,
jim zlákáš lehký sen, mně lehké umírání,
či v nocích palčivých tvůj slib tak úděsný
jak světlo polední, hlas zvonu stříbrný
mé srdce rozbuší? - Jak marné vzpomínání.
Snad přijdeš na dostřel a zasáhnou tě jiní.
A marně vyčítám, žes ve snu okouzlila.
Jen tklivý květin jas, zvuk nedozněly hvězd
smím ke rtům přiblížit. Ji nevolám již zpět.
Jdi, noci, pochovat, cos právě dolomila.
Je pozdě na všechno, i smrt krok opozdila,
nač marně vzpomínat, že ve snu okouzlila.

Jan V i l i k o v s k ý
LATINSKÉ KOŘENY
STAROČESKÉHO DRAMATU
Shledali jsme při přehledu duchovní lyriky, skládané latinským
jazykem v Čechách, že z rozmanitých druhů liturgického zpěvu mají
u nás nejstarší tradici tropy. Není bez významu, že také velkonoční
dramatické obřady, jež se vyvinuly právě z tropů, jsou u nás dosvědčeny v době velmi staré, a jejich prvý písemný doklad, zaznamenaný
v brevíři kláštera sv. Jiří na hradě Pražském koncem XII. století, převyšuje svým věkem dokonce i úctyhodné stáří svatovítského troparia
z r. 1235. Protože pak již v tomto prvém dramatickém textu jsou obsaženy nové prvky, které nebyly přejaty z ciziny, můžeme v něm spatřovati vítané potvrzení svého názoru, že samostatná tvořivost našeho duchovenstva v oboru liturgické poesie sahá do dob velmi dávných. Pohled na různé formy dramatického obřadu u nás známé jest zajímavý
nejen proto, že z nich vzniklo v X I V . století drama české, ale také, že
svědčí, jak v Čechách dovedli přijímati a zpracovávati podněty z ciziny
a neopouŠtěti při tom dobrou vlastní tradici.
Středověké drama, jak známo, jest drama církevní a vzniklo z liturgických obřadů církevních bez jakéhokoli vztahu k dramatu antickému
(středověk ostatně ani nepochopil formu dramatu, jak ji starověk vytvořil). Nejrozšířenější a nejstarší z dramatických obřadů církevních
jest velkonoční tak zvaná Visitatio sepulchri, »návštěva Božího hrobu«,
doložená již v X . století. Vlastním jejím zárodkem byl dialogický tropus Quem quaeritis, tvořící úvod k introitu Velkonoční mše (Resurrexi,
et adhuc tecum sum); nejjednodušší a patrně původní jeho podoba, jak
ji dochoval rukopis kláštera St. Gallen z X . stol., jest (v překladě) :
»Koho hledáte v hrobě, ó křesťané ? - Ježíše Nazaretského ukřižovaného, ó nebešťané. - Není tu, vstal, jak byl předpověděl; jděte a povězte,
že vstal z hrobu.« Autorem tropu jest snad proslulý mnich svatohavelský Tutilo, známý jako skladatel tropů; ovšem nejstarší jeho záznam
v podobě poněkud rozšířené pochází z francouzského kláštera sv. Martiala v Limoges (byl tu zapsán v letech 923-934). Tropus v uvedeném
znění jest skladba, navazující zřejmě na evangelia a snad i na texty
liturgické, ale samostatně pojatá a provedená ve formě dialogu. Jejím
námětem jest návštěva Marií u prázdného hrobu Kristova. Tropus tenŘád VII. 26.
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to byl později rozličně upravován a doplňován, aby co nejvhodněji přiléhal k obsahu introitu, ale přes rozmanitost úprav zůstal stále jen zpěvem, dokud se ho užívalo jako úvodu k introitu. Teprve když byl
odtud přejat do kanonického oficia, a to do matutina před závěrečný
zpěv Te Deum lauda??ius, přeměnil se ve skutečný dramatický obřad.
Při tom spolupůsobila nepochybně významná okolnost, že tímto novým umístěním se tropus dostal do blízkosti velkonočních obřadů, Římem sice neschválených, ale přes to značně rozšířených ve středověké
Evropě, totiž »pochovávání kříže (a hostie) « a jeho »vyzdvihování«
(depositio a elevatio); druhý z nich se konal bezprostředně před jitřní
a v obou byly četné dramatické prvky, jež se samy nerozvily v drama,
ale přispěly k vývoji tropu Quem quaeritis. Drama z něho vzniklo tím,
že zpěváci začali mimikou a kostýmem představovat osoby, jejichž výroky zpívali. V nejjednodušší podobě skládal se dramatický obřad z jediné
scény, jejíž jádro tvořil právě jmenovaný tropus; k němu se připojovaly
buď na počátku nebo na konci další liturgické zpěvy, hlavně antifony.
Podstatného rozšíření se obřadu dostalo, když k původní jediné scéně
mezi andělem a Mariemi byla připojena další, obsahující výjev s apoštoly
Petrem a Janem (druhé stadium velkonočního obřadu). V konečné podobě obsahuje obřad ještě třetí scénu, zjevení Kristovo Marii Magdaleně
(třetí stadium). Děj všech scén se zakládal na vyprávění evangelií, byl
však obohacován vkládáním nejrůznějších zpěvů, buď liturgických - z nich
nej významnější byla sekvence Victimae paschoti laudes immolent Christiani -, nebo nových, přímo pro dramatický obřad složených. Obřad se pak
rozšířil po celé katolické Evropě, největšího rozvoje dosáhl ve XII. a XIII.
století, ale místy se udržel až do dob poreformačních.

1. Nejstaríí obřad svatojirský
Kdy se dramatická »návštěva Božího hrobu« dostala po prvé do Čech5
nelze pro nedostatek pramenů říci. Jisto jest však, že byla u nás známa již
v XIL století, a to již v podobě dosti složité, neboť obsahovala již dvě scény, návštěvu tří Marií u hrobu a výstup apoštolský. Jestliže totiž odstraníme z textu, dochovaného v připomenutém brevíři svatojirském z konce
XII. století, složky, které k němu byly připojeny až u sv. Jiří, dostaneme
text obřadu, jenž se v podstatě shoduje s texty, známými ze současných
nebo jen málo pozdějších zápisů z benediktinských klášterů jihoněmeckých
a ženského kláštera v Seckau. O tomto znění můžeme pak předpokládat,
že bylo k nám přejato z ciziny. Text zní v překladě:

354

(Kůr): Maria Magdalena a druhá Maria nesly na úsvitě masti, hledajíce Pána
v hrobě.
Sestry: Kdo nám odvalí ode dveří kámen, jenž, jak vidíme, kryje svatý hrob?
Naproti tomu andělé: Koho hledáte, ó rozechvěné zeny, v tomto rovu plačíce?
Sestry: Ježíše Nazaretského ukřižovaného hledáme.
Sedící u hrobu: Není tu ten, jehož hledáte, ale rychle jdouce, povězte učeníkům
jeho a Petrovi, že Ježíš vstal z mrtvých.
Tíž: Pojďte a vizte místo, kde Pán byl položen, Alleluja, Alleluja.
Potom sestry nechí zpívají přicházejíce ke kůru: Přišly jsme lkajíce k hrobu, uviděly jsme anděla Páně sedícího a řkoucího, že JežíŠ vstal z mrtvých.
Potom kůr: Běželi dva spolu a ten druhý učeník běžel napřed, rychleji než Petr,
a přisel k hrobu první.
Potom vsak bratrí vezmou prostěradla, jdou k stupni a zpívají: Vidíte, ó druhové,
hle, prostěradla a rouška, a tělo nebylo v hrobě nalezeno.
Kůr: Vstal zajisté Pán, jak byl řekl, předejde vás do Galileje, Alleluja, tam jej uvidíte, Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Po dozpívání antifony se začne hymnus Te Deum laudamus.

Znění zpěvů a rozdělení úloh v tomto zápise možno považovati za
bezpečně zajištěné; nevíme jen, kolik bylo andělů u hrobu, dá se vsak souditi, že pravděpodobně dva. I tato předpokládaná pražská podoba má pro
celoevropské dějiny obřadu význam, neboť je to nejstarší z textů, v nichž
je bezpečně dosvědčena účast jeptišek - v ženském klášteře dobře pochopitelná - jako představitelek Marií. Příbuzný text ze Seckau, pocházející
rovněž ze ženského kláštera, má tu jen označení Vrowen ( =
Frauen),
při čemž nelze rozhodnouti, jsou-li tím míněny skutečně ženy nebo jen
mužští představitelé ženských úloh. Povšimnutí zasluhuje v našem textu
ostatně i značný podíl sboru na celém ději, rubrikami přesně určený. Jen
je škoda, že poměrně málomluvné rubriky nedovolují, abychom si udělali
úplně jasný obraz celého děje.
Důležitější než tento hypotetický obřad jest však skutečně dochovaný
zápis svatojirský. Obsahuje totiž ještě třetí scénu, zjevení Kristovo Marii
Magdaleně, a je to nejstarší dosud známý text obřadu v této nejsložitější
formě. Pro nás je zejména významné, že z podoby této scény je nutno souditi - byl to německý badatel W . Meyer, jenž prvý přišel s tímto nyní
obecně přijímaným vysvětlením -, že byla v Praze sestavena samostatně.
Text scény, jak je zapsán v připomenutém rukopise, zní (je vložen po
antifoně Pfiïly jsme k hrobu lkajíce, před apoštolským výjevem Bézeli dva

spolu) :

Kůr: Alleluja, neplač, Maria!
Pri příchodu prvé Marie nechi kůr zpívá: Maria stála u hrobu venku plačíc. Jak
plakala, naklonila se a nahlédla do hrobu.
Řečená sestra nechí se po nahlédnuti do hrobu obrátí ke kléru a zpívá: Vzali Pána
mého a nevím, kam ho položili.
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Ježíš: Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?
Sestra: Pane, vzal-li jsi jej ty, pověz mi, kam jsi ho položil, a já jej vezmu.
Ježíš: Maria!
A ona uklanějíc se: Rabboni!
On pak ustupuje maličko: Nedotýkej se mne, Maria. Ale jdi k bratrům mým a povez jim: Vstupuji k Otci svému a Otci vašemu.
Kůr: Maria přišla a zvěstovala učeníkům.
Sestra: Viděla jsem Pána a toto mi řekl.
Kůr: Alleluja, Pán vstal z mrtvých.

Text scény zakládá se na evangeliu sv. Jana (20, 11-18); pro naši
úpravu je charakteristické, že se přidržela evangelního vyprávění značně
věrně. Přejala z něho i výpravné věty Maria stála u hrobu a Maria priíla,
jichž nemá žádná jiná známá verse této scény; obě zpívá sbor, jehož podíl
na obřadu je tím značně zvětšen. I v některých jiných detailech (rozdělení
antifony Neplát, Maria; znění věty Nedotýkej se mne) je při srovnání
s cizími texty jasně patrna samostatnost pražské úpravy.
Z ostatních evropských zemí je známo celkem 21 textů, obsahujících
scénu zjevení Kristova Magdaleně. Jsou vesměs z pozdější doby než brevíř
svatojirský, toliko rukopis švýcarského kláštera v Einsiedeln se mu snad
poněkud stářím blíží; starší by mohl být jedině ripollský. V deseti textech
chybí ysak výjev apoštolský, celý obřad se tedy skládá jen ze dvou scén;
čtyři další obsahují pak mimo tři scény, jejichž text známe, ještě jiné výjevy, v nichž obyčejně vystupuje Pilát a vojáci, nebo jsou odlišeny od našeho typu užitím národního jazyka v části textu. Rozsahem děje shoduje
se tedy s obřadem svatojirským jen sedm textů (tři z Německa, tři ze Švýcarska a jeden z Francie), jež však vesměs obsahují rozličné veršované
zpěvy, které se odrážejí dosti ostře od původních jen prozaických textů
vlastního liturgického obřadu; jest ostatně zajímavé, že se s těmito versi
pravidelně setkáváme v hrách, do nichž pronikl národní jazyk. Je tedy
obřad svatojirský vlastně jediným představitelem přísně liturgického typu
velkonoční slavnosti o všech třech scénách. A právě tato okolnost vede
k nezbytnému závěru, že scéna zjevení Kristova byla v Praze sestavena
samostatně. Podnět k jejímu vložení přišel ovšem nepochybně z ciziny,
podle W . Meyerova dohadu z Francie, kde asi byla po prvé do obřadu
pojata; pro správnost Meyerova mínění mluví také okolnost, že nejstarší
ze západoevropských textů této scény je znám ze španělského kláštera
v Ripoll, kam by byl mohl stěží proniknouti ze střední Evropy. Musíme
se tedy domnívati, že se do Prahy dostala zpráva o francouzských obřadech se scénou Kristova zjevení a dala tu popud k samostatnému sestavení
scény podle biblického líčení. Na to, že scéna je v srovnání s druhými
dvěma novinkou, poukazuje, jak se zdá, i okolnost, že rubriky rukopisu
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jsou při této části obřadu poněkud obšírnější a poskytují jasnější představu o průběhu děje.

2. Velkonoční slavnost v době Kunhutině
Takto upravená liturgická slavnost provozovala se v klášteře svatojirském po celé XIII. století a snad ještě počátkem XIV., jak by bylo
možno souditi ze skutečnosti, že její text byl ještě v tomto století znovu
přepsán. Ale někdy v prvých dvou desítiletích století XIV. za abatyše
Kunhuty byla pořízena nová úprava hry, která zatlačila původní zcela do
pozadí; tak aspoň se zdá nasvědčovat skutečnost, že nová úprava je dochována hned v osmi rukopisech. Její základ tvoří nejstarší text svatojirský, jak jsme jej výše poznali; to dokazuje zejména skutečnost, že i v Kunhutině úpravě zůstaly antifony Maria stála u hrobu a Maria přišla, jež
jsou specificky české. Antifona Alleluja, nepláč, Maria! Alleluja, Pán
vstal z mrtvých, zpívaná v původní versi sborem a rozdělená na dvě části,
jež tvoří jakoby rámec celého zjevení Kristova, byla tu spojena v celek
a položena před scénu zjevení. Místo závěrečné antifony Vstal zajisté byla
pojata do textu jiná celkově podobného obsahu (Vstal Pán). Hlavní změny byly však provedeny tím, že úvodem byla přidána krátká scéna mastičkářská a před výjev apoštolský vložena sekvence Victimae paschali. Po
všech naznačených změnách vypadal pak obřad svatojirský takto:
Po skončení responsore vyjdou před kůr a zpěvačka zanotuje responsor Když pominula. Paní abatyše půjde napřed, za ní Maria Magdalena a za ní budou následovali tri
Marie a po nich starší a mladší sestry. Všechny vejdou do kostela a zastaví se uprostřed
kostela. Responsor:
Když pominula sobota, Maria Magdalena a Maria Jakubova a Salome nakoupily
vonných věcí, aby přijdouce pomazaly Ježíše, Alleluja, Alleluja. Verš: A záhy zrána
v neděli přijdou ke hrobu, když slunce již vyšlo. Aby při jdouce pomazaly Ježíše. Sláva
Otci i Synu i Duchu svatému, Alleluja.
Po skončení responsore nechť se tři Marie ubírají k mastičkáři, aby opatřily vonné
masti, zpívajíce antifonu:
Vonnou látku hledáme koupiti,
tělo Kristovo chcem pomazati.
Vonná zajisté jest oběť zápalná
pohřbení Kristova památka.
Po jejím skončení mastičkář zpívaje antifonu
Dostanete tu nejlepší masti,
Spasiteli pomažete rány,
pro památku jeho pochování
a pro jeho jména oslavení
dá jim nádobky. Vezmouce je, Marie nechť se ubírají k Hrobu, zatím co sbor zpívá antifonu : Maria Magdalena a druhá Maria nesly na úsvitě masti, hledajíce Pána v hrobě.
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Po jejím skončeni nechť tři Marie stojíce před Hrobem zpívají antifonu: Kdo nám
odvalí ode dveří kámen, jenž, jak vidíme, kryje svatý hrob?
Anděl sedící u Hrobu nechť odpoví zpívaje: Koho hledáte, ó rozechvěné ženy,
v tomto rovu plačíce?
Tři Marie nechť zpívají: Ježíše Nazaretského ukřižovaného hledáme.
Anděl nechť odpoví: Není tu ten, jehož hledáte, ale rychle jdouce povězte učeníkům jeho a Petrovi, že Ježíš vstal z mrtvých.
Potom sedící anděl, otevřev Hrob, zve je zpívaje antifonu: Pojďte a vizte místo, kde
Pán byl položen, Alleluja, Alleluja.
Potom Marie přicházejíce ke kůru, nechť zpívají antifonu: Přišly jsme lkajíce k Hrobu, uviděly jsme anděla Páně sedícího a řkoucího, že Ježíš vstal z mrtvých.
Potom, zatím co Maria Magdalena odchází s místa, začíná se antifona:
Alleluja, neplač, Maria! Alleluja, vstal Pán z mrtvých, Alleluja, Alleluja.
Když Maria Magdalena stojí před Hrobem, zpívají antifonu: Maria stála u hrobu
venku plačíc. Jak plakala, naklonila se a nahlédla do hrobu.
A když se přijde ke slovům naklonila se a nahlédla do hrobu, nechť se Marie
Magdalena nakloní a po nahlédnutí do hrobu nechť se obrátí ke kléru a zpívá antifonu:
Vzali Pána mého a nevím, kam ho položili.
Ježíš nechť odpoví: Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?
Maria nechť zpívá: Pane, vzal-li jsi jej ty, pověz mi, kam jsi ho položil, a já jej
vezmu.
Ježíš nechť dí: Maria!
A ona uklánějíc se nechť odpoví: Rabboni!
Ježíš pak ustupuje maličko, nechť zpívá antifonu: Nedotýkej se mne, Maria. Ale jdi
k bratrům mým a pověz jim: Vstupuji k Otci svému a Otci vašemu.
Při návratu Marie ke kůru se zpívá antifona: Maria přišla a zvěstovala učeníkům:
Viděla jsem Pána.
Zpěvačka začne verš: Pověz nám, Marie, cos viděla na cestě?
Ona pak odpoví: Hrob Krista živého a slávu jsem viděla zmrtvýchvstalého. Andělské svědky, roušku a šaty. Vstal z mrtvých Kristus, má naděje, předejde své do Galileje.
Kůr nechť odpoví: Musíme veřiti více samé Marii pravdivé než židovské tlupě lživé.
Víme, že Kristus vstal z mrtvých; ty se nad námi smiluj, vítězný králi.
Potom jeden kněz, oblečený v dalmatiku, drže kříž, třikrát poklekne uprostřed kostela, zpívaje: Kristus Pán vstal z mrtvých.
A sbor rovněž tolikrát poklekaje, nechť odpoví: Bohu díky, Alleluja (nebo Radujme se).
Rovněž sbor (nechť zpívá) antifonu: Běželi dva spolu a ten druhý učeník běžel
napřed, rychleji než Petr, a přišel k hrobu první.
Dva kněží vezmouce prostěradlo, jdou ke stupňům, zpívajíce antifonu: Vidíte,
ó druhové, hle, prostěradla a rouška, a tělo nebylo v hrobě nalezeno.
Po jejím skončení sbor zpívá antifonu: Vstal z hrobu Pán, jenž za nás visel na dřevě, Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Zatím paní abatyše líbá prostěradlo, potom sestry a kolemstojící lid. Následuje Te
Deum laudamus. Potom vers Při vzkříšení tvém, Kriste, Alleluja. Hned následuje evangelium Maria Magdalena. Při návratu kůru sbor zpívá antifonu Christus resurgens.

Od původní svatojirské slavnosti liší se texty doby Kunhutiny také
tím, že aspoň některé z nich mají dosti rozsáhlé rubriky, obsahující poky-
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ny pro jednotlivé účastníky obřadu, a poskytující i nám jeho celkem názorný obraz. Chybí jen zmínka o kostýmování představitelů jednotlivých
úloh. Není sice také uvedeno, kdo byli představitelé anděla, Krista a apoštolů, ale tento nedostatek nahrazuje zpráva z jiného pramene svatojirského, uvádějící, že Krista představoval kněz (presbyter), matičkáře jáhen
a anděla podjáhen; v závěru jáhen a podjáhen, patrně tíž, představovali
také apoštoly Petra a Jana. Zpráva je sice asi o půlstoletí pozdější než
rukopisy s textem obřadu, ale sotva chybíme, předpokládajíce stejné rozdělení úloh již počátkem XIV. století. Domněnka Nejedlého, že zpěvačkou (cantrix) byla abatyše, jest ovšem nepřípadná, jak svědčí i jeden z dochovaných textů hry, Nejedlému ještě neznámý, jejž jsme vzali za základ
svého překladu a jenž jmenuje vedle sebe abatyši a zpěvačku zřejmě jako
dvě rozdílné osoby. Kunhutina svatojirská verse jest zajímavá také tím,
že v ní Maria Magdalena vystupuje samostatně vedle obvyklých tří Marií,
s čímž ovšem nesouhlasí dost dobře ani úvod Když pominula, ani antifona
Maria Magdalena a druhá Maria; ale podobné diskrepance se vyskytují
i v jiných textech velkonočního obřadu. Povšimnutí zasluhuje ostatně též,
že responsoř Když pominula je v našem textu jakoby odloučena ze své
původní souvislosti (je to třetí responsoř třetího nokturnu matutina) a připojena přímo jako úvod k mastičkářské scéně. Kdežto v nejstarší hře svatojirské vystupovali dva andělé, v úpravě Kunhutině jest jenom jeden.
Další velmi významný rozdíl je v tom, že novější rukopisy mají při textu
také nápěv. Známe tedy všecky podstatné složky, jež svým podílem přispívaly k slavnostnímu účinu obřadu.
Podobně jako dříve pro výjev zjevení Kristova, musíme předpoklád a l cizí vzor nebo aspoň podnět i pro přidání scény mastičkářské a pro
vložení sekvence Victimae paschali. Mastičkářskou scénu v stejném rozsahu a s týmiž zpěvy nacházíme jedině ve velkonoční hře augustiniánského
kláštera v Klosterneuburgu, dochované v zápise pocházejícím z XIII. století; jinak vyskytují se obě strofy společně jen v hře, zapsané v proslulém
písňovém sborníku, zvaném Carmina Burana, pocházejícím z druhé poloviny XIII. století; zde však tvoří již součást rozsáhlejší mastičkářské scény,
rozhojněné dalšími zpěvy i postavou ženy mastičkářovy. Byla by tedy i vzhledem k místním poměrům - nasnadě domněnka, že zpěvy mastičkářské byly do hry Kunhutiny přejaty z Klosterneuburgu. Hra klosterneuburská obsahuje ovšem i početné další veršované zpěvy a její začátek předvádí i žádost židovských kněží o postavení stráží k hrobu, jejich vyslání
a bezstarostné počínání; byla-li známa původci nové úpravy svatojirské
celá tato hra, není dost jasné, proč si z ní vybral jen scénu mastičkářskou
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a nikoli též některé další zpěvy. Tato okolnost by spíše podporovala dohad, že i do hry klosterneuburské byly zpěvy mastičkářské scény přejaty
z nějaké nedochované jednodušší velkonoční slavnosti, která byla známa
také upravovateli svatojirskému. Nechť však tomu bylo jakkoli, jest jisto,
že do Prahy přišla tato scéna z ciziny. Stejně i popud k vložení sekvence
Victimae paschali, či spíše jen její druhé části; ta tvořila v cizích versích
»návštěvy Božího hrobu« často součást obsahu již od XII. století, při
čemž není rozdílu mezi obřady obsahujícími jen jedinou, dvě či všecky tři
scény. Právě hojnost případů, kdy se sekvence užívalo, znemožňuje zjištění, odkud asi vzal autor svatojirského textu svůj podnět. Zasluhuje však
pozornosti, že zpěvy, vzaté ze sekvence, jsou položeny před výjev apoštolský, kam se svým obsahem lépe hodí. Toto uspořádání je méně obvyklé
(častěji tvoří zpěv sekvence závěr celého obřadu), nacházíme je však již
v textu z konce XII. století, psaném v St. Lambrechtu. Není ovsem vyloučena ani možnost, že jejich umístění je vlastní myšlenkou pražského upravovatele, který projevil jistou samostatnost již sestavením závěru tohoto
zpěvu (třikrát opakované Christus Dominus resurrexit s odpovědí), pro
který nenalézáme přesnou analogii nikde jinde, a vzdálenou jen ojediněle
v pozdějších dobách.
Tuto novou úpravu svatojirskou známe, jak již řečeno, z rukopisů
psaných počátkem XIV. století. Lze však bezpečně tvrditi, že se jí užívalo
ještě v polovině století, neboť záznam z té doby pocházející jmenuje jako
účastníky obřadu představitele Krista, mastičkáře, anděla a apoštolů.
O dalších osudech obřadu v klášteře svatojirském nemáme zpráv. Z konce
XIV. století je dochován sice ještě jeden text, ten však se skládá jen ze
zpěvů, namnoze rozdílných od těch, jichž se při obřadu užívalo, a neobsahuje ani tropus Quem quaeritis; nelze ho tedy vlastně k dramatickým
obřadům počítat (je to Máchalův text č. 3).

3. Velkonoční obřad za Arnoíta z Pardubic.
VŠe, co jsme až dosud o dramatické liturgii velkonoční v Čechách poznali, týkalo se jedině kláštera svatého Jiří v Praze; pro jiná místa česká
nemáme ze starších dob zpráv. V e X I V . století nabyla však v Čechách
velkého rozšíření prostší verse velkonoční slavnosti, známá až dosud
z dvanácti rukopisných textů, z nichž nejstarší se klade na rozhraní XIII.
a XIV. století, většina však není starší než polovina století. Zmíněnými
rukopisy je dosvědčena jak pro Prahu - to chrám sv. Víta - tak i pro Roudnici a Zlatou Korunu (původ ostatních rukopisů nebyl dosud zjištěn),
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i lze v ní viděti jakoby oficielní obřad doby nejspíše Arnoštovy. Od verse
svatojirské, s níž se v textových částech dosti shoduje, liší se především
tím, že nemá scény zjevení Kristova ani scény mastičkářské, patří tedy ač chronologicky je nepochybně pozdější - k druhému vývojovému stupni
obřadu. Nejlepší představu o jejím rázu poskytne překlad:
Zpívajíce tuto responsoř (totiž Když pominula) nechť se ubírají doprostřed kostela
- před nimi předcházejí svíce a korouhve. Kanovníci nechť si obléknou kápě a vezmou
do rukou svíce. A tam po řádném skončení responsoře i verše i Gloria Patri, zatím co
kár se obrátil k západu a dva, oblečení po způsobu ženském a mající dvé kadidelnice
a dvé svíce, kráčejí k Hrobu, prelát začne (antifonu) :
Maria Magdalena a druhá Maria nesly na úsvitě masti, hledajíce Pána v hrobě,
kterou kůr dokončí.
Tu nechí zpívají představitelé zen stojíce pred Hrobem: Kdo nám odvalí ode dveří
kámen, jenž, jak vidíme, kryje svatý hrob?
Představitel anděla, sedící u hrobu, odén albou a maje stolu na hlavé, odpoví: Koho
hledáte, ó rozechvěné ženy, v tomto rovu plačíce?
Představitelé zen: Ježíše Nazaretského ukřižovaného hledáme.
Představitel anděla: Není tu ten, jehož hledáte. Ale rychle jdouce, povězte učeníkům ^eho a Petrovi, že Ježíš vstal z mrtvých.
Tu představitelé zen, vrátivše se ke kůru, s tvářemi obrácenými k východu, nechi
zpívají tuto antifonu: Přišly jsme, lkajíce k hrobu, uviděly jsme anděla Páně, sedícího
a řkoucího, že Ježíš vstal z mrtvých.
Potom prelátPovez
nám, Marie, cos viděla na cestě? Což kůr dokončí.
Jedna z zen odpoví: Hrob Krista živého a slávu jsem viděla zmrtvýchvstalého.
Andělské svědky, roušku a Šaty. Vstal z mrtvých Kristus, má naděje, předejde své do
Galileje. A to celé sa?na dokončí.
Kůr: Musíme věřiti více samé Marii pravdivé než židovské tlupě lživé. Víme, že
Kristus vstal z mrtvých; ty se smiluj nad námi, vítězný králi.
Potom prelát začne antifonu: Běželi dva spolu a ten druhý učeník běžel napřed,
rychleji než Petr, a přišel k hrobu první, kterou kůr dokončí.
Zatím dva z bratrí, nesouce svíce a oděni kápěmi, jdou ke Hrobu a vzavše dvě prostěradla, vrátivše se ke kůru a stojíce (obráceni) k východu, zpívají antifonu dva: Vidíte,
ó druhové, hle, prostěradla a rouška, a tělo nebylo v hrobě nalezeno.
Po jejím skončení začne prelát antifonu: Vstal z hrobu Pán, jenž za nás visel na
dřevě, Alleluja, kterou kůr dokončí.
Zatím se prostěradla uloží na oltář Svatého Krize. Tu prelát, nesa svíci, kráčí ke
středu kůru, a obrátiv se tváří k východu, nechí zpívá sám s trojím pokleknutím :
Kristus Pán vstal z mrtvých.
Kůr odpovídá: Bohu díky, radujme se.
A to nechí se říká trikráte a s pokleknutím. Potom pristoupě prelát, políbí prostěradla a dá polibek míru bratrím. a lidu. Potom začne prelát Te Deum laudamus. A zpívajíce to vracejí se do kůru.

V částech, společných oběma textům, shoduje se tato verse svatovítská
s pozdější svatojirskou téměř úplně; liší se jen tím, že vynechává andělskou výzvu Pojďte a vizte a trojnásobný zpěv Christus Dominus resurrexit klade teprve na závěr celého obřadu. Protože pak právě tento závě-
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řečný zpěv se v cizích obřadech vyskytuje jen výjimečně, lze souditi s největší pravděpodobností, že byl do svatovítského obřadu přejat ze slavnosti
svatojirské. Na souvislost obou versí poukazují totiž i shody v nápěvu,
které mezi nimi zjistil Nejedlý. Nejedlý sám ovšem tvrdí (Dějiny předhusitského zpěvu 201), že slavnosti toho typu, jímž se nyní zabýváme,
»osvojily si pokrok získaný umělými hrami - totiž českolatinskými - a nápěvy své berou si častěji z těchto her než ze starých her svatojiřských«.
Ale doklady, jež uvádí (str. 202-205), toto tvrzení nijak neopodstatňují,
neboť Nejedlý sám doznává, že nápěvy jednotlivých zpěvů se při nejmenším stejně často shodují se svatojirskými jako s českolatinskými (antifona
Maria Magdalena a jádro scény, totiž dialog Koho hledáte; vztah k nápěvu svatojirskému má též Kdo nám odvalí i antifona Priíly jsme k hrobu). Můžeme tedy, dokud nebude tvrzení Nejedlého dokázáno přesvědčivěji, zůstati pri jednodušším a povahou věci lépe odůvodněném mínění,
že liturgický obřad svatovítský souvisí s právě tak liturgickým obřadem
svatojirským přímo, bez prostřednictví her českolatinských, při nichž není
nikterak jisto, zda měly stejnou liturgickou funkci jako obřady výlučně
latinské. Nejedlý ostatně nemohl ještě věděti, že obřad svatojirský se provozoval v nezměněné formě ještě v padesátých letech XIV. století; mimo
to nepřihlíží dost k chronologii textů a nevšímá si skutečnosti, že verse
svatovítská jest zapsána již v jednom rukopise z počátku století. Při posuzování otázky padá konečně na váhu i okolnost, že^českolatinské hry se
zakládají na latinské versi, odlišné od obou, jež jsme dosud poznali, a z ní
mohly převzít aspoň část svých nových nápěvů, jak to pro některé z nich
bylo ostatně již zjištěno.
Svatovítská verse jest známa i v podobě poněkud odchylné, která obsahuje také andělskou výzvu Pojďte a vizte (Máchal č. 5). Po stránce provedení jest pozoruhodné, že v ní vystupují jen dvě Marie, přesně podle
znění antifony Maria Magdalena a druhá Maria.

4. Latinská předloha her íeskolatinských
Poznali jsme oba nejrozsířenější typy velkonočního obřadu »návštěva
Božího hrobu«, jak se prováděly v Čechách od konce XII. století. Vedle
nich se zachovaly v našich rukopisech ojediněle zaznamenány ještě jiné
formy obřadu; některé z nich mají jen jedinou příhrobní scénu (dialog
mezi Mariemi a andělem) a patří tedy k prvému stupni obřadu. Nebude-li však možno nalézti nové doklady o jejich rozšíření, nedá se tvrditi,
že by byly měly u nás jaký větší význam.
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Někdy ve XIV. století počíná i v Čechách pronikati do obřadu původně přísně liturgického a tudíž latinského jazyk národní, jak se to v jiných zemích západoevropských dálo již od XIII. století. Latinské zpěvy
původní zůstávají zachovány, k nim se však připojují jejich překlady do
češtiny, a to vesměs veršované; některé z těchto českých veršů se zpívaly,
jiné jen recitovaly. Právě tato okolnost opravňuje k úsudku, že české verše
neměly jen úlohu tlumočiti obsah latinských zpěvů nevzdělanému obecenstvu, ale přispívaly také k obohacení a zpestření skladby samé. Poukazuje na to též skutečnost, že se v českých textech šíře rozvádějí místa citově zvlášť působivá, jako nářky Marií; přibývá ovšem také didaktiky (na
př. v řeči Ježíšově k Marii Magdaleně). Do jaké míry byl český vývoj
součástí obecného vývoje evropského, ilustruje nejlépe fakt, že se základem her českolatinských nestala některá z rozšířených liturgických slavností domácích, nýbrž nová verse latinská, přejatá z ciziny. Charakterisují
ji zejména veršované zpěvy (v strofách z desetislabičných veršů ; W . Meyer
ji proto nazval Zehnsilberspiel) ; je dosvědčena od XIII. století, zejména
ve švýcarsku a v Německu, ale i v Cividale, a některé ze zpěvů ve Francii,
Španělsku i v Anglii, a proto se předpokládá, že vznikla ve Francii. Ačkoli
měla pro hry, v nichž se uplatnil národní jazyk, veliký význam a byla tedy
nepochybně značně rozšířena, zachoval se jen poměrně velmi malý počet
latinských textů této verse. Z českých rukopisů má ji jediný pražský brevíř
ze XIV. století (text u Máchala č. IX.), a to ještě v tak stručném zápise,
že mohla býti neprávem počítána k prvému vývojovému stupni. Ze starších zápisů stojí nejblíže nedochované předloze našich českolatinských her
texty z klášterů Einsiedeln, Rheinau a Engelberg, z rukopisů pozdějších
pak znění, zapsané teprve počátkem X V I . století v Zwickau. Jmenovaným starším textům chybí však zcela skupina tří čtyřveršovaných strof,
v nichž tři Marie dávají cestou k Hrobu výraz svému smutku (Omnipotens pater altissime atd.) ; z latinských textů mají tuto skupinu jen verse
z Ripoll, Tours a Narbonne a připomenutý fragmentární záznam pražský. Tato okolnost by mohla poukazovati na přímou souvislost mezi naším latinským záznamem a texty francouzskými; taková domněnka by
byla tím spíše nasnadě, že hudební badatelé (Ambros a Nejedlý) zjistili
shodu nápěvu mezi hrami českolatinskými a francouzsko-latinskou z ženského kláštera Origny-Sainte-Benoîte (u St. Quentin). Proti tomu však
třeba povážiti, že stejný latinský text tvořil i podklad her německo-latinských, jenž se nedochoval právě tak, jako latinský základ her našich. Při
posuzování jmenované hry francouzské nesmí se pak přehlížeti, že textově
se aspoň v některých místech přiklání k typu středoevropskému; tak zejména zněním otázky Quis revolvet nobis ab hostio lapidem quem tegere
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sanctum cernimus sepulcrum (místo běžného na západě Quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti?), ale i přítomností strof lam percusso
ceu pastore a Sed eamus et ad eius properemus tumulum, které se jinak
v západních latinských textech nevyskytují. (W. Meyer hledá sice jejich
ohlas v nářku tří Marií ve hře z kláštera St-Benoit-sur-Loire ve Fleury,
ale jeho domněnka je nejistá.) Dlužno tedy nechati otázku po přesném
původu předlohy našich českolatinských her zatím nevyřešenou.
Podobně nelze také rozhodnouti, obsahovala-li tato neznámá předloha
rozvedenou scénu mastičkářskou (asi v té podobě, jako velkonoční hra
v připomenutém již sborníku Carmina Burana), z níž přešly do českého
mastičkáře strofy Hue propius fientes accedite a Die tu nohis, mercator
iuvenis. Proti takovému předpokladu svědčí jednak okolnost, že jí nenacházíme v žádné z českolatinských versí hry tří Marií, jednak i skutečnost,
že není doložena v žádném textě latinském vyjma ripollský a Carmina
Burana. Ale vzhledem k jejímu velkému rozšíření ve hrách, kde se k latině druží texty v jazyce národním (uvedené strofy jsou přeloženy na př.
také v citované hře francouzsko-latinské), nelze tyto důvody přeceňovati.
Ještě ve X I V . století pokročil znárodňovací proces v dramatě tak daleko, že české texty naprosto převládly a zatlačily původní latinské zcela
do pozadí. Tak aspoň dovolují souditi dochované zlomky Mastičkáře, hry
Pašijové i několika jiných. Tím však ztratily hry liturgický význam, jejž
měly původní slavnosti latinské, jejich vztah ke kostelu, v němž se dříve
provozovaly, se uvolnil a klérus o ně přestal míti zájem, nestavěl-li se přímo proti nim. A právě tato okolnost vysvětluje, proč se nám tyto převážně nebo úplně české hry dochovaly jen zlomkovitě, kdežto pro starší latinské máme hojnost rukopisného materiálu.
Poznámka: Podrobnější odůvodnění věcí, v nichž se odchyluji od běžného výkladu
Máchalova, podal jsem v článku »K dějinám staročeského dramatu« ve sborníku Beerově (Hrst studií a vzpomínek, Brno 1941). - Literatura: Jan Máchal, Staročeské velikonoční slavnosti dramatické (Věstník Královské České společnosti nauk, 1906) ; týž, Staročeské skladby dramatické původu liturgického, Praha, 1908; Wilhelm Meyer, Fragmenta Burana, Berlin, 1901; Karl Young, The Drama of the Medieval Church, Oxford,
1933; G. Dobner, Monumenta historica Boemiae VI, 353, a Blažena Rynesová, Časopis
Archivní školy III, Praha, 1926, str. 30, pozn. 2 (pro datování obřadu svatojirského
v X I V . stol.) ; Benno Roth, Die Seckauer und Vorauer Osterliturgie im Mittelalter,
Abtei Seckau 1935.
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Jan S t r a k o š
GENESE NÁBOŽENSKÉ ZKUŠENOSTI
I

V DÍLE JULIA ZEYERA

Podle známého positivistického receptu zájem o náboženské hodnoty
a náboženskou zkušenost nutno prý u tvůrčích duchů hodnotiti jako
projev umdlévajícího intelektu a nejčastěji jako příznak pathologie stáří.
Tak positivismus dívá se na př. na náboženské konverse vynikajících
mužů vědy nebo umění, jestliže k nim došlo ve věku pokročilejším. Není
proto divu, že čeští literární historikové, většinou positivisté, přisuzují
Zeyerův zájem o náboženské skutečnosti údobí jeho ubývající síly životní,
ba dokonce na vrub stáří. Této podezřelé, primitivně zjednodušující typologii, která z padesátníků nebo šedesátníků dělá šmahem starce, protože
se odvážili najiti náboženský střed životního úsilí, zatím co z osmdesátiletých positivistů stávají se vesměs křepčí junové, jimž stáří, nenahlodané
náboženskou úzkostí, zhola nic neubírá na jejich positivistické svěžesti,
podlehli téměř všichni životopisci Zeyerovi. Ani Arne Novák ve svých
Přehledných dějinách se jí neuvaroval, když Zeyerova díla, vytvořená
v mužném věku od padesáti do Šedesáti let, »kdy vznikla dvojí úchvatná
zpověď prózou i veršem«, zařaďuje »v závěrečné období čtvrté (1895 až
1901), stařecké« . . .
A přece nic není tak cizejšího zákonitému procesu tvůrčímu u Julia
Zeyera nežli tento fantom positivistického sudidla. Vždyť zájem o náboženské skutečnosti objevuje se u Zeyera hned v počátcích jeho literárního
tvoření.
Jižv románě »Ondřej Černyšev« z roku 1875 (!) objevují se pozoruhodné zárodky tohoto zájmu o náboženský problém života. Ba možno
dobře souditi, že v jádře vyslovil tu Zeyer základní myšlenku, již rozvinul plně v pozdějších svých pracích: je to znepokojení záhadou po
smyslu života, po náboženském smyslu života. A již v této své první
rozměrnější skladbě překvapuje Zeyer vyzrálým smyslem pro hodnocení
celého problému. Osvícenské prostředí doby Kateřiny Veliké, které je
pozadím vzrušeného milostného dramatu mezi Kateřinou a Ondřejem
Černyševem, poskytlo Juliu Zeyerovi první vděčný podnět k tomu, aby
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se aspoň episodicky, při tom však živě zaujal konfliktem mezi osvícenskoracionalistickým pojímáním života a vlastním světem náboženské víry.
Proto tu na scénu uvádí typickou postavu Lambertiho, která pak v rozličných obměnách stává se v jeho díle jistým schematem, jímž Zeyer
symbolisuje filosofickou a duchovní reakci na dobový positivismus. S výjimkou románu »Jan Maria Plojhar« a skladeb jako »Troje paměti Víta
Choráze«, »Dům u tonoucí hvězdy«, »Sestra Paskalina«, »Kristina zázračná«, »Kronika o sv. Brandanu«, částečně i »Alexej«, zůstal Zeyer věren
tomuto schematu i v ostatních svých pracích. Proto představitele duchovní reakce protipositivistické obyčejně předvádí jako duchaplné debatéry,
kteří téměř výhradně jen v rozhovorech vyrovnávají se s námitkami svých
odpůrců, které napomínají, varují nebo jim radí, to je ona metoda
»věčných rozhovorů«, jimiž teprve se ujasňuje povaha situací a hlavně
problematičnost postav.
A tak obměnou Lambertiho z »Ondřeje Černyševa« jeví se nám nejen
Frýdecký z novely »Na pomezí cizích světů« a otec Lazarův z téže novely,
ale i opat Hyvarnion z »Cernunnos« (Román o věrném přátelství Amise
a Amila), toulavý poutník z »Alexeje«, částečně don Clemente z románu
»Jan Maria Plojhar«, zatím co na Rojkovi, Lazarovi, Alexeji, Paskalině,
Kristině, Ramondu Lulovi, Plojharovi a stejně i v Chorázovi demonstruje již vlastní proces duchovního utváření v oblasti náboženské víry,
úzkosti a žízně.
Pro Zeyera je tedy velmi příznačné, jak projevuje zájem o náboženskou problematiku již v samém počátku své literární tvorby, a to již od
let sedmdesátých, a nikoli teprve na sklonku svého života, jak to o něm
zcela protihistoricky tvrdí Zeyerovi životopisci a po nich oficielní příručky
literární historie. Nuže, román »Ondřej Černyšev« (1875), »Román
o věrném přátelství Amise a Amila« (1880) a »Na pomezí cizích světů«
(1882) jsou toho dokladem velmi přesvědčivým. Ve svých pozdějších
pracích, ať je to na př. »Dům u tonoucí hvězdy«, »Troje paměti Víta
Choráze«, »Jan Maria Plojhar«, »Alexej, člověk boží«, »Tři legendy
o krucifixu«, »Zahrada Mariánská«, »Kristina zázračná« a jiné, vrátil se
Zeyer v podstatě k oněm problémům náboženské zkušenosti, které ho již
zaujaly na prahu jeho literární tvorby. Což nepřipomíná Lazar z novely
»Na pomezí cizích světů« Rojka z »Domu u tonoucí hvězdy« a Flóra
Catherinu z »Jana Marie Plojhara«? Není Cernunnos jakousi pralátkou
»Domu u tonoucí hvězdy«, »Svatý Patrik« (O věrném přátelství Amise
a Amila) klíčem ke »Kronice o sv. Brandanu« a k »Alexeji«, »Zahrada Mariánská« vzdáleným ohlasem, arci přepodstatněným, »Rimoni«
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a legenda Samkova prvním tvůrčím zpracováním oněch ohlasů mystické
zkušenosti, jež Zeyer prvně poznal v životopise paní de Guyon a v novele
»Na pomezí cizích světů« zaznamenal první jejich stopu ? (Srovnej na př.
ze životopisu paní de Guyon zmínku o jejím soucitu ke Kristu, jejž už
v dětství svém projevovala tím, že do kaple na oltář donášela Jezulátku
díl své snídaně - s podobným chováním Samkovým, který Kristu na kříži
také donáší své jídlo.)
Nehledíme-li k tomu, že vřelý vztah k náboženským problémům objevuje se u Julia Zeyera jako integrální součást jeho rodinné výchovy
a především jako dědictví matčiny zbožnosti, nepochybně studium středověkých látek angloirských a starofrancouzských, jakož i četba katolických mystiků přivedly Zeyera nejen k soustavnějšímu, ale i psychologicky
prohloubenějšímu názoru na povahu náboženské zkušenosti a náboženského problému vůbec. Tak na př. podrobnějším zkoumáním jeho látek
bájeslovných objeví se nám přímá organická souvislost mezi náměty bájeslovnými a oněmi náměty ze současného života, v nichž problém náboženské úzkosti a žízně promítá v základní osnovu svého díla. Není přece
a nemůže býti pochyby o tom, že v látkách bájeslovných běželo Zeyerovi
především o postižení oné krise ducha, rozdvojeného mezi smyslovým
opojením z hmotné síly a krásy světa a úzkostí z anthropomorfisovaných
skutečností ducha a světa nadpřirozeného, krise to, již v nových obměnách viděl vyrůstati z obludného pohanského mythu racionalistickopositivistického. Pohanský kult světa a života v myslích prostých vyznavačů Pana připomněl mu přímé analogie k racionalistickému kultu života
v positivismu, sice v rafinovanější a abstraktnější podobě, v podstatě však
stejně tak materialisticky pohanském, jakým byly všechny mythologie
národů.
Toto poznání základní důležitosti opomíjely téměř všechny srovnávací studie o zeyerovských látkách bájeslovných. Jejich autorům se zdálo,
že těžiště Zeyerova přebásnění těchto bájeslovných látek spočívá téměř
výhradně v dokonalejším kombinování různých versí bájeslovných a nanejvýše v hlubším psychologickém jejich prohloubení. Ostatně pokud
běží o to psychologické prohloubení, jeví se tato snaha již v přímé souvislosti se základním Zeyerovým vztahem k těmto látkám vůbec: s jeho
filosoficko-básnickým nazíráním na samu podstatu krise pohanského
světa.
Ale to vše byl jenom vnější popud, který ještě sám nestačil vzbuditi
zájem životně soustředěný. To, co podnítilo Julia Zeyera, aby se zaujal
pro náboženský problém zcela naléhavě a bezprostředně a co posunulo
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těžiště jeho náboženské problematiky v životný střed jeho zájmů, které
se stupňovaly tím více, čím rychleji se rozpadala fantasmagorie racionalistické skepse 19. věku, z jejíchž písečných rozvalin rostla filosofická
i umělecká reakce na sklonku století, - byl ve skutečnosti ten svět odbožŠtěných lidí, s nimiž se Zeyer setkával stejně v Paříži, jako v Petrohradě,
v Praze nebo v jiných metropolích Evropy. Na nich nejlépe mohl studovati účinky oné »osvobozovací« manie rozumářství, která uloupila člověka o Boha a o křesťanský řád hodnot, aby ho uvrhla v chaos a nicotu
vlastního bytí vykořeněného z vazby transcendentní skutečnosti všeho
jsoucna.
To je nejmohutnější zážitek Zeyerův, s kterým se setkáváme v samém ústředí nábožensko-filosofické tématiky jeho slovesného díla. A je
Zeyerovým primátem v naší literatuře, že první otevřel motivické oblasti,
dotud téměř nedotčené, v nichž metafysická žízeň lidského bytí ustavuje
se ne-li jako nejvyšší, tedy jistě jako rovnocenná hodnota vedle těch, jež
dosud (v podstatě od renesance, s výjimkou romantického hnutí) platily
za výhradní motivy tak zvané literatury krásné, totiž hodnoty mimonáboženské. Potvrdila tuto skutečnost nejen podrážděnost realistických
kritiků Zeyerových, kteří v jeho náboženských námětech větřili přímo
klerikalismus, ale i odpor a zklamání Zeyerových přátel, kteří jako čistokrevní pokrokáři neradi viděli básníka na těchto cestách, podle jejich
mínění příliš zdiskreditovaných, nevhodných a nepřiměřených velikému
básníkovi!
Positivistická literární historie pokoušela se proto znevážiti hodnotu
Zeyerova tvořivého úsilí tvrzením, jako by Zeyer pozoroval život
v zjednodušeném vidmu romantické proporce jenom jako světlo a stín,
neznaje prý jejich odstínů a polostínů. Ale to se může zdáti jen povrchnímu čtenáři. Právě oblasti náboženské zkušenosti, zpodobené Zeyerem
až s virtuosní jistotou znalce, mluví přesvědčivě proti takovému ukvapenému hodnocení Zeyerovy psychologie i jeho vytvářecích schopností komposičních.

Ondřej Cernysev
Již od počátku své literární tvorby Julius Zeyer soustředil svůj zájem
k problému lidské osobnosti rozštěpené v sobě zmateným poměrem
k hodnotám světa přirozeného i nadpřirozeného. Podnícen novými
proudy v soudobé filosofii, představované především Boutrouxem, jakož i estetickými intuicionisty, hlavně Rodinem a Bourgesem, kteří
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znamenali reakci na racionalistickou a positivistickou filosofii, která
právě končila svou vládu v žalostném bankrotu všech positivních pojmů skutečna, - Julius Zeyer pokusil se nejdříve typisovati ve svých
postavách onen tragický rozkol, v němž se octl moderní člověk, když
filosofie racionalismu a positivismu resignovala na možnost i potřebu
pevného výkladu metafysických skutečností.
Předmětem intensivního zájmu Zeyerova stává se proto člověk zachvácený tragickým svárem o povaze bytí a dění: Nutno život přisouditi
jenom smyslovému dění a bytí považovati za smrt? Potřebuje člověk
k tomu, aby žil spokojeně, věděti, odkud je, jaký je smysl bytí, co je
vůbec toto bytí a co je skutečnost ? Životní filosofie dění je arci smyslovému člověku mnohem bližší než filosofie bytí, která předpokládá primát pevné intelektuality. Ale lze opravdu uniknouti těmto naléhavým
otázkám, které vlastně vyvěrají z téhož kritického rozumu, jenž se snaží
jim uniknouti?
Nuže, již v »Ondřeji Černysevovi« můžeme najiti zárodky této problematiky, již Zeyer rozvíjí na pozadí osvícenského prostředí, jsa si dobře
vědom toho, že vlastní krise moderního člověka začala se náporem osvícenského věku na podstatné skutečnosti života a bytí.
Ukazuje tedy, jak člověk zbavený opor metafysiky nevzdává se racionalistické skepsi na milost a nemilost, ale pokouší se najiti jinou cestu
k utvrzení vědomí o nutnosti primátu objektivního bytí, které vysvětluje
dění. Zeyer demonstruje tuto protiosvícenskou reakci na postavě Lambertiho.
V podstatě je Lambertiho kritika osvícenského materialismu a mechanismu také nebo spíše kritikou positivismu, neboť vychází z předpokladu, že vyšší vysvětluje nižší, nikoli naopak. Osvícenský radikalismus stejně jako positivismus obětoval svět vnitřní, svět bytí světu vnějšímu, dění a tím odmítl úsilí proniknouti k transcendentnu, podřizuje
jevy vědomí zákonům hmoty. Lamberti proto zdůrazňuje práva intuice,
která má umožniti informace o datech jdoucích za samo smyslové dění.
Lamberti je přesvědčen o možnosti dalšího poodhalení tajemna dění,
které nás přivede k vlastnímu zdůvodnění metafysického reálna. Avšak
Lambertiho kritika osvícenského positivismu ulpívá spíše na odmítání
čirého fenomenalismu, usilujíc proniknouti k datům irreálna, které však
neztotožňuje s metafysickým reálnem, jež nepopírá. Optimismus Lambertiho je vlastně důvěrou v nové možnosti přírodovědného a filosofického pronikání k podstatě bytí a jevů a je tedy odmítnutím osvícenské
filosofie omezující se jen na poznání empirické, smyslům dostupné.
Řád VII. 27.
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Lamberti: ». . . Jsou síly, kterých vaši tak zvaní filosofové (rozuměj: osvícenští)
neznají, jsou pravdy, jež oni zavrhují, míníce, že tyto stojí hluboce pod nimi, a nepozorujíce, že jsou vysoko nad námi. Co sami nechápou, myslí, že jest nemožné. V obmezenosti své říkají: „Dosáhli jsme vrcholu všeho vědění, dále dojiti nelze." A tážete se,
proč? Nuž proto, že oni dále nedošli !« (Str. 137.) » . . . Avšak nadejde doba, kdy člověčenstvo pozná, že povalili (osvícenci) v rum mnohou nepochopenou pravdu a že
zejména to, co nyní křivě „nadpřirozeným" se nazývá, očištěno a lépe pochopeno zase
platnosti nabude.« (Str. 137.) ». . . Ano jsou lidé, kteří znají síly přírody davu posud
cizí a učencům nepochopitelné, a duch lidský má schopnosti některé, rovnající se těm,
jež obyčejně a mylně nadpřirozenými se nazývají. A proč? Poněvadž antropocentrické
učení našich mudrců jiné přírody nezná, než onu, dle krátkozraku jejich stvořenou,
poněvadž věda jejich nezná než to, o čem hrubými smysly se dovídá a v domýšlivosti
své ani netuší, jak malou Část všehomíru a jeho sil objímá. Pět hrubých smyslů nestačí
ovšem k pochopení tak velkého celku, jakým jest vesmír; jeť zajisté nekonečné množství pomyslů, lišících se valně od sebe jako sluch od čichu, a každý tento způsob pojímání
rozšiřuje kruh lidského vědění a otevírá takřka svět nový, posud netuŠený.« (iStr. 158.)

Lambertiho oposice proti racionalismu na jedné straně a proti sensualistické přírodovědě na straně druhé ocitá se v blízkosti occasionalismu Geulinxova a Malebranchova. A jakkoli kausalitní teorie Lambertiho nepostrádá jistých rysu okultních názorů (srovnej na př. jeho vysvětlení souvislostí a vzájemného působení jednotlivých duchů na sebe,
str. 159), v podstatě pojem Boha a jeho působení v lidech nese pečeť
mysticismu Geulinxova a Malebranchova.
Lamberti: »Osud váŠ budoucí leží v rukou vašich, a nejsem vševědoucí, tot jedině
Bůh.«
Kateřina: Bůh! To slovo zní podivně z vašich úst. Myslila jsem, že vaše věda
zavrhuje víru obecného davu.
Lamberti: A mýlíte se velice. Neustále obraceti mysl svou k onomu nevyzpytatelnému pramenu všeho bytí jest prvním krokem k moudrosti.
Kateřina: Nevyzpytatelnému ? Což věda vaše nestačí k jasnému jeho pochopení?
Lamberti: Odpovím vám slovy Vaniniho: »Kdybych věděl, co je „bůh", byl bych
sám bohem, neboť nikdo nezná boha a nikdo neví, co je bůh, než on sám.« Proto nechtějte poznat jádro jeho bytosti, ale spokojte se tím, že slyšíte hlas jeho volající v hlubinách vašeho srdce, ten tichý hlas, kterým srdce to se zachvělo uznávajíc nadšeně, že
vám uloženo konat činy veliké. (Str. 139.)

Lambertiho mystická inspectio sui, která nechává Boha vládnouti
a plna důvěry přihlíží k tomu, co v nás i mimo nás způsobuje, připomíná
nejen cartesiánské occasionalisty, ale i středověké mystiky, jako Hugona
a Richarda ze St. Victore. Proto také jeho subtilní ponoření duse v nitro
uskutečňuje se potlačováním nejen smyslových, ale i spekulativních tendencí, takže inspectio sui je zároveň i despectio sui.
Lamberti: . . . V ě d o m í , že jsme-li, jsme toliko jím (Bohem), povznáší nás z bouřlivého moře vášní a klamů k výši, odkud zříti lze nehybný blankyt Širého nebe, ten
symbol vŠeobsahující, bezkonecné bytosti, z které všechno vzešlo a ku kteréž co možná
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se opět přiblížiti, nejmocnější jest tužbou moudrých. Žijí ve všech dobách lidé, kterým
se zdálo, že dosáhnou vzneseného cíle tím, když odvrátí mysl ode všeho, co pomíjející,
k tomu jedině, co věcné jest. Dosáhli klidu, jenž se vám zdá tak žádoucím: zavrhli
veškeré city a touhy pozemské, zabraňovali každému pohybu duše a učinili z ní nezčeřenou hladinu, v kteréž se volně a jasně nekonečné zrcadliti mohlo. (Str. 154—55.)

K takové niterné koncentraci radí Lamberti Kateřině, octnuvší se
v konfliktu se svými city: láskou a vůlí k vládě. Jsa nadán mocí sugesce
a televise, prozradí překvapené Kateřině scénu, již zažila kdysi na věži
Ivana Velikého, kde se rozhodla pro záchranu své vlasti vlastní vůlí
k vládě nad ruským lidem. Když Kateřina odmítá ochotu k vlastní koncentraci duše, nabízí se Lamberti znovu vyvolati před její duševní zrak
scénu z věže, aby poznala, »co na dně její duše dřímá, ono plamenné
písmo, zářící na samém základě bytosti«. Uvede proto Kateřinu i Černyševa v hypnotický spánek rozšířením narkotika v pokoji. Kateřina znovu
prožije scénu z věže a odhodlání státi se moáiou panovnicí. Ale nakonec projeví přece váhání, když z úst svého milence Černyševa chce
uslyseti rozhodnutí o osudu obou: »Má být Kateřina šťastnou?« - »Anebo
má být Kateřina velkou, vznešenou ?« dodává Lamberti. V té chvíli
hrozí již nebezpečí pronásledovatelů. Tento psychologicky rozhodující
moment, jakož i zaváhání Kateřinino urychlí bolestné rozhodnutí Černyševovo, který s výkřikem »Zdráva buď, královno !« smiřuje se s těžkým
osudem rozloučení a potom uvěznění.
Touto sugestivně vyhrocenou episodou v románě »Ondřej Černyšev«
Julius Zeyer uvádí nás prvně v okruh náboženské zkušenosti. A ačkoli
tato zkušenost není ještě motivována zřeteli náboženské víry, nicméně je
v ní oblast etické důsažnosti uvedena alespoň ve vztah k irracionálním
určovatelům mravního rozhodování člověka. A to je již významný článek
v integraci náboženské zkušenosti, zpodobené Zeyerem, zkušenosti, která
se nejdříve měří - určena arci povahou látky a její dobové lokalisace v prostředí dvou světů, v nichž křesťanství není ještě shledáno jako nejvyšší a nejobjektivnější forma náboženské zkušenosti.
Ale mnohem významnější je, jak Zeyer již v této episodě ukázal se
bystrým psychologem onoho počátečního stavu náboženské zkušenosti,
v němž klíčí první, byť ještě mlhavé znaky náboženské víry. K problému
vznikající víry vracel se Zeyer v pozdějších pracích častěji. Nuže,
v »Ondřeji Černyševovi« učinil pokus o řešení tohoto problému velmi
pozoruhodný.
Kateřina žije v bezprostředních souvislostech skutečnosti, o níž bychom řekli, že je konvenční, neboť svět se tu zdá a také cítí jako úplný
a zakončený, takže se ani necítí nijak potřeba vyjiti za tyto meze zvyklé
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životní konvence. A přece klíčení víry děje se na okrajích této na pohled
nerozrušitelné zvyklosti.
Klíčení víry může arci míti původ velmi rozmanitý, může tu býti zárodek nějakého intelektuálního vypořádávání nebo mravního hodnocení,
ale může se objeviti na cestách zdánlivě indiferentních pro náboženskou
hodnotu života. (Guardini.) Zeyer uvádí počáteční vznikání víry ve
vztah k problému rázu etického.
Mravní konflikt Kateřinin utváří se tak, že se v něm objeví neočekávaný a tedy nenadálý styk s něčím, co přichází jaksi z neznámého
břehu. Proč Kateřina váhá udržovati si milce, když tolik žen jejího druhu
i jejího postavení si milce vydržovalo a když i její muž car Petr téměř
demonstrativně si vydržuje milenku? Proč by jí to vadilo v jejím možném
vladařském úkolu, ke kterému se cítí více povolána než její slabošský
muž a ještě horší vladař? Kateřina jako pravé dítě své osvícenské doby,
která takové konvence nepovažovala ani za mravně, tím méně společensky závadné, sotva pochybovala o tom, že by jí podobný poměr mohl
brániti ve vykonávání vladařského úkolu. A přece, jakkoli se brání proti
tomuto novému, nesrozumitelnému a podivnému hnutí, které pociťuje
jako tajemný nárok, ukládající odhodlanost, kázeň, odříkání a jakkoli je
přesvědčena o základní správnosti svého dosavadního života, svých
zvyků, základních názorů svého stavu a rodinných tradic, nicméně nemůže se zbaviti určité tísně, která k ní přistupuje z místa pro ni zcela
neznámého, osobujíc si pozvolna víc a více nárok býti pro ni směrodatnou, a tak se zahajuje boj tohoto v ní utvrzeného světa o nově vznikající samostatnost. Má se tomuto pocitu brániti nebo má se mu oddati?
V e chvílích této nerozhodnosti uvede Zeyer Kateřinu do společnosti
Lambertiho, jenž je zosobněním toho intelektuálního prostřednictví, jehož
je třeba Kateřině, jejíž intelektuální základna osvícenská je nejméně
příznivá k rozřešení problému pro ni tak rozhodujícího. To se stalo nutné
ve chvíli, kdy Kateřina v naprosté své nemohoucnosti obrací se nejen
instinktivně, ale i zcela důvodně k cizí pomoci. Nepřekvapuje, že její
tíseň, původu pro ni tak záhadného a neobvyklého, pudí ji k řešení nejméně vhodnému pro osvícenskou panovnici, k vyhledávání kouzelníků
a vůbec pověrečných výkladů. Ale i to se stává, a právě ti, kteří odmítají v krisích duše náboženskou oporu po ztroskotání přirozených prostředků, rádi se uchylují v neobvyklých situacích životních k těmto pochybným pramenům poznání. Ale to je gesto, které v integraci náboženské zkušenosti a hlavně náboženské víry má své místo, nikoli jako nepostradatelné řešení, ale jako jeden z velmi četných pohybů, gest a po-
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sunů, jejichž konečný cíl je docela jinde, než se mohlo zprvu zdáti.
Vždyť na první pohled se tu opravdu sklouzá.
Hle, jak Lamberti na maškarním dvorském plese významně ironicky
přistihuje Kateřinu při tomto sklouznutí, které však pro konečný cíl rozhodování má svůj význam:
Vzdychla lehce a přejela si dlaní čelo. Pak se obrátila k muži s tiarou. Chvilku
hleděla zadumána k zemi a bylo vidět, že hledá slovo, kterým by rozhovor začala.
»Budete mi míti za zlé, Lamberti,« tázala se nesměle, »že pouhá zvědavost mne
k vám přihnala, budete mi míti za zlé, když vám nezatajím, že nevěřím oněm tajuplným
pověstem, jež o vás kolují? Říkají, že jste mistrem tajemného jakéhosi učení, že vládnete silami nadpřirozenými. Divím se, že osvícený, filosofický nás věk, věk velkého
Voltaira navždy podobným pověrám jeste konec neučinil.«
»A přece mne vyhledáváte! A přece se mne tážete! — Také vy pochybujete a přece
přišla jste sem k vůli — proroctví.«
Kateřina se zapýřila. (Str. 136, 138.)

Nuže, a toto »a přece«, toto sklouznutí je vysvětlením pro ono gesto
jiti na tu stranu, odkud přibíhá ona znepokojující skutečnost, jejíž význam, jakkoli se proti tomu zdvíhá přesvědčení vlastního okruhu života,
názory doby, vědecké vědomí a pod., stává se mocnějším, takže to, co
vymáhá po člověku, cítí se stále naléhavěji. Kateřina dokonce učiní pokus,
aby se s tímto obtížným pocitem vypořádala záporně, naprostým odmítnutím neznámého váhání a kolísání v sobě. Lamberti ironickou poznámkou o pokusu Kateřinině, vyzvěděti původ a význam tajemné tísně
cestami nedůstojnými pro osvícenskou dámu, jako by zdánlivě přispíval
k ukončení Kateřininy krise, k naprostému odmítnutí té pomoci, kterou
jí nabízí. »Lamberti,« pravila káravým hlasem, »zadržte! Ano, pravdu
dite, lákalo mne cosi k vám, sama nevím, proč... Od vás chtěla jsem
uslyšet, zdali se mi dávný můj sen uskuteční - ale již si toho nežádám.«
Nuže, Kateřina pociťuje stud nad svým chováním. Ale právě ve chvíli,
kdy se snaží setřásti se sebe rázem a definitivně ono tísnivé a záhadné,
cítí, že je tím prostoupena ještě více než kdykoli před tím: »Náhlá
změna udála se ve mně a uchvátila veškerou moji bytost, a včerejší tužby
moje (sen o úkolu vladařky) nejsou již tužbou mojí dnešní. Co plamenným písmem na srdci mém dříve plálo, náhle zhaslo a zašlo jako jiskra
pohřbená v popelu. Neznám již sama sebe...« (str. 138). Ale v této zdánlivé tmě zraje touha, která sice je vyslovena hypoteticky, ale paradoxní
oklikou vrací Kateřinu ještě k rychlejšímu rozhodnutí pro ono záhadné,
než se sama domnívá, odmítajíc pokusy uvěřiti v cokoli tajemného nebo
nadpřirozeného: »Kéž by možné bylo učiniti, čím Plotinus se chlubil,
předvolati vlastní duši před zrak svého těla, jasně ji před sebou uvidět !«
A o to právě pokusí se, arci svým způsobem, Lamberti.

Zajisté můžeme namítati, že Kateřina vlastně podlehne moci muže,
nadaného tajemnou silou sugesce a jasnovidné schopnosti. Ale to je pro
náš případ již zcela podružného významu. Tento fakt má své zdůvodnění
ve stylistické stránce příběhu, v její fabulační složce. Opravdu, těch několik stránek románu, v nichž Zeyer zachytil Kateřinino dramatické kolísání mezi tušením a tím, co se zdá býti, má pro ocenění psychologické hloubky Zeyerova zraku mnohem větší význam než všechna ostatní
fabulační účinnost příběhu.
Toť tedy případ Kateřinin. Lhostejno, jakými prostředky dokonává
se její uspokojení. Neboť Zeyerovi neběželo, jak jsme to již předem
zdůraznili, o definitivní řešení problému víry, nýbrž především o její zárodečnou formu. Zeyerovi se podařilo zachytiti tuto zkušenost v osnově
nejen účinně inscenované, ale hlavně psychologicky nanejvýš bystře postihované do nejmenších odstínů, takže jeho psychologická motivace zárodečných stavů víry téměř uniká čtenáři povrchnímu nebo zaujatému
jenom jednou stránkou Zeyerova podání.

lav Č e r v i n k a
E T H O S H L E D Á N Í V MLADÉ POESII
Základním znakem několika nejmladších povolaných básníků i prozaiků jest, že vlastní smysl jejich tvorby není v obyčejném smyslu slova
Časový, v běžném nazírání skutečný, a že tedy nemá tato tvorba žádoucí
platnosti, životného významu - opět v očích těch, kdož na básníka kladou požadavky neuváženě a nezkušeně nedočkavé. Mladá poesie se
opravdu jeví odpolitisována
(přijímáme-li slovo politický v užším
smyslu, a parte détérioré, - politickým v hlubokém smyslu slova je nutně
každé myšlení člověka, přesahující úzké hranice prožívání jen subjektivního, a odraz myšlení politického padá tedy i do tvorby poetické,
třebas ona sama záměrem politickým řízena nebyla), ba jaksi odsvětštěna, jako by dobrovolně, z nadvědomé nutnosti, přijala reguli duchovní
chudoby, odříkání a obnaženosti. Mladé básnické generaci dostalo se
celistvého údělu, ustavujícího hlubší společenství, jež lze nazvati generačním (bez jakékoliv zevní náročivosti, do tohoto slova vkládané) a spočívajícího v tom, že se uvázala v odhodlání budovat si svou existenci
a zde zvláště své duchovní základy od samého prvopočátku. Tak na po-
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čátku tu jest skryté, snad i neuvědomělé rozhodnutí pro samostatnost,
byť s ní byly spojeny nemalé obtíže vyřazení a nebezpečí svévolného
úniku. Úniku z dědictví otců, kteří jsou oním rozhodnutím vpravdě popřeni, úniku z plynoucího dění současnosti, úniku - pominutí proudu
a návratu proti proudu k vzdáleným, nepřístupným pramenům vzniku.
Jinak řečeno, od povrchu anonymní, rozptýlené, v podstatě odosobněné,
téměř nevědomé a odduševněné lidské povšechnosti k lidské existenci
ojedinělé, v plném smyslu vědomé, tragicky, s bolestnou nutností sebe

vědomé.

Údělem básníka mladé poesie jest neschopnost k horizontálnímu nazírání života, neschopnost k rozprostírání životního vědomí do povšechné
Šíre ve jménu kteréhokoliv z okamžitých, hotových a jaksi obehraných
životních cílů a smyslů. Vše povrchové, vše, čeho bylo dosud používáno
a zneužíváno, vše, co bylo hrou či výstřelky přesycených nebo zase hazardérstvím zoufalých nezakotvenců - jest zde opuštěno, mladí básníci se
vysvlékli ze zděděných šatů - pro své určení přerůsti je, zcela se uvolnili,
opomíjejíce vše lhostejné a přijímajíce jen to, čeho je jim třeba po zákonu jejich samostatného růstu. Pohled mladého básníka je ustavičně
stáčen směrem hloubky, až tam, kde nejhlouběji jest hledati poslední první východisko všeho vědomí a citu života. Nepochybně zamíření tohoto směru dovnitř není něčím náhodným, okázale schválným a estétsky
výlučným. Naopak, opravdově, v odhodlané upřímnosti je pociťována
a přiznávána ohroženost samotných základů, ba sám jejich nedostatek.
Pocit vykořenění, nemožnost spočinouti, pocit prázdnoty a bezradnosti,
jakéhosi vnitřního zmítání, vysilujícího a opětovně srážejícího, a především úzkost, úzkost o poslední důvod všech věcí, celého života, úzkost
z času, unášejícího k smrti.
Snad by nebylo nemožné vykládati mladou poesii jako poesii romantického neklidu, rozjítřovaného věčnou, neuvědomitelnou touhou. Pak
ale by to byl romantismus až strašně skutečný, neboť tento romantismus
hledá v bytosti hledajícího skuteínost, chce třebas za cenu propadání i bolestivě narážeti na nějaké pevné dno a o ně se opravdu opírati vlastníma
nohama. Hledám, chci poznati pravdu, nejsilnější, nejskutečnějŠí, nejčistší pravdu, bez nejmenŠích příměsků dobrovolných sebeklamů - tak
by mohl říci básník mladé poesie, a je jisto, že to vše znamená, že si
žádá poznati Boha, jistotu jistot.
Mladý básník provádí na sobě ustavičné zkoušení sebe sama, tato
činnost, jejíž podstatou je ozdravující, očistná negace a nutná bořivost,
je zporážením nepravých opor, model, jejichž klam a nepostačitelnost
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básník rozpoznává, dík svému údělu - zkušenosti, ohroženosti a vnímavé
zraněnosti. Je to vášeň pronikání a prodírání se spletitým nánosem konvenčního nazírání, psychické piytkosti, tuctového idealismu, jalových, nepravdivých citů a klamavých abstrakcí k prosté, společensky se nepřetvařující, společenským potřebám se nepřizpůsobující, pokud to je v lidských
silách - absolutně pravdivé existenci člověka, člověka, který se kryje se
svým nej vnitřnější m svědomím.
Prožívání této lidské existence absolutně pravdivé a prosté, toť úbežník úsilí mladé tvorby básnické. Výslovně pravíme »prožívání« - zde
básník sám je stále ještě přijímajícím, zakoušejícím, nazírajícím, jeho zásluha je jen v úsilí subjektivně pronikali v utajenost pravdy, která je již
zároveň skutečnou formou krásy a velikosti básnické. Takto však, odkázán jen na své vrátké opory subjektivně inspirovaných stavů, nemaje pevného bodu vně sebe samého, pohybuje se v svém pronikání sám, nevynakládaje však své tvůrčí síly na to, aby jím bylo něco v pohyb uváděno,
zůstává tento básník v tvůrčím smyslu pasivní. Ona prostá, absolutně
pravdivá existence lidská, nazíraná v poesii, jest i v samotné poesii idealitou, promítnutým ideálním obrazem, jehož skutečnost existuje a má
smysl jen v živote, jen v život musí být tato idealita opět obracena a vtělovati "její poznání, její pravdu v řád života, toť vlastní, kladný smysl
poesie, jíž o tuto idealitu jde, toť její úkol tvůrčí.
Nutnost tvořiti v řádu života, to jest činně se účasniti vytváření hodnot, které člověka pro život vnitřně upevňují, vyplývá již z té skutečnosti,
že pouhé subjektivní a pasivní nazírání a prožívání oné ideality je nejen
neplodné, ale i pro sám subjekt bezvýchodné a marné. Všechna zkušenost odtud vzešlá a všechno poznání stále uniká a uplývá do prázdna,
nová pochyba pohlcuje sotva se zrodivsí tušení jistoty, které se nemá oč
opříti. Je to jako vzácná rostlina, která naplano odkvétá v šeru podsklepí,
protože se jí nedostává pravého slunečního světla a prsti slunečné země.
Bez vůle zašiti novou setbu svého poznání do prsti země, aby vzešla po
zákonu života a jemu vydala svou žeň, bez této vůle uskutečňované
setrvává básník v sterilní uzavřenosti, květ jeho poesie je třebas nádherný, ale hluchý. Básník jest pak jako ve vzduchoprázdném prostoru - jeho
ruce marně lapají po něčem, čemu by vtiskly trvalou podobu své tvůrčí
vůle. Tak utrpení, malověrnost a žízeň úzkosti ztravují a živí se samy
v sobě. V mladé poesii s obměnou lze pozorovati, že mnohde, při nedostatku vůle uskutečňovati idealitu v řádu života se naopak onen vzduchoprázdný prostor vytváří. Uskutečňovati idealitu, to znamená opravdu a
upřímně usilovat o nabytí jistoty pro tento život, chtít růsti k plnému, od-
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danému, pokornému přijetí tohoto života, chtít uvěřit v hodnoty, o něž
je úzkostně a opravdově bojováno, prostě pracovat k svému uzrání, jít
k němu, mít je jako skutečný a uskutečnitelný cíl před sebou. Nesetrvávat
a netonout s jakousi zvrácenou libostí v bolesti pro bolest, neshlížet se
v narcisovské rozkoši v své vlastní nesnázi, netěžit z pathosu své duchovní zraněnosti a svého, původně jistě opravdového hledání. Toto hledání
nesmí ustrnout v samoúčelný mechanismus, musí být hledáním živým
a nalézajícím. Miguel de Unamuno mluví v jednom ze svých essayů
o pýše kontemplativní, o nepravé pokoře, která je ve skutečnosti utajenou
pýchou. Pravá pokora je v jednání, to jest v nepohrdání projevy života.
»Neblahá jest vskutku pýcha nečinná, která se omezuje na sebepozorování a stálé opakování, oh, kdybych jen chtěl !...« To lze jistě přenésti
i na poesii. I básník musí se nejhlouběji dáti vésti hnutím pokory, neboť
jen skrze ni může vstupovati bezprostředně v život a tento život chápati.
Nejpravdivější poznání, nejhlubší zkušenost o člověku zůstane němá,
nedokážeme-li, aby promluvila slovem živým. A ovšem tohoto slova živého se jí dostane jen skrze život, jen jím může být vtělena. On jest obtížný kámen zkušebný, přestálá zkouška jest však již zároveň dokonaným
vítězstvím tvůrčím.
Mladý básník sestupuje sám v sobě k hlubokosti pravdy o přítomné
existenci lidské. Bylo by však omylem mysliti, že vzestup poznavšího,
zkoušeného a očištěného zpět k povrchu lidského společenství dál by se
samočinně. Tento vzestup není ničím menším než svrchovaným úsilím,
bojem, opětovnou zkouškou, a je bezpochyby daleko odpovědnější a
hrdinštější i ohroženější než sestup v subjektu samém. Mezi vítězně dokonaným vzestupem (ač je nevhodno mluvit kdy o dokonání tohoto vzestupu, sotva ho lze - stejně jako onoho »sestupu«, úplně dosíci) a přípravným stavem hlubinným je rozdíl takový, jako mezi pouhým předsevzetím a jeho uskutečněním.
Není však těžkosti krásnější a lidsky důstojnější nad toto uskutečňování, jež je především sebeuskutečňováním, nad tento duchovní boj.
Mladou poesii teprve čeká.
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Stanislav Režný
O ČESKÉ P O D N I K A V O S T I
Kritisoval jsem v 5. čísle Řádu studii Aloise Červína »O české podnikavosti«. V této stati chci říci něco positivního o tom, jaké by měly býti
pojmoslovné a metodologické předpoklady takovýchto studií a k jakým
výsledkům se v nich až dosud pospělo.
Především si zde musíme stanoviti a ujasniti potřebné pojmy. Rozlišujme podnikavost, vynalézavost a onu vědeckou Činnost, z níž mohou
resultovati objevy a výzkumy důležité ve svých praktických důsledcích
i pro výrobu a hospodářství vůbec.
Podnikavostí budeme rozuměti tvůrčí a iniciativní činnost na poli
hospodářského podnikání, a to ve všech oborech národního hospodářství.
Vynalézavostí nazveme tvůrčí činnost usilující na poli technickém
o nové výzkumy, objevy a vynálezy, jež se mají uplatniti ve výrobě, dopravě a po případě i v jiných oborech. Patří sem, zhruba řečeno, ony
plody lidské činnosti, pro něž dnes může jejich původce požívati ochrany
patentního práva. Dalším důležitým znakem v pojmu vynalézavosti nám
bude, že tu jde o záměrnou činnost směřující právě k tomu, aby nový vynález neb objev mohl býti ve výrobě neb dopravě atd. prakticky uplatněn.
Tím si rozlišíme vynalézavost od oněch případů, kdy vědec při svém
teoretickém badání, prováděném především pro čistě vědecké účely, dospěje též, aniž to bylo původním a hlavním cílem jeho činnosti, k objevu
nebo vynálezu důležitému i pro hospodářství.
Nenazývejme, jak to činil v kritisované studii AI. Červín, vynalézavost »technickou podnikavostí«. Jak odpovídá duchu našeho jazyka,
nechme slovo podnikavost vyhrazeno pro tvůrčí činnost na poli hospodářském, vynalézavost pak pro svrchu popsanou činnost na poli technickém. Česká řeč sama nechává zde dokonale jasně vyznívati rozličný
smysl těchto pojmů a bez jakýchkoliv definic vzbuzuje již pouhým zvukem těchto slov správné myšlenkové představy o vlastním jejich obsahu.
Jest největším užitkem, jaký může poskytnouti dokonale vypěstovaná řeč
vědeckému myšlení, že je totiž samotným zněním svých slov umí vésti až
k podstatě věcí, jež chce věda probadati.
Podnikavostí rozumějme, jak jsem již svrchu uvedl, tvůrčí činnost na
poli hospodářského podnikání ve všech jeho oblastech, tedy jak ve výrobě zemědělské, hornické a průmyslové, tak i v obchodu, dopravnictví
a peněžnictví všeho druhu. Látku pro studii o české podnikavostí po-
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skytnou nám všechny ony případy, kdy čeští podnikatelé dovedli vybudovati velké prosperující podniky, uměli překonati těžké překážky jejich
podnikání v cestu se stavějící, zvýšili, zlevnili či zlepšili výrobu aneb své
výkony v distribuci statků nebo ve financování hospodářství, uměli úspěšné zavésti nové objevy, vynálezy, výzkumy a zlepšené methody technické
i pracovní v hospodářském podnikání, dovedli proniknouti v tuhé soutěži
se svými výrobky na světový trh aneb i v dobách hospodářských krisí zachovati provoz svých podniků a pod. Pokud pak jde o českou vědeckou
činnost, z níž vzcházely praktické důsledky důležité i pro hospodářské
podnikání jakož i o vynalézavost českých hlav, budiž o nich ve studiích
O České podnikavosti učiněna patřičná zmínka potud, pokud právě tyto
objevy, výzkumy a vynálezy dovedli čeští podnikatelé v hospodářské praxi
také úspěšně zavésti. Podnikavost záležející právě v úspěšném zavádění
nových strojů, výrobních method a pochodů atd. do hospodářského
provozu, čímž se dociluje snížení výrobních nákladů na jednotku výrobku, to jest ona stránka podnikatelské činnosti, jíž dnes říkáme racionalisace.
Podnikavost ve smyslu právě popsaném mohou arci rozvinouti nejen
samostatní podnikatelé
zemědělští, průmysloví, obchodní atd., nýbrž
ivedoucízaměstnanci hospodářských podniků, ať tyto již patří jednotlivcům aneb akciovým a jiným soukromým společnostem či veřejnoprávním
korporacím. Naproti tomu vynikající pracovní výkony úředníků, dělníků
či jakýchkoli jiných zaměstnanců hospodářských podniků, projevující se
spolehlivosti, dovednosti, rychlosti, přesnosti, výkonnosti, obratnosti,
uplatňování inteligence či vkusu aneb dokonce uměleckého cítění v uložené jim práci, nebudeme řaditi pod pojem podnikavosti, nýbrž do kapitoly jednající o jakosti práce. Podnikavosti budeme rozuměti vždy vedoucí, po případě vůdčí činnost v podniku, v jeho řízení, to co se nazývá
v angloamerické literatuře »management«.
K tomu několik praktických příkladů: vynalézavým byl nešťastný
Božek, jehož parní vůz a parní člun byly předchůdci Stephensonovy lokomotivy a Fultonova parníku. Nemůžeme však Božka nazývati podnikavým, poněvadž neuměl či nemohl své velké vynálezy hospodářsky zužitkovati. Naproti tomu Křižíka nazveme mužem vynalézavým i podnikavým zároveň, poněvadž byl nejen slavným vynálezcem, nýbrž i velmi
úspěšným podnikatelem, výtečným hospodářským zužitkovatelem své vynalézavé činnosti a zakladatelem jednoho z našich předních elektrotechnických podniků. Těžiště světového významu Baťova leží pak nesporně
na poli podnikavosti.
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Vymezili jsme si pojem podnikavosti. A nyní, jakým způsobem by
bylo možno o tomto tématu pojednávati, t. j. v našem případu psáti
o české podnikavosti ?
Lze především podati souvislé historické vylíčení, jak se česká podnikavost v našich hospodářských dějinách uplatňovala a jak se projevuje
v přítomnosti. To by byly práce spadající do oblasti hospodářské historie
a deskriptivy. A zde se hned naskýtá otázka: čím se budou takovéto práce
vůbec lišiti od dějin našeho hospodářského vývoje aneb od popisu národního hospodářství našich zemí? Hlavní rozdíl bude v tomto, historie
české podnikavosti aneb popis, jak a kde se dnes uplatňuje, budou jenom
výsekem, určitou částí našich obecných hospodářských dějin či všeobecné
hospodářské deskriptivy našich zemí. Tyto studie budou věnovány speciálnímu výkladu, jak a kde se projevoval či projevuje onen tvůrčí duch,
onen spiritus rector hospodářského rozvoje, jímž je podnikavost, nikoliv
tedy celkovému vylíčení dějin či stavu našeho národního hospodářství.
A za druhé, vymezíme-li si dané téma ještě tím, že budeme psáti v uvedeném smyslu o české podnikavosti, znamená to, že nebudeme zde přihlížeti k oné tvůrčí činnosti hospodářské, kterou rozvinuli či rozvinují na
našem území příslušníci jiných národů. Naproti tomu hospodářská historie či deskriptiva budou arci musiti se zabývati patřičnou měrou i podnikáním členů cizích národů v našem hospodářství. Za to zase by bylo
možno ve studii o české podnikavosti všimnouti si i uplatňování jejího
za hranicemi naší vlasti, tedy na př. o českém podnikání na Balkáně,
o vynikajících podnicích našich krajanů v zámoří a pod.
Tyto studie o české podnikavosti s hlediska historického aneb deskriptivního poskytnou prvou nutnou základnu pro studie tohoto druhu tím,
že popisujíce pozorovaný jev a vykládajíce jeho historii opatří nám potřebný empirický materiál pro další jeho zkoumání, při němž půjde zejména o tyto otázky:
Jaké jsou charakteristické rysy české podnikavosti ?
Shodují se úplně s rysy vyznačujícími obecně podnikavost i ostatních
národů našeho kulturního okruhu? Po případě, bylo-li by možno stanovití několik různých typů podnikavosti, charakteristických pro rozličné
národy, kterému z nich se česká podnikavost blíží nejvíce? Či vykazuje
snad i určité zvláštní, specifické rysy, jakých nenajdeme u jiných národů ?
A zde už přicházíme k jednomu z nejobtížnějších problémů národohospodářské vědy, totiž k otázce, jaký je poměr národnosti k hospodářství. Problému tohoto dotýká se sice přímo i nepřímo, s větší či menší
intensitou téměř nepřehledná řada nejrozličnějších prací a studií, avšak
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positivní výsledky všeho tohoto uvažování a badání jsou stále ještě skrovné a pochybné. Literaturu o tomto předmětu představují nesčetné cestopisy, causerie, essaye atd. cestovatelů, kteří u cizích národů si někdy
a někde též všímali jejich vztahů k hospodaření; nejrůznější úvahy veřejně
činných osob, politiků, státníků obsažené v jejich řecích, projevech, článcích, výzvách, studiích atd.; národopisná, vlastivědná, ba i krásná literatura zde poskytuje přečetný pramen, vzpomeňme jen, co postřehů o vztahu jihočeského sedláka k hospodaření, o jeho podnikavosti (po případě
v negativním smyslu), jest obsaženo v Holečkově cyklu »Naši«! A zejména sem ovšem patří studie odbornějšího založení, usilující již o čistě
vědecké traktování daného tématu, avšak psané až dosud ponejvíce ze
speciálních hledisek, jako na př. úvahy o poměru barevných ras (zvláště
Mongolů nebo černochů) k hospodářství, aneb práce dotýkající se našeho
tématu v celkové jiné souvislosti. Vše, co tu bylo napsáno o poměru
národnosti k hospodářství, představuje spíše jen tříšť nejrůznějších částečných postřehů a poznatků, více méně fundovaných, avšak soustavných
vědeckých děl této otázce speciálně věnovaných, které by se s celým
problémem důkladně vypořádaly především po stránce methodologické
a pak dospěly k určitým poznatkům v meritu věci samé, vlastně nemáme.
Mnohem vyšší úroveň vykazuje už literatura na téma náboženství a hospodářství, sice daleko méně početná, avšak s vědeckými díly přinášejícími
už vážná řešení celé této otázky (na př. práce Maxe Webra, Troeltsche,
W . Pettyho, A. de Tocquevillea, E. Laveleye). Takovou nejvýznačnější
vědeckou prací v oblasti našeho tématu by snad byla předválečná kniha
Sombartova o Židech a hospodářství (Die Juden und das Wirtschaftsleben), která však je zase věnována jen poměru jedné rasy k hospodářství;
a ovšem různé velmi cenné příspěvky pro naše téma přináší vůbec Sombartův Moderní kapitalismus.
Ve veliké soustavě národohospodářské vědy, jakou presentovali světu
němečtí národohospodáři ve své Grundriss der Sozialökonomik, pojednal
prof. Robert Michels o tématu »Hospodářství a rasa«. Zde shrnul s velikou pílí vše, co bylo až asi do r. 1923 o tomto tématě napsáno; avšak
utvořiti si z přečetného materiálu zde sebraného nějaký aspoň trochu
ucelenější obraz o tom, co je pro jednotlivé rasy a národy v jejich poměru k hospodářství charakteristického, není dobře známo. Jako obecnější a aspoň většinou autorů uznávané poznatky dají se uvésti toliko
tyto these:
1. Základní charakteristické rysy, vyznačující hospodářskou činnost
národů bílého plemene, jsou jim z velké části společné.
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2. V tomto širokém společném rámci lze však nicméně pozorovati
některé ráznosti příznačné pro hospodaření rozličných národů.
Tak především se zhusta tvrdí, že národy protestantské jsou hospodářsky pokročilejší než národy katolické, ba praví se dokonce, že i v jedné
a téže zemi vykazují protestantské kraje vyšší hospodářskou úroveň než
katolické. Tato diferenciace jde však ještě dále: mezi národy, resp. kraji
protestantskými přísluší zase prvenství v hospodářském ohledu kalvínům
oproti luteránům. Vykládá se to tím, že vážná, až ponurá nauka kalvínská, nepříznivá jasnému a estetickému životnímu nazírání, vypěstovala
ve svých vyznavačích ctnosti, které jim byly velmi na prospěch v jejich
hospodářské činnosti, jako spořivost, střídmost, střízlivý, praktický názor
životní, spoléhání jen na sebe sama. Jestliže užívání radostí světských
jevilo se kalvínům jako něco nemístného a hříšného, byli pak vlastně
nuceni vynaložiti všechnu svou inteligenci, píli a energii na hospodářské
podnikání, zvláště když byl rozšířen též názor, že i spořádané poměry
majetkové, ba přímo bohatství patří do jisté míry také mezi zevní znaky
obce vyvolených.
Netřeba snad dokládati, že jen naprosto materialistický názor by mohl
tvrzenou superioritu protestantských národů na poli hospodářském ztotožňovati hrubým omylem s jejich nadřaděností národům katolickým v celé
oblasti kultury a života vůbec.
Pokud jde nyní o hospodářské vlastnosti jednotlivých národů, slušelo
by tu vždy ještě rozeznávati, do jaké míry se zde jedná o určité specifické vlastnosti národní povahy a do jaké míry vtiskuje opět jinde prostředí a poměry, v nichž národ žije, zvláštní znaky jeho hospodářské
činnosti.
Tak za charakteristické vlastnosti amerických podnikatelů (U. S. A.)
se všeobecně udává nejsmělejší podnikavost a vynalézavost, úžasná pracovitost a výkonnost stupňující se až k zimniční snaze o vydělání co
největšího množství peněz, která často způsobuje, že americký »bussinesman« ztráví celý svůj život jen v honbě za dolarem, nepoznav celkem
z něho ničeho jiného a umírá na konec - třeba uprostřed ohromného bohatství - přepracováním a vyčerpáním. Dále souhlasí četní spisovatelé
v tom, že ráz amerického podnikání měl - zejména před prvou světovou
válkou - ráz vysloveně extensivní a spekulační. Američan se vrhal, ať
v zemědělství či v průmyslu, na oblasti, které slibovaly největší a nejrychlejší výdělek a jak zde sebral prvé nejtučnější zisky, takovou »smetánku«, opouštěl hned dosavadní svůj podnik (na př. farmář svou usedlost) a investoval vydělané peníze zase do jiného oboru, slibujícího
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v dané době největší výdělek. Co pak naplňovalo evropské pozorovatele
v americkém průmyslu úžasem, to byly gigantické rozměry výroby, naprostá dokonalost strojního vybavení amerických továren »up to date«
a s ní souvisící zavedení strojní výroby i pro úkony, o nichž se v Evropě
soudilo, že zůstanou navždy doménou ruční pláce, a konečně při obrovském rozmachu výroby její úžasná specialisace (na př. továrna s mnoha
tisíci dělníky vyrábějící jen 2—3 druhy žácích strojů). Z toho všeho
řečená americká průbojnost a výkonnost a snaha o co největší výdělky
mohou míti své kořeny v národní povaze, naproti tomu však ony jiné
znaky americké podnikavosti mohly vzniknouti prostředím a zvláštními
poměry Nového světa. Tak zmíněná extensivita ve všem hospodaření
byla snad nutnou v panenské zemi, kde šlo o rychlé otevření všech potřebných hospodářských zdrojů, aniž bylo možno ještě jeden po druhém
důkladně a intensivně zpracovávati. Ony neobyčejně veliké strojové investice byly nesporně nutné v důsledku vysokých mezd a dříve snad i poměrného nedostatku pracovních sil, jako zase ohromné rozměry výroby
spojené s úžasnou specialisací její byly umožněny masovým odbytem na
bezcelném území, rozprostírajícím se od Atlantického oceánu až k Pacifiku.
Zajímavé rozdíly shledávají spisovatelé v charakteru podnikavosti
jednak Angličanů a jednak Němců. Řada podnikatelských předností je
oběma národům společná: tak vysoká výkonnost, houževnatost, vytrvalost, solidnost, velkorysost a odvaha, avšak zřetelně se vyskytují i rozdíly
plynoucí z různosti národních povah: Němcům vrozený smysl pro kázeň,
disciplinu a organisaci činí německé podnikatele zvláště způsobilými
k tomu, aby podřídili své individuální zájmy a počiny jak hospodářské
úpravě předepsané shora, mocí státní, tak i reglementaci vyplývající
z úmluv podnikatelů samých (kartely). Naproti tomu anglický podnikatel lpí na své individuální svobodě a podřizuje se nerad řízení svého
hospodářství buď státem či kartely. Angličtí podnikatelé nerozvinují též
oné horečné činnosti výdělečné, jež charakterisuje Američany. Anglický
podnikatel, stejně jako příslušníci všech ostatních vrstev jeho národa,
chce míti svůj volný čas pro pěstování sportu, obchodními starostmi nerušený week-end a pod. Vůbec pak koncem minulého století se angličtí
podnikatelé domnívali, že naprostý průmyslový primát Anglie je zajištěn
na věčné časy, z kteréžto iluse byli arci drsně probuzeni ostrou soutěží
americkou, německou, později též japonskou a i řadou dalších národů.
Jako beati possidentes domnívali se též, že anglický vkus a móda jsou
a zůstanou pro celý svět rozhodujícími a že netřeba se starati při výrobě
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vývozních tovarů o odlišné snad záliby a požadavky cizozemských odběratelů. Naproti tomu chválila se všeobecně už před prvou světovou válkou veliká přizpůsobivost německých vývozců cizozemské klientele, korespondováním v jazyku odběratelově počínaje a podvolením se jeho vkusu
a potřebám konče.
U francouzských podnikatelů se obecně chválí jejich píle, spořivost,
nepředstižitelný vkus a umělecký smysl, avšak charakteristickým znakem
je sklon k rentierství, vlastní ostatně Francouzům všech společenských
tříd. Tvrdí se, že francouzský podnikatel nemá namnoze za svůj životní
cíl stále zvětšovati a zdokonalovat! svůj podnik, pracovati v něm až do
smrti, nýbrž že chce po velmi pilné práci a po dosažení hmotného úspěchu uchýliti se, ještě v plné životní síle a svěžesti, do ústraní a zde v klidu
a pohodlí požívati plodů své práce.
3. V e studiích o poměru národnosti k hospodářství třeba však zejména varovati se příliš apodiktických úsudků o domnělé hospodářské
buď méněcennosti či naopak superioritě určitých národů, a to ať všeobecné či vztahující se na jednotlivá odvětví hospodářská. Lze mluviti
nejvýše o tom, že v dané době žijí vedle sebe národy hospodářsky pokročilejší a národy méně pokročilé. Hospodářský vývoj neprobíhá
u všech národů stejně a současně; viděli jsme však dosud v dějinách,
že i národy v minulé době hospodářsky opozdilé či nalézající se teprve
v počátcích svého hospodářského vývoje dosahují v průběhu doby nejvyšších met hospodářského rozkvětu, zatím co národy druhdy nejpokročilejší mohou i zde překročiti svůj zenit a ocitnouti se na sestupné linii
úpadku.
Rovněž tak třeba opatrnosti v úsudcích o t. zv. vrozených vlohách či
o nedostatku jich u jednotlivých národů pro určité hospodářské obory.
Zde totiž může m. j. vykonávati veliký vliv i prostředí. Bylo by jistě
těžko žádati, aby náš národ vynikal v mořeplavbě aneb národ postrádající
ve své zemi nerostů v hornictví a pod.
Studie o teskê podnikavosti bylo by třeba především zasaditi do širšího rámce poznatků o povaze podnikavosti u národů bílého plemene
vůbec a hledati potom, co má česká podnikavost společného s podnikavosti ostatních národů, příp. kterému typu se tu nejvíce blíží a v čem
vykazuje svoje specifické či až odchylné rysy. Zde čeká na badatele oblast
ještě vůbec nezpracovaná, poněvadž práce, jakou je na př. ona v č. 5 Řádu
kritisovaná studie Červínova, nepřinášejí tu žádných positivních výsledků.
A i ve starší době celkem marně pátráme po nějaké studii této otázce
speciálně věnované; je zde ovšem na př. Chalupného spis o české národní
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povaze, kde se tvrdí, že naše národní povaha je prý charakterisována tím,
že dovedeme s velkým zápalem pustiti se do nějakého díla, přemáhati
i značné počáteční překážky, avšak že potom neumíme získaných výsledků udržeti. To prý se jeví i v našem hospodářském podnikání. Je
jistě zcela mylné a diletantské chtíti považovati tuto domnělou naši národní vlastnost i za nejdůležitěší charakteristikon českého hospodářského podnikání (do jiných oblastí národního života nechci se zde pouštěti),
zvláště když bychom mohli lehce tuto povrchní thesi Chalupného vyvrátiti citováním ne sta, nýbrž tisíce dokladů o houževnatosti a vytrvalosti
nejrůznějších českých podnikatelů, kteří přes všechny překážky a nezdary
dovedli jiti stále vpřed a získané posice nejen udržeti, nýbrž i stále rozšiřovati.
V poslední době se organisuje se zvýšeným úsilím práce na dějinách
našeho hospodářství, zvláště průmyslu (Archiv pro dějiny průmyslu,
Odbor pro dějiny průmyslu při Průmyslové jednotě, Sbor pro zpracování dějin techniky a průmyslu). Jest doufati, že obecnější i monografické práce zde vzniklé budou důležitým pramenem i pro budoucí studie
o české podnikavosti, založené již na podkladech skutečně vědeckých.
A snad nebude bez užitku pro autory takovýchto studií i tento skromný
rnethodický příspěvek, jímž jsem chtěl, smím-li zde použiti okřídlených
slov básníkových »pro budoucí poutníky a poutnice urovnati silnice«.

KNIHY A U M Ě N Í
Zpěv

muže

Jaroslav Kolman Cassius: Prsten. Praha, Fr. Borový 1941. České básně svazek 49.
Knihou »Prsten« se Jaroslav Kolman Cassius octl v řadách těch básníků, kteří nás
v poslední době překvapili a překvapují rozsáhlými básnickými skladbami. Tento zjev,
velmi zajímavý tím, že není ojedinělý, se obyčejně uvádí jako důkaz větší schopnosti
soustředění tvůrčího. Jistě právem. Říká se obyčejně, že básníci k takovým skladbám
dospívají zráním. Ale nevysvětlíme je dobře věkem básníků - vyskytují se současně
u tvůrců různých věkem i generační příslušností (Cassius, Hora, Seifert, Holan, Bednář).
Bude asi nutno ukázati na dobu, kterou prožíváme a na jejíž otázky básníci, každý
po svém, odpovídají jako na příčinu.
Oč jde v nové knize Cassiově? O to, co se stalo v poslední době tématem tolika —
mnohdy dobrých, většinou vsak velmi ubohých — veršů, o návrat k rodné půdě. Mužný
lyrik dřívějších útočných a řízně pointovaných veršů ustupuje »starému muži«, jehož
píseň mnohde přechází málem v elegii. Pro svůj návrat k dědictví po předcích si našel
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Kolman Cassius krásný symbol prstenu, děděného v jeho rodě po mnoho generací. Slouží
ke cti knize i jejímu autoru, že nevzdychá nad promarněnými dny, že neúčtuje sentimentálně se životem, jak se to stalo zvykem. Nač také resignovat? Pravda, blíží se smrt, ale
proč naříkat, vždyť »až budeš, srdce, zcela zticha, bude se líp ti naslouchati tomu, co
hlučí a se tratí v Dechu, jenž nejhlouběji dýchá«. Neboť nelze tu mluvit o nějaké nenávisti nebo lhostejnosti k životu. Naopak. Kolman má právě v této knize několik veršů,
které mohou sloužit jako svědectví, jak vášnivě má rád život, život takový, jaký je; jak
jej má rád bez výčitek, že mu ruší jeho sen, bez naříkání na zlo, které s sebou nutně
přináší. Kolman mluví o svém rodu. Nečekejte však nějaké historisování, jaké jsme
na příklad nalezli u mladého autora Škvora. Poesie Jaroslava Kolmana Cassia jest
a zůstává nepapírovou. Vzpomíná nanejvýš svého děda — a jest to vzpomínka až příliš
živoucí a životná. - Stalo se v poslední době zvykem obkreslovat a rozmazávat a rozmělňovat, bryndat a ředit mohutné a silné protiklady baroka. Kolman chápe rovněž člověka jako spojení dobra a zla, zvířete a anděla. Při tom však mu člověk zůstává jednotkou
a jednotou v pravém slova smyslu, neboť je dílem božím.
Je dosti známa Kolmanova lyrika. Méně známy jsou však jeho povídky a málokdo
ví, že jest jedním z mála spisovatelů, kteří se u nás dovedli podívat válce do očí bez
mámivých brejlí didakse a literární šablony. A nenávist k literární přetvářce a póze i ke
všemu neopravdovému prostupuje celé Cassiovo dílo až po dnešek. Cassius se dostal ve
svém mládí do styku s dekadencí a je sympaticky charakteristické, že jako památka na to
zůstalo v jeho verši úzkostlivé vyhýbání se všemu, co zavání dekadentním, málo opravdovým, pracně vypiplaným uměníčkem. Neříkám, že by své básně improvisoval. Naopak.
Pracuje na nich - těžce a usilovně, pravděpodobně i dlouho. Ale všimněte si, jak občas
nepravidelné strofy hledí setřít každé zdání obvyklé, sladké a podplácející, prázdnotu
zakrývající krásy. Všimněte si dále, jak víceslabičná slova brzdí mu rytmus všude tam,
kde se verš nebezpečně blíží patosu. - Kolman jest lyrikem myšlenkovým. Ne vždycky
se mu však daří vtělit myšlenku ve slovo zcela a úplně. Tvoření jest u něho namáhavým
- až příliš jednostranným - vypětím intelektu. Proto obraz - nejzrádnější snad z projevů básníkových - prozrazuje, že byl tvořen j e n intelektem, a to intelektem chladným : »Ten prsten, smrti obruč sirá se sudu, který vyschl zřícen. ..« Ne každá metafora
jest nenásilná, ne každé slovo vyplývá z celku jako nutnost. Přesto však lze říci, že
»Prsten« je skladba jednotná, vyvážená a celistvá.
Pavel Štěpánek

P o v í d k y Jana

Čepa

Jan Čep: Tvář pod pavučinou. Praha, Vyšehrad 1941.
Z nového povídkového souboru J. Čepa, který nedávno vyšel ve Vyšehradě, upoutají čtenáře hlavně dvě rozsáhlé práce, titulní Tvář pod pavučinou a Oldřich Babor.
Ústřední stostránková povídka je jakási hra tří Marií, mladá čtyřiadvacetiletá vesnická
dívka Marie Dohnalová je tu postavena mezi dvě matky, svou mrtvou matku Marii
a Matku Boží. Dívka nastoupila po smrti matčině její místo v rodině a zdědila po ní
i sošku Panny Marie Habřinské ve výklenku usedlosti. Vlastní drama se odehrává mezi
těmito třemi Mariemi, také název má próza podle mariánské sošky, s níž Marie Dohnalové stírá na začátku závoj pavučin a před níž na konci padá závoj i s jejího srdce. Čep
nedovolil, aby vnitřní drama se odehrávalo v násilném vzduchoprázdnu, a s podivuhod-
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nou invencí vytvořil postavu Terezky z hor, živé poselkyně obou neviditelných Marií.
Postaral se také, aby Mariin příběh nevyzněl kalendářově, přenesl tíhu odhodlání na její
sestru Anežku, která »se nerozpakovala, skočila první«. Ženské postavy, jak vidět, stojí
v popředí povídky, ale nejsou bez protiváhy. V Josefovi, bratru Mariině, nakreslil autor
rytíře, který se probouzí z kamenného snu, oživlou vidinu velkých starých dob
kamenného rytíře v brnění, zazděného v habřinském kostele u oltáře«), kdežto jeho skvěle načrtnutý otec je »člověk na silnici«, člověk starého světa, který vláčí břemeno slabostí
a omylů, celou tíhu uzavírající se doby.
Vnější děj má osu v zranění Josefově při rvačce o habřinských hodech, ale básníku
jde o víc než jen o obrat v jedné rodině, způsobený takovou událostí. Jde mu o obraz
chaotické doby, otřesené ve svých základech a hledající cestu k Bohu. Za všechny bloudící Čte Josef text biblický (str. 142), za ně měl starý Dohnal »chvíli strašného osvícení,
kdy jako by byl zaslechl hluk padajících zdí jerusalemských«, za ně poslouchá Marie
»hromobití hlasu Hospodinova«, za ně pociťuje Anežka »závrať, moci si říci ve chvíli,
kdy se všecko zdá rozpadat v atomy, že nic nemůže uniknout vůli a lásce Boží«. Tvorba
Čepova se snad ještě nikdy nerozbouřila takovou vichřicí apokalyptické hrůzy a hrdinské
lásky jako právě v Tváři pod pavučinou. I když by bylo možno s hlediska uměleckého
vytýkat některé nevyrovnanosti a zlomy, zjevily se básníkovi v Tváři pod pavučinou nové
duchovní pevniny, které bude moci a bude musit dlouho vzdělávat.
Vášni základního vidění přesně odpovídá zjítřenost, s níž teď autor vnímá jevy
a děje životní. Povrch věcí a zdání činů se hroutí v bolestných otřesech srdce a do
čekající, »až odplyne příboj křiklavých obrazů a zpřeházených myšlenek«; také s jejím
otcem zatočí život a překazí mu »hru na schovávanou«, při níž »i smrt své ženy si dovedl takřka sám před sebou zatajit«. Častěji si nyní Čepovy postavy uvědomují rozpor
mezi opravdovým bytím a zevnějškem pro všední potřebu, jejich vnitřní zkušenost se
skládá z řetězce revelací. Marie Dohnalová sice odedávna měla pocit, že tvrdé ruce Terezčiny hladí jakoby lupenem, ale »teprve dnes se doopravdy pozastavila nad podivnou nesrovnalostí mezi tím, jak starodávná matčina přítelkyně vypadá a co dělá, a mezi tím, co
z ní na lidi přechází«. Nebo bratra vidí také v dvojím osvětlení: »pomyslila s prudkou
něhou na bratra Josefa, skrývajícího pod lehkomyslným a vzpurným zevnějškem bůhvíjaké pohmožděniny«. V radikální podobě najdeme tento pocit v závěru: »Jako by se
v n í . . . všecko rozdvojovalo.« Kdesi hluboko se ztrácí náš svět a náš život a zjevují se
děje »jaksi mimo čas, daleko od věcí tohoto světa« (sr. str. 56).
Hluboký otřes musil zasáhnout i do oblasti slova a skutečně slovo se teď básníkovi
mnohokrát zaleskne nenadálou září, jako když z rozbořeného domu náhle vystoupí na
světlo dávno zakopaný poklad. Takový je objev starého hospodáře: »Byla svobodna ano, sedlák si opakuje s úžasem to slovo, které se mu najednou třpytí v rukou.« Podobně
si opakuje Josef: » . . . s výrazem - ano, s výrazem neohroženým.« Jako nad nesrovnalostí
zdání a pravdy se Marie pozastavuje i nad slovem: »„Tešit?" opakovala si v duchu Marie
a po prvé v životě se pozastavila nad tímto slovem, které jí najednou zaznělo, jako když
hodí kámen do propasti.« Postavy povídky se napořád zastavují nad věcmi a slovy, napadá jim, »co to vlastně znamená«. Čep pozapomněl v naléhavosti životních zkušeností
mnoho ze svého mladistvého artismu, jistě neplatí pouze o jeho dnešních postavách, že
slova jim stoupají z »živé hloubky«, že jsou »nasáklá zkušeností vlastní, ještě čerstvou
a krvácející«.
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Byl by vsak omyl domnívat se, ze básnický výraz Čepův ztratil v útlaku vise něco ze
svých kladných hodnot, že melodie jeho vět se rozskřípala, že organismus odstavců byl
postižen křečovitostí. Čep ví naopak ještě lépe než kdykoliv jindy, co pro umělce znamená »hmotná zástava snového děje«, v nových, obtížnějších úkolech uplatňuje ještě dokonaleji své kouzelné umění přechodů a prolínání. Upozorňuji aspoň na dva příklady, jak
umělec dovede zachytit lidskou tvář. V I. kap. utírá Marie okna a složitým pochodem, ze
vzpomínek vzbuzených třením hadříku po tabulce a z odrazu vlastní tváře ve skle, vynoří
se jí před očima podoba matčina. A v předposlední kapitole proměny tváře starého Dohnala jsou prolínavě fixovány jeho slavnostní fotografií a podobenstvím s prasklým zrcadlem: »A vtom zas na ní naskočilo znovu ono spletité rýhování, jako když se rozběhne
po zrcadle hvězdice trhlin po ráně kamenem.« Málokterý básník dovede tolik sugerovat
symbolem jako Čep, tak se vyhnout úskalím popisně analytické psychologie. Za mistrovský kus jeho umění považuji komoru na obilí, která je dějištěm v úvodní a závěrečné
kapitole. Úzkostné děje prózy nemohly dostat vhodnější rámec než tuto dusnou komoru,
kde leží obilí »i s tím pohlceným světlem a žárem«: » Všecek nízký prostor pod trámovým stropem, na jednom místě ještě ohořelým od posledního požáru, čpěl chlebným pachem a v širokých příhradách se vršily červenavé kupy pšenice vedle nenápadnějšího
třpytu žita a plavého hemžení podélných zrn ječmenných a ovesných.« Čep si dobyl
v Tváři pod pavučinou, ne-li úplné vítězství, tedy jistě podmínky k němu.
Povídka Oldřich Babor, zčásti časopisecky otištěná v prvních letošních měsících jedna ukázka v 2. Čísle Řádu -, těží již z výbojů Tváře pod pavučinou. To, co bylo mučivým prožitkem, totiž nesrovnalost dvojí skutečnosti, to se stává skoro nenápadným stylovým prostředkem: »zkrušený a zpupný,« »přísně, ale zároveň roztržitě,« »zdál se
tvrdý, a přece v něm bylo tolik smutku.« Intimně jsou obě povídky spjaty viděním přírody. V Tváři pod pavučinou astrologie vzrušeného srdce čte z tváře přírody, z jejích
přelétavých zásvitů, letících oblak : »Takhle by to mohlo vypadat, kdyby . . .« říkala si :
»stín toho akátu přes tamhleto okno, ta vlaštovka, která krouží nad střechou, a písek,
který mi chrupe pod nohama. Je v tom něco nového? Poznala bych to, kdyby bylo něco
nového ?« Těžší je čtení nedůvěřivého starého Dohnala, v VI. kap. je několik krásných
odstavců, v nichž oblenělé srdce sedlákovo, vybouřené poslední ranou, dohovořívá se se
svými drahými, ztracenými i ohroženými, právě v řeči krajiny. A vedle zjevů nejbližších
zrcadlí se tu jeho vlastní život: ». .. a není to jenom hlína, nejsou to nízká pole na
všecky strany, obzory od nepaměti stejné: je to jeho minulý čas, všecky uplynulé okamžiky jeho života, den za dnem, rok za rokem...« V Baborovi je už z toho přesná astronomie ducha. V předtaktí největší Baborovy zkušenosti hrabe jeden parťák »rukama v ornici, zkoušeje, jak je hluboká a těžká«. To se stane životním údělem Baborovým, aby jako
polní hlídač četl z věčné nebo aspoň věkovité tváře země. Jsou to čarovné stránky z poslední kapitoly, kde Babor tuší tak skutečné a tak tajemné »podzemní čeření«, kde dospívá k vysokému poznání : »nést zároveň na svých křídlech celou tíhu sladké země.« Hle,
pozdní, zmoudřelý druh Josefa Bracha, ponocného!
Povídka o Oldřichu Baborovi je jediné závratné podobenství života. V I. kap. se
chlapce dotkne »nahé a ohromující tajemství života«, vzrušují ho »ty tetelivé stíny na
ubíhající vodě« a Čep dovedl zhustit celé opojení mládím do nezapomenutelného obrazu
»oblého stínu ryby«. V II. kap. je »povětrná rovnováha« mužného věku: »Ale jeho srdce
bylo tenkrát silné; dovedlo se vznášet nad propastmi jako dravec a neztratit rovnováhu.«
V další kap. zasáhne truchlivého hrdinu smrt ZoŠky, jeho ženy, překvapí ho a docela vy-
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vrátí ze zbytků rovnováhy. Přeludné panství jeho vůle se rozplynulo: »...a oči hleděly z okna na kolotoč stromů u silnice; cítil se unášen pohybem, nad kterým neměl moci,
a svět za okny se také pohyboval podle zákonu, na který neměla vlivu jeho vůle.« A jaká
je jeho poslední moudrost, kterou zdědil po nahlodaném starém Dohnalovi, již víme.
Umělecky je Oldřich Babor útvar překvapivě vyzrálý a dokonalý, cítíme tu žhnout
ohnisko, které vybuchlo v ústřední povídce, ale již se ohlašuje »nutnost životní kázne«.
Najdeme místa omamné krásy zvukové, připomínající Letnice (»plachá a žádoucí v záplavě svých plavých vlasů, s čistou svítící pletí«), nikdy vsak nenajdeme samoúčelné hry
estetické. Každé, i nejkřehčí gesto slovní nese odlesk duchovního úsilí a na konci stojí
vznešené slovo: »Zahořela v něm žízeň jakési velké prostoty, přímého a jasného poměru
k Bohu, k lidem, ke stvoření.« (Variant.)
Čepová cesta se urovnává a napřimuje. Babor vedle jiných vítězství znamená i usmíření protikladného spění z románu Hranice stínu, neboť spojuje linii Prokopa Randy
i Jana Simona, je tulákem i strážcem domova. Tak zmocněný rytmus Čepová díla pevně
zabírá vlnění lánů, pach hlíny i sladký paprsek nebe.
Oldřich Králík

Tvář vesnice v minulém

století

Česká literatura netrpí zrovna přílišným nedostatkem historické literatury venkovské, a v záplavě knih časových, překonávaných jeste časovějŠími, je s podivem, že
vychází v druhém vydáni Neužilova kniha Plemeno Hamrâ (Novina, Praha, str. 336),
jejíž námět o rodu, jehož jedna ratolest se dopustila zločinu - tentokráte vraždy na
otci - a v dalších generacích, pronásledovaných kletbou, je vzneseným životem člena
rodu a čistým srdcem ženy, zapáleným láskou k Člověku nehodnému, kletba opět smířena. Námět tolikrát propracovaný Světlou, Raisem a jinými, nabývá v peru Neužilově
pod zorným úhlem jeho osobitého, dějem a konflikty nabitého vidění lidí k sobě navzájem připoutaných osudem a nevyhnutelným soužitím nových tvářností a často dokazuje, že na věcech obyčejných a známých lze odhalit nadmíru živou barvitost a složitý
relief konfliktů, přiblíží-li se jim autor velkého fondu vypravěčského s láskou a něžností.
Pásmo děje, mezi dvěma póly - smířením zmíněné kletby a věrným zachycením
a prokreslením bitvy tří císařů u Slavkova - je po výtce porušeno listy z deníku faráře
Kvapila, které samy o sobě strhují lyrickou něžností, ale zbytečně zdržují plynulý tok
epického vyprávění, ač na druhé straně mnoho napovídají k psychologii Kvapilově
a vysvětlují předpoklady jeho jednání. Kvapilova osobnost, třeba je tu figurou podružného rázu, je ukázána v různých aspektech, aniž autor o ní prohlašuje něco ex katedra.
Možnosti Neužilova fondu vypravěčského jsou nejvíce patrny, jde-li o zachycení duševních pochodů lidí úchylných nebo mravně zvrácených. Pasáže líčící duševní
krisi Jakuba a Magdaleny po zavraždění otce, který byl notorickým pijákem, a místo,
jež zachycuje zhroucení a Šílenství Jakuba, patří k nejkrásnějším v celé knize, jsou
nabity živelnou, strhující dramatičností a dynamikou jednání. Naproti tomu postava
ušlechtilé Milky není prokreslena dokonale, kterýžto nedostatek je patrný zejména
v místě, kde po Jakubově smrti se Milka upíná k životu jeho dobráckého bratra Michala. Motiv tohoto činu není dost patrný, ba ani dost zdůvodněný. Vůbec poměr Milky
a Michala zůstává ve zkratce, ač jistě sám o sobě přinášel Neužilovi vděčné motivy,
byť neužité.
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Neužil se propracoval v Plemeně Hamrů k neobyčejně hutnému výrazu a jeho
epický záběr má značnou šířku a ethickou hloubku. Dovede zachytit tvář člověka bez
naivního idealisování, ale i bez banálního naturalismu, prostě člověka v jeho otroctví
vášně bez úniku, ničemnost bez lítosti, velkou a tragickou lásku, oběť i zločin a trest,
a to vše plynule se spolehlivým talentem vypravěčským, bez nemístného lyrismu slova,
v němž si moderní autoři, překypujíce nedonošenými obrazy, tolik libují. V lad. Vévoda

Dvě knížky z českého

pravěku

Přednosta praehistorického oddělení Národního musea v Praze, dr. Jiří Neustupný,
vydal v nakladatelství Život a práce dvě zajímavé knížky: »Náboženství pravěkého lidstva v Čechách a na Moravě« a »Pohřbívání žehem v pravěku Čech a Moravy«. V prvé
se pokouší na základě archeologických poznatků podat pravděpodobný obraz náboženských představ praobyvatel našich zemí, a to od paleolitu až k době časně historické,
v^ druhé se zabývá otázkou nejstarších pohřbů žehem a způsoby a obřady s nimi spojenými. Správně odmítá metodu, která srovnává pravěkého člověka s dnešním člověkemdivochem a věnuje pozornost jedině dochovaným památkám. Těch ovšem není mnoho,
neboť se dochovaly jedině předměty zhotovené z odolného materiálu a nadto často ještě
jistým způsobem chráněné (v jeskyních, hrobech a pod.). Nic se nám nedochovalo např.
z šatstva, předmětů dřevěných, nic z kultury duchovní (písně, řeč, vyprávění, písmo
a pod.). Lidská civilisace i kultura jsou starší než lidské záznamy. Dvě věci však člověka pronikavě odlišují od ostatních stvoření: je to náboženství a umění. Kam až naše
znalosti o nejdávnějším člověku pronikly, všude jsme se setkali s člověkem věřícím a
tvořícím. Mystický cit náboženský a neméně tajemný pud tvůrci je spojen s člověkem
odjakživa. V tomto smyslu nemůžeme souhlasit s posivistickým myšlením dr. Neústupného, který hovoří o »vzniku náboženství«. Přes velkou opatrnost, která mu velí na
mnoha místech místo pochybného dohadu říci »nevíme«, přece jen mnohá z hypothes zůstává hypothesou, vedle níž lze postavit i hypothesy jiné. Tak hned domněnka, že skrčená
poloha těl pohřbených napodobuje polohu těla ve spánku a že tedy smrt mohla připadati
pravěkým lidem jako hluboký a dlouhý spánek. A tam, kde skrčení těla bylo velmi silné,
což lze dosíci svazováním mrtvých do kozelce, nasvědčuje prý to strachu z mrtvých,
strachu, aby se nevrátili. Představme si, že by totéž někdo tvrdil po tisíciletích, nemaje
jiných zachovaných památek, o našich kovových rakvích? Anebo jaké hypothesy by asi
v podobném případě budoucí věda mohla rozvinout o železných křížích na hrobech, neznajíc křesťanského symbolu? Že na nich byly zavěšovány nej oblíbenější šaty nebožtíkovy,
že to byl hromosvod, který lákal božský blesk do hrobu, či symbol meče, jímž bylo protknuto srdce nebožtíkovo. Není nic snazšího, než vymýšlet hypothesy. Podobně, obstojí
vysvětlení, že pohnutkou spalování mrtvých byla snaha po úplném zničení nebožtíkova
těla, aby se už nikdy nemohl vrátiti mezi živé? Kdo kdy by na př, po tisíciletích, abychom užili opět přirovnání, v podobných badatelských rozpacích přišel na to, že mnohé
z dnešních kremací mají za důvod odpor k představě tlejícího těla, »žraného červy«,
nebo strach před tím, že by se »nebožtík« mohl ještě v rakvi probudit? Nechceme však
snižovat cenu obou knížek dr. Neustupného, které snášejí pozoruhodný materiál a nejednou jej nově zaměřují a uspokojivě vysvětlují. Chtěli jsme jen naznačit nebezpečnost
dohadů ve vědě, která má tak kusý a sporý materiál, jako archeologie, jež se musí namnoze spokojit s nevysvětlenou a nevysvětlitelnou skutečností.
Jan Re y
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Stát a jeho zřízení
Tomáš Hobbes, Leviathan neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního
a občanského. Knihovna politických klasiků, II. sv. Úvodní studii napsal prof. dr. Jan
Mertl. Praha 1941, Melantrich.
Knihovna politických klasiků, vydávaná prof. Mertlem, vyplňuje zdařile citelnou
mezeru naší literární produkce. Nesporně chyběla nám v minulých letech hlubší a bezprostřednější znalost stěžejních politických doktrin. Následek toho byl ten, že i u inteligence převládaly slovníkově-heslové znalosti i hlavních politických pojmů. Uvádím
jen známý příklad, že na př. tak důležitý nový vědní obor, jako je geopolitika, byl
u nás naprosto ignorován, respektive někdy znám jen v karikovaném podání.
Knihovna politických klasiků vstupuje takřka na »tabula rasa«, odmyslíme-li se od
starších Mora a Rousseaua, respektive od nejnovějšího literárního zájmu o Macchiavelliho. TomáŠ Hobbes byl českému publiku znám blíže až dosud jen z Králova vydání jeho spisu »De cive« pod titulem »Základy filosofie státu a spolecnosti«, r. 1909Nyní seznamuje Mertlovo vydání Leviathana českou veřejnost přístupnou formou se
státním filosofem údobí, čtenářům Řádu tak bystře vylíčeného články Jindřicha Středy
o vzniku a vývoji anglické oligarchie.
V úvodu zobrazuje Mertl především Hobbesovu osobnost, jejíž postoj nejen k politické praksi, ale i k politické teorii (státovědě) je určen otřásajícími dojmy krvavé
občanské války anglické. Hobbes vyzdvihuje nutnost silného státu po celý život. Naproti
tomu" však nezůstává výlučným stoupencem tradiční absolutní dědičné monarchie, kterou
hájí ještě zcela rozhodně v prvním vydání spisu De ci ve r. 1642. Již v druhém vydání
uvedeného spisu odchyluje se od svého legitimistického stanoviska (r. 1647), aby pak
v Leviathanu (anglické I. vydání r. 1651) se ukázal zásadně lhostejným k vnějším znakům státní formy, třebaže jeho osobní sympatie pro monarchii Stuartovců stále proráží
v textu knihy.
Hobbesova metoda je vydavatelem charakterisována - pokud jde arci o státovědu jako deduktivní, což jest zvláště pozoruhodné, uvážíme-li, že jinak v přírodní filosofii
vykonává na Hobbesovu práci rozhodující vliv Baconova metoda induktivní. Můžeme říci,
že ve státovědě stojí Hobbes pod silným vlivem theologisující státovědy krále Jakuba I.
Stuartovce (»Apologia« a »Epistola«), třebas jinak jest daleko rozhodnějším stoupencem
reformace nežli Jakub I. Jinak jest Hobbesovo myšlení nominalistické a v konkrétních
otázkách dosti individualistické.
Velmi případně charakterisuje Mertl Hobbesovo střízlivé pojetí smlouvy společenské, která jest sice i jemu základem státu, jež však není pojata naivně optimisticky (naproti Rousseauovi) jako skutečná smlouva více méně formálně uzavřená, nýbrž jako pro'
každého člověka nezbytné uznání státní skutečnosti. Stejně věcné je i jeho pojetí rovnosti
lidí ve státě.
Vydavatel dobře zdůrazňuje, v čem jest autor Leviathana při všem zásadním individualismu nejen otcem osvíceného absolutismu, nýbrž i předchůdcem státního typu jiného moderního státu autoritativního. Je to Hobbesův názor na soukromé vlastnictví, naprosto
protichůdný římsko-právnímu neobmezenému panství nad věcí, dále Hobbesův požadavek účinné státní péče pro sociálně slabé, která se naprosto nemá obmezovati na pouhé
almužnictví. Stejně rozhodně vyzdvihuje Hobbes výchovnou funkci státního soudnictví
trestního, čímž se pronikavě liší od ryzího individualismu. Naprosto zamítavé stanovisko
zaujímá Hobbes proti jakémukoliv ať formálnímu či materiálnímu dělení moci ve státě;
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stát má býti ovládán jednotnou státní mocí soustředěnou v jednom orgánu, ať jíž monokratickém nebo kolegiálním. V tomto směru působily na autora Leviathana vzpomínky na
vzájemný fanatismus politického i náboženského sektářství raného anglického kalvinismu
odstrašujícím příkladem.
V náboženském ohledu je Hobbes přívržencem protestantského caesaropapismu, čímž
se liší ovšem od moderního státu autoritativního, třebas výslovně nežádá náboženskou
uniformitu ve státě.
Z vlastního textu prvního vydání z r. 1651 byly do vydání pojaty první dva díly,
a to: »O člověku« (podle vlastních slov Hobbesových o člověku přírodním, jenž jest
zároveň látkou i tvůrcem státu), »O státu« (jak a kterými smlouvami stát vzniká, co jsou
práva a spravedlivá moc neboli autorita jeho vrchnosti a co jej zachovává nebo ničí).
Naproti tomu nebyly pojaty do Mertlova vydání dva poslední díly »Co je křesťanský
stát« a »Co je království temnot«. V tomto směru jest velmi dobré, že vydání, odmyslíme-li od uvedených dvou dílů prodchnutých nám úplně vzdálenou protestantskou tehdejší
theologií, podává úplně oba aktuální první díly a tím se příznivě liší od různých »výborů« politických klasiků, které velmi často způsobem výběru vlastní myšlenky autorů
skreslují.
Rudolf Wierer

Kousek rozhovoru s potutelností
V jedněch českých novinách si občas dělají vtipy na slavená jubilea. Je to jakoby
pathetický povel: Dost jubilování! Není těžko rozeznali mezi jubilováním sentimentálním
a skutečnou potřebou připomínky tvořivě skladné. Ale co si mys liti o způsobech, jejichž
záměr je nepochybně potutelný. Tak se jednou nevraživě usrkne poznámka o Martenovi,
po druhé zase o Zeyerovi. Martin se znehodnotí nejlépe podceněním svých janovských
dopisů, které, mimochodem řečeno, mají svou hodnotu již proto, že F. X. Šalda uznal
za vhodné vážně na ně odpovídati bystrému devatenáctiletému literátu. Ale o to neběží.
Ono přece něco uvízne ze všelijakých potutelných poznámek. Což kdyby tak někoho
napadlo věnovati vážnou pozornost autoru klasického »Akordu« a »Dialogu nad
městem«, té prožluklé věci, která vlastně zahájila u nás úsilí o revisi našich předsudků
o době baroka! A to přece není maličkost. Taková včasná poznámka to rázem uvede na
správnou míru, neboť se řekne: Miloš Marten posér, dekadent, pathetik, kosmopolita,
který se odvážil rozjímati o tragičnosti českých dějin a o typickém torsu českého myšlení. - Anebo se chce předcházeti neúměrnému nadšení pro Zeyera. Hle, jak lehce nějaká kursivka snaží se ti zprotivit autora Plojhara. Začneš si na př. se Zeyerem tykat
a protože Jan Maria Plojhar se obecně mylně má za autora, oslovíš Zeyera asi takto:
Jendo, Jendo, copak jenom tak vzdycháš, vždyť je to nečeské chodit se utápět v melancholii campagne.
Neomalenost takové důvěrnosti je nepochybná. Ale je také jisto, že táž neomalenost
bude ochotna zdůrazňovati vám, že Zeyerova láska k jihočeskému kraji je v hluboké souvislosti s Chelčického ideály! Není nad literární potutelnost.
js
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Tragický život slavného krajináře Segantiniho
je m i s t r n ě

zachycen

v úchvatném

R A F F A E L E

románě

C A L Z I N I

V ZAJETÍ HOR
Je to román o životě neobyčejného člověka umělce, jemuž
se hory staly uměleckým snem, kterému obětoval vše, nakonec i život. O d svízelného dětství až k horským vrcholkům, k paletě slavného malíře je tento román jediným
vyznáním víry a důvěry v život, lidskost a lásku. S 5 vyobrazeními prací Segantiniho.
Přeložila Bohdana Malá. - Stran 402. Cena brož. 63 K, váz. 75 K .

Základním

dílem

o podstatě

a významu

výtvarného

je spis univ. prof. dr. V O J T Ě C H A

baroka

BIRNBAUMA

BAROKNÍ P R I N C I P

V DĚJINÁCH ARCHITEKTURY
Práce jednoho z našich nejznamenitějších theoretiků v otázkách výtvarného umění a dějin umění odpovídá zásadně
na otázku po podstatě barokního stylu a jeho zařadění v
obecném vývoji evropského umění. Je to objevitelská a jedinečná studie, nezbytná pro každého, kdo chce poznat
podstatu, duch a význam baroku v architektuře.
Velký formát, 16 nádherných obrazových příloh na křídě. Brož. jo

K.

U knihkupců

N A K L A D A T E L S T V Í V Y Š E H R A D , P R A H A II, K A R L O V O N . 5

MONUMENTÁLNÍ
dvou

PAMÁTNÍK

vynikajících

LISTY
A

dějepisců

ÚCTY

PŘÁTELSTVÍ
Vzájemná korespondence
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 vědeckém usilování dvou vynikajících mužů, jejichž prvotní poměr učitele
a žáka se postupem doby mění v oddanost s jedné a otcovskou laskavost s druhé strany. Nalézáme zde osobní zpovědi i vypsání vědeckých plánů, stejně jako živé a výstižné glosy k soudobému kulturnímu a politickému dění světovému.
Vychází
kterou

jako
řídí

1. sv. knihovny
Josef

Hobzek

České
a Rudolf

letopisy,
Holinka

716 stran, 12 obrazových příloh na křídě. Brož. K 220'U

Nakladatelství

k n i h k u p c ů

Vyšehrad,

Praha

/ / , Karlovo

nám.
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