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František Lazecký
RŮŽE
Tu v úchvat vezme nás jak hudba ztělesněná
ta nej líbeznější, jež naše žití přede,
ta nej líbeznější na světě pro nás žena,
která s hor podsvětních zas naše kroky vede
tam k slunci výš a výš do kruhů světelných.
Jak růže vábí nás, nás, kteří k zemi lneme,
k zemi a temnotám, z nichž k ní se pozdvihneme
jen vůní, barvou jen, již podzim v jabka dých.
Po příčlích zpěvů svých nás učí z nevidoma
výš k světlu vystoupit, tam, kde je věčné doma,
by skrze líbeznost jsme uviděli svět
po pouti pozemské za hřímajících let.
A skrze ženu tu jak v zeleni a zlatě
zas všechno uzříme, co viděli jsme svatě,
když na chodidla zem jak obuv plamennou
na cestu před jitrem jsme znovu v slzách vzali,
zem přemoženou již a mírem zrosenou,
tu zemi nejsladší, kterou jsme milovali
tak velce, že jen láska, jen láska vedla nás,
když listím osyky se třásl svět i čas.
Tu s křídly skrytými zápasů každodenních
my po dnech stoupali tak jako po plameni
z plamene pro plamen a růži zrozeni.
A růže vedla nás nad hluk a mlčení.
Tak v slzách vyšli jsme. A v slzách zlato bylo.
Hle, to byl zázrak sám. A jak to prosté bylo:
My zemi objali a v záři od hromnice
jsme cestou kráčeli, na jejímž konci pěl
nad lesy zlatý pták, mech planul zelenavý,
obilí pukalo a kraj byl světlem plavý
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pod listím platanu, jenž jitrem zlato chvěl.
Ó hudbo! Ó sladká paní má! Ó Beatrice!
Přes temný Acheron, svit zasněžených strání,
jak Odysea kdys po vlnách mořských plání
vedl hlas domova, tak naše kroky veď
jen stále k slunci výš, výš, by nakonec i my
se mohli veselit tam mezi světlými,
kteří jak tymián zde hoří pro Paměť.

DŮM K R Á S N É PANÍ
Jak vinných číší třesk by nocí k lásce zněl
či kdesi pod námi se rozepěly zvony
a plamen kovový o plamen narážel,
tak v kruhu bratrském teď naše srdce zvoní
o neviditelný a nepoznaný svět.
O neviditelný a přece blízký svět,
jenž ostny žhavými po naší duši píše,
jak by do našich ran kdos prsty vkládal s výše,
nás bičem blesků bil a houžví ohně svázal,
pak uhlí řeřavé nám na rty vložit kázal
a svět ten probudil i v těle tělesném.
Tak svět ten prostírá se v těle tělesném
jak slzy palčivé a všechno utrpení,
jak tělo slavené v těch krajích po vzkříšení,
kam sestra bolest zve nás radovat se s Jobem,
kam jako zrno jdem a vystoupíme hrobem,
až tělo svleče hnis a duše ošklivost.
Až tělo svleče hnis a duše ošklivost,
až hněvu žhavá dlaň nás jako rudu sevře,
tu láskou raženi, když dlaň se pootevře,

jak mince vypadnem, jež rubu nemajíc
tvář Boží odrážet jak slunce bude ranní,
a duše vykvete jak těla krásná paní
v květ růže, kterou trn už neporaní víc.

Václav Vojanec
K SV. O R O S I I
Znám jméno Tvé
a zapomínám často, který směr a úděl je mi nejbližší,
a protože moudrost má je znakem smrtelnosti raněna
a nikam nemíří střelka mých snah
ze středu všednosti k nebeské svatbě,
k hlavicím pilířů zakončit pláč,
Tebe prosím:
O rámě pomocné,
o snoubení kroků jen se zemí pevnou,
o život života Tvého,
když na svatební cestě meč musulmanský Tě přived k Pánu
a víry nahý obelisk teď září v směru Trojice.
Tebe prosím a je mi líto,
že tradice žalmů dávno vyhasla,
na čistotu roucha málokdo již hledí,
neb pomíjejícnost zde raní na místě ústředním.
Však srdce úzké pro podobu Tvou se brzy rozšíří
a budou dokořán tři okna víry, naděje a lásky,
jimiž se vchází na dalekou cestu.
A svazky nového světla ať rozžehnou oči,
když dávno neví se, Přemyslovců rod že Tebou vzkvetl
a letopis moru a radostí zde zůstal cist
jak duše před stvořením.
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Však nyní leptá modlitba moje znamení proseb a darů,
podobajíc se rozpuklým květům, když sněhy roztály, novému jaru,
svatá Orosie!

H Ř I V N A NA V A H Á C H
Mám ruce pochlebníků a ty mi svaž!
jim padá hřivna - klesá pod splavem. Jen tmou svou mi poklad neobnaž,
nech plody zrát, jak modrá len!
Hle, padám v únavu i s hroty tvojich střel,
jež pro svícení zhasly v aleji.
Však krátký spánek! a dotek tykadel
mi duši vzbudil k naději.
Sám zvážíš ji, není lehká jak srdce zvon,
ó, zvážíš ji, zda není těžká jak srdce z kamení.
A proč se netážeš, jak čistý má svůj lom,
ó, proč mi neříkáš, zda dáš jí plameny?
A zář ji ovíjí, to smrti safián
již k nebi zvedá svou těžkou korouhev,
a města prázdná, vypálená, já v nich sám,
jak rubín z lávy piji krev.
Na jednom vahadle a k smrti skloněném
mi z duše vyryžuješ tíž,
na druhé počkám, až vstane z hloubek plamene,
když láska tvoje rozrezaví mříž.
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Stanislav Vydra
PŘEDMLUVA
K SVAZKU KÁZÁNI SVÁTEČNÍCH
Na svátek sv. Stanislava letošního roku připadá dvousté výročí narozenin P. Dra Stanislava Vydry. Proto bychom rádi uctili jeho památku
přetištěním podstatných částí zajímavé předmluvy, kterou napsal úvodem
ke své sbírce kázání. 1 ) Poznáváme tam v stručném autobiografickém
líčení Vydrovy životní osudy a seznamujeme se také s jeho názory.

Povinnost má jest, bych všem mně velmi milým vlastencům, katolickým Čechům zprávu udělil, kdo jsem, co za Kázání a z jaké je příčiny vydávám.
Již na čele této knihy každý seznává, že matematické umění na vysokých Školách pražských veřejně, pořádně učím, a to sice, Bohu díka, na
sedmadvacátý rok, s mým zajisté nevypravitedlným potěšením, nebo toto
v pravdě Božské umění tak výborné, tak všem druhům lidského pokolení
užitečné, tak sladké a ukojné jest, že kdo jej sobě zamiloval, vším tělesným
potěšením, jakož člověka moudrého nehodným opovrhnouti musí.
Toto mé zamilované zaneprázdění mi oslazuje mládež Česká velmi
mému učení povolná a schopná, jižto mi Pán Bůh až podnes mnoho tisíců
popřál, a dáleji popřeje. Pošli z mých škol vznešení tohoto umění učitelové; takoví jsou u příkladu P. František Kodeš v Lemberku a P. František Gerstner v Praze; pošli horliví duchovní pastýřové; pošli i vznešení
líkaři; pošli v právech městských i církevních výborně zběhlí, i udatní bojovníci, poněvadž matematika rozum každému rozvazujíc, jej k pochopení všeho jiného učení nad míru schopného činí.
Než medle, kterak učitel počítání a měření (neboť v tom matematika
pozůstává) hlásání slova Božího na světlo dává? Obojí tento ouřad světského i duchovního učitele ve mně již léta 1757 se spojil, když sem do
tovaryšstva Pána Ježíše, ač nehodný přijat byl. Tu jsem stejnou pilností
jak světské, tak duchovní umění prv sobě, pak všem bez rozdílu bližním,
1

) Svazek kázání svátečních, která na rozličných místech, obzvláštně v slavných městech Pražských držel Stanislav Vydra, císařsko-královský professor matematyckého umění
na vysokých školách Pražských, a běžícího roku Philosophicae Facultatis Decanus. - V Praze 1799, nákladem Jana Herrla, knihkupce.
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a všude bez mrzského zisku (dle rozkazu mně představených) známé činiti musil.
Ano léta 1771ho, a druhého, v Kolčovém Jeníkově2) můj ouřad byl
místo Villimovského pana faráře jeho osadníky všemi svátostmi zaopatřiti
(nebyla to ovšem tenkrát v čas moru lehká práce) a slovem Božím z kazatedlny každý sváteční den těšiti.
Ku konci pak dotčeného roku sedmdesátého druhého slavné paměti
Maria Terezia císařovna a královna za professora matematického umění
mne v Praze dosadila. Když jsem celých deset let s ním se k svému potěšení obíral, a skrze Jozefa Steplinga (muže nesmrtedlnosti hodného) nejvyššímu našemu České tak nazvané Provincí vrchnímu poručen, od toho
pak jmenované mocnařce představen byl.
Od měsíce listopadu roku nyní jmenovaného až do léta 1782, jedině
v latinském jazyku jednak matematiku, jednak náboženství katolické každý
týhoden určitě, ano každý den vezma sobě zamyslu mezi vyučováním světckým, mládeži mně svěřené sem zvěstoval.
Nuže za to mám, že sem čtenáři, kdobych byl, na zřetel postavil. Co
za řeči jemu předkládám, nyní vypravovati budu...3)
Z jaké ale příčiny jak tuto již tištěnou (kázání u sv. Haštala 26. března 1798), tak i jiné, jednak tištěné, jednak netištěné v jednom svazku na
světlo vydávám? Tatoť jest třetí otázka, kterou zodpovídati svrchu sem
před sebe vzal.
Zajisté k tomu mne jedině pohnulo zvelebení slávy Boží, dobře vědoucího, že národ Český čtení sobě zamiloval. - Jáť jeho dychtivost poněkud
upokojiti chtěje, tento svazek předkládám, kterýby k úctě Boží a svému
prospěchu čisti mohl.
Kterak Čechové po knihách obzvláště duchovních dychtí, svědectví
nám zanechal onen výborný českých příběhů spisovatel Eneas Silvius, pak
pod jménem Pia druhého římský papež, an ve vlasti naši drahný čas obcovav, a povahy Čechův seznav, jistil: žeby i ženského pohlaví mnohé osoby
vetší známosti písma svatého v Čechách měly, nežli sami kněží v vlaské
zemi (Pudeat Italiae Sacerdotes, quosne semel quidem novam legem constat legisse, apud Taboritas vix mulierculam invenias, quae de novo testamente, & veteri nesciat respondere. Balbinus, Boh. Docta, parte prima
pag. 108).
2
) V Golčově Jeníkově byla řádová residence, v níž tehdy dožívalo svůj bohatý život
několik řádových členů Tovaryšstva, kteří působili v zámořských misiích.
3
) Následující část předmluvy (str. V.-XI.), líčící, kdy a za jakých okolností byla
jednotlivá kázání proslovena, jest vynechána.
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Ta neobyčejná po čítání hltavost zvláště kněh náboženství se týkajících, zavedla mnoho prostých duší, když jim knihy od kacířův proti samospasitedlnému katolickému náboženství sepsané do rukou přišly.
Znamenitý toho důkaz mám na jisté vesnické obci blíže Králové Hradce k faře Probluzké patřící, ana na statku Přímském Králohradecké jezuvitské koleji od rytíře Rudolfa z Vinore někdy darováním se vynachází.
Sám dobré paměti Probluzký první farář pan Rozvoda tento příběh
mně zvěstoval: Při ohlášení tak nazvané tolerancí za panování císaře Jozefa druhého domníval se ten nábožný duchovní, žeby s tíží koho na své
osadě měl, anby k nějakému obnovenému náboženství hlásiti se osmělil,
jsa o dokonalém vyplnění své pastýřské povinnosti sobě dobře povědom.
Našlo se nicméně z oné vsi, kterou jmenovati netřebí, několik hospodářů s svými ženami, dětmi a s čeledí, kteří již k augšpurskému, již k helvetskému vyznání zapsané býti žádali.
Tu ten horlivý kněz hořce slze tázal se jich: Zdaliby on jich zavedení
příčinou byl, zdaližby jich v katolickém náboženství dostatečně byl nevyučoval neb náležitým příkladem nepředcházel ?
Za odpověď dostal, žeby ničehož příčina nebyl, že by oni již mnoho
let před tolerancí tomu obnovenému náboženství uvykli byli, naučivše se
jemu z kněh od jezuvitského topiče v Hradecké koleji jim daných, kteréž
on v koleji byl ukradl. Byly totižto knihy od velebného kněze kajícího vyslance Antonína Konyáše z tovaryštva Ježíšova prostému lidu pobrané
a zatím v jistém pokojíku až k jejich zaslouženému spálení zachované;
z těchto několik onen nešťastník odstranil, svým příbuzným daroval; a tak
je od Církve sv. odvrátil.
Nemohuť se dosti nad tím obdiviti, kterak mnozí učení a rozšafní spisovatelé českých příběhů neustále na onoho nábožného a učeného muže
Konyáše sočiti mohou, žeby českou řeč pobráním a spálením mnohých
kněh byl zlehčil, odkud Čechové málo mají, z čehoby se ušlechtilé češtině
učiti mohli. Ach, kyžby ani na okamžení takovým jedovatým písmům byl
neodpustil, z kterých pokradených tolik duší bylo zavedeno.
Ne on, ne ostatní Tovaryšové P. Ježíše, k snížení a opovržení jazyk
český přivedli, ale sami světčtí nesmyslní Čechové, ani Boha se spustivše,
cizého náboženství svých vyobcovaných od Ferdinanda IIho císaře a krále
předkův se přidržíce z českých kněh nevíru a jiní za svou mateřskou řeč
se stydíce z německých a francouzských nemravnosti a bezbožnosti se učiti
osmělili. Dejme však tomu, že mnoho ozdobnou češtinou sepsaných kněh,
kacířstvím zapáchajících od Konyáše a jiných jeho spolutovaryšů (jak
pravda jest) zhubeno bylo; zdaliž ale jiných nábožných a výborně česky
složených jim nevyhradili?
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Taková písma jsou Šturmova, Scypionova, Konstancova, Barnerova,
Štayerova, Martinecova a mnoho jiných.4)
K těmto svým v Kristu nejmilejším bratrům se přitovaryšiti, a jak oni,
vlastencům nápomocen býti s touto svou prací jedině vyhledávám.
Nebude ona zbytečná, poněvadž Čechové velmi málo vlastních, nýbrž
na větším díle z němčiny aneb z latiny přeložených kázání mají.
Mohuť já čtenářů svých ubezpečiti, že sem k vyhotovení svých řečí
mimo svatého Písma a svatých otcův, obzvláštně nejvyššího učitele církevního Jeronýma, žádné jiné kazatelské knihy ku pomoci nevzal. Všecko,
co se tu čisti bude, pochází z přemyšlování a přesvědčení mého. Více
srdcem, než perem sepsáno jest, jak sem mluvil, tak myslím, tak z milosti
Boží také živ jsem. Žádal bych, aby toho mého vyznání obzvláště oni sobě
všimli, kteří sobě převtipní býti zdají, jimžto víra katolická proto se znechutila, žeby rozumu velmi obmezovala.
Můj Bože! Rozumem se takoví prostáci nad jiné vypínají, jsouce snad
jeho zcela zbaveni; ať jenom na mém matematickém umění jej skoumají,
bude-li k tomu schopen? Jist jsem, že tolik by v něm pořídili, co Gec
u Jankova.
Vímť já, Bohu díka! co rozum lidský pochopiti může, a kde svou neschopnost přiznati donucen bývá. Všeckyť pravdy od svaté apoštolské,
všeobecné, římské Církve k věření předložené ať bez všeho spytování mile
přijme každý v pravdě osvícený rozum, žeť pravdivé jsou, ať jest ubezpečen, ačkoliv jejich pravdy nahlídnouti nemůže, neboť něco jiného jest, věc
nějakou za pravdivou míti, a něco jiného pravdu její vyspytovati.
Toto se v matematickém umění dokonale nalézti nechá, nepak v umění
nadpřirozeném, týkajícím se Boha a života budoucího.
4

) ŠTURM Václav (1533-1601), přímý římský odchovanec sv. Ignáce, tuhý a nebezpečný odpůrce věrouky i literární činnosti Jednoty bratrské.
SCIPIO - BERLIČKA Šebestián Vojtěch (nar. 1565, rok smrti neznám), učitel, správce
konviktu v Praze. Zanechal 5 spisů, mezi nimi Kancionál a Postilu.
KONSTANC Jiří (1607-1673, misionář), spolupřekladatel Svatováclavské bible; vydal
8 spisů, mezi nimi především (1667) známý Lima linguae bohemicae, t. j. Brus jazyka
českého, nejspolehlivější dílo mluvnické před Dobrovským (po Blahoslavovi a Nudožerském).
BARNER Jan (1643-1708), vynikající kazatel a homiletik; vydal 6 knih, spolupřekladatel Svatováclavské bible (Starého zákona).
ŠTEYER Matěj Václav (1630-1692), znamenitý kazatel a misionář, zakladatel Dědictví sv. Václava, Velkého úspěchu došla jeho díla: Kancionál český (základ velké řady
Českých katol. kancionálů, I. vyd. 1683) a Postilla katolická nedělní a svátečni (po prvé
1691). Životní dílo korunoval katol. biblí českou, proslulou biblí Svatováclavskou (1677
až 1715, nově 1769-1771), kterou vydalo Dědictví jím založené.
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Ten život věčný jedině já při svém usilování, v spytování přirozených
věcí vyhledávám, nejen pro sebe, nýbrž by dle své možnosti dosáhnouti
jeho svým přemilým vlastencům nápomocen byl, jichž cenu dokonale znám
a sobě velmi vážím, proto tuto svou práci bez všeho ohledu marného k jejich duchovnímu potěšení na světlo vydávám, zůstávaje všelijak všecek
oddaný
spravedlivý, a jak řeči, tak i víry
svatováclavské se pevně držící
Čech
Stanislav Vydra.

Jan Strakoš
GENESE NÁBOŽENSKÉ ZKUŠENOSTI
V DÍLE JULIA ZEYERA
II

»Sám, sám, sám! Bože, jak jsem opuštěn! To nikdo neví, co v mém
srdci pláče!«
»Vy prahnete po víře!« řekl jsem. »Jsou to pro vás muka, že věřit
nedovedete. To je mi úplně jasné.«
Julius Zeyer: »Dům u tonoucí hvězdy«.
»Je mi divné, že někdo může v té věci vidět nějakou snahu atheistickou,
myslím, že možno z toho líčení vycítit „žízeň po víře" těch, kteří věřit
nedovedou.«
Z dopisu Julia Zeyera Karlu Dostálu Lu~
tinovovi o »Domě u tonoucí hvězdy «.

K problému klíčící víry vrátil se Zeyer znovu, a to v »Domě u tonoucí
hvězdy«.
V »Ondřeji Černyševovi« a zvláště v novele »Na pomezí cizích světů«
učinil ústředním tématem náboženské zkušenosti předcházející motivy víry
čili motivy volního odhodlání k aktu víry. V »Ondřeji Černyševovi« je to
osudová krise, která staví Kateřinu před rozhodnutí poznati a uznati motivy víry - v jejím případě záslužnost a užitečnost víry - i když, jak jsme to
zdůraznili na svém místě, nelze při tom mluviti ještě o charakteru náboženské víry v pravém slova smyslu. V novele »Na pomezí cizích světů«
působí k uznání předcházejících motivů víry krása a vznešenost úkonů
víry, poznané za tragického manželského konfliktu. Ale jakkoli v případě
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Lazarově běží již o problém náboženské víry, nicméně ani tu nejsou ještě
dotčeny vlastní ustavující motivy, vytvářející sám akt víry, neboř Lazar
po mučivém zápase o víru i Flóru a po jeho vítězném dobojování je ponechán oddané péči Flóřiny lásky.
V »Domě u tonoucí hvězdy« je sice problém zdánlivě zjednodušen
tím, že se zápas o víru soustředí v niterné drama jedince bez valného zasahování vnějších činitelů, ale na druhé straně je zase zkomplikován překážkami rázu intelektuálního.
Rojko, duchovní bratr Lazarův, ale i Lambertiho, pokročil arci v integraci náboženské zkušenosti dále než Lazar nebo Lamberti, a to i při vší
vnější paradoxnosti vnitřního zápasu. Má již za sebou dětské nemoci Lazarovy skepse, ale i Lambertiho spiritualistické sebevědomí prošlo výhní
kritické opatrnosti, aby nakonec vyústilo v mučivý stav opuštěnosti, která
je dílem nedokonaného procesu víry.
Případ Rojkův je o tolik vážnější, že se tu problém víry neurčuje tak
předcházejícími motivy, jako spíše mravním rozhodnutím převzíti věc víry
na vlastní odpovědnost. Před Rojkem otevírá se propast vlastního svědomí, v němž nemůže býti nikým zastupován, ani prostými souvislostmi
rodinné tradice, ani jiných určovatelů. Rojko cítí, že přesunutí břemene
odpovědnosti s cizích ramen na vlastní je podmínkou jistoty jeho víry,
a to s celou naléhavostí nového přerozování ve všech zkušenostech nejistoty, pochybností, opuštěnosti, dobývání i sklouzání.
Abychom snáze pochopili Rojkův zápas o víru, nutno si uvědomiti
předem, že samo východisko jeho krise je poznamenáno nedostatkem oné
síly bezpodmínečnosti, která je tak důležitá pro vlastní ustavující motivy
víry. Rojko vyšel z protestantského rodinného prostředí a již tento fakt
je velmi důležitý pro pochopení jeho mučivé anabase. Otec jeho, protestantský pastor, snažil se v nevšedně nadaném hochu vzbuditi ctižádost
člověka předurčeného k velikým činům. Ale to, co mladého adepta smělé
kariéry vrhalo v zápas se sebou i se světem, byla nerovnost dvou světů,
které na sebe narazily; na jedné straně svět zvyklostí, svět domněle ukončené stavby světa i života, na druhé neklidný svět vlastního kritického skepticismu, pomíšený silnou dávkou zjítřené vnímavosti pro hlubší smysl
života, než ten, jaký mu podávali. Ve své přirozené hloubavosti dostal se
k pochybnostem nejen o oprávněnosti otcovy víry, ale i křesťanství a nakonec i k pochybnostem o Bohu vůbec. Nebylo to arci přiznání k atheismu,
spíše vzpoura »proti příliš po lidsku utvořené představě o Bohu«, jak doznal, ale otci to bylo důvodem k tomu, aby syna vyhnal z domu s kletbami.
Nastala mu pak pout po různých zemích Evropy se všemi důsledky života
lačně se vrhajícího v nové a nové podniky, stále ztroskotávající jak o ne-

458

porozumění, tak i přílišnou exklusivnost jejich původce. Nakonec se uchytí
v okolí Paříže jako úředník v průmyslovém závodě s obstojným platem.
A zde se vlastně počíná odhalení vnitřního dramatu Rojkova.
I jeho modlou byla věda, o níž se domníval, že mu nahradí náboženství, které zamítl, a že mu podá určitá vysvětlení na podstatné záhady
života a světa. Zklamání, které mu věda připravila, uvrhlo ho ve stav
zoufalé trýzně, v žalář temnoty, z něhož se pokouší nalézti novou naději...
Nejdříve ho unavil a zcela neuspokojil stav současné vědy a především
její analytická vášeň, posedající všechny obory poznání. Viděl v tom jen
do nekonečna rozrůstající se prohlubeň rozkouskované skutečnosti bez
možnosti synthese. Ale neuspokojil ho ani onen spiritualistický proud, jenž
se domníval viděti v okultismu onen zázračný prostředek, jímž bude
možno jednou provždy dojiti absolutního poznání veškeré skutečnosti
i transcendentálni.
Ale nutno přiznati, že Rojkův poměr k vědě není negativistický. Nezavrhl vědu, vyčítá jí pouze její materialistické a kvantitativní zaměření.
Tím, že omezila své hledání jenom na obor fakt empiricky, hmotně postihovaných, uzavřela si cestu k oněm, které jsou povahy čiře transcendentní.
Abychom však mohli pochopiti tragiku Rojkovu, ten kritický stav prodlužovaných nejistot, nebezpečně blízkých jakékoli neschopnosti k víře,
nutno předem uvážiti onu tragickou trýzeň jeho ducha, která ho hnala
k samým prahům tajemství, jejichž existenci by nejraději popřel, kdyby to
bylo možno. Vždyť neběželo o Boha, věčnost a duši, jak tomu bylo v případě Kateřinině nebo Lazarově, ale o všechno, o samo bytí, o vlastní jádro
ontologické záhady. A tu dlužno hned předem vyznati, že tragika tohoto
zápasu netkvěla tak v smělosti pohledů vrhaných tváří v tvář této ontologické záhadě, jako spíše v nevědomosti či tušené možnosti o skutečném
tajemství toho, co se jevilo lačné zvídavosti jenom jako problém hodný
lepších poznávacích kriterií, než jaká skýtá positivistická věda, aby se tak
mohlo dojiti ke konkrétnímu zjištění.
Mimochodem budiž připomenuto, že v odhalení Rojkovy tragiky Julius Zeyer - jako nikdo z českých spisovatelů nejen jeho doby, ale i potomní - otevřel výhledy na intelektuální spor základní důležitosti, jenž svou
unikavou problematičností mohl právem zmásti všechny dosavadní vykladače jeho díla, takže podlehli osudnému klamu vlastní neinformovanosti
a typovali Zeyerovo psychologické ozřejmění Rojkovy trýzně jako holé přiznání k nihilismu! Proto ne nadarmo jsme zdůraznili, že v integraci myšlenkového pochodu a v dalších důsledcích i náboženské zkušenosti je
Rojko dále než Lamberti nebo otec Lazarův a Frýdecký z novely »Na pomezí cizích světů«, a to při vší vnější pesimističnosti i vnitřní tragičnosti
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charakterových rysů své duchovní krise. V »Ondřeji Černyševovi« i v novele »Na pomezí cizích světů« záhada ontologická objevuje se spise jen
per parenthesim: buď je příliš zahlušena zdůrazněním principů okultních
anebo je vůbec překlenuta - ve formulaci Flóřině - mysticko-theologickým
optimismem. Ale jako předmět intelektuální zvídavosti stává se přímo
ústředním nervem lidského dramatu teprve v »Domě u tonoucí hvězdy«.
Tuším, že Gabriel Marcel, píše svou skvělou studii »Stav ontologického tajemství a konkrétní se k němu přiblížení«, byl by mohl nalézti
v typu Rojkově to, čeho tolik postrádá nejen u moderního člověka, ale
i u většiny filosofů dneška, onen ontologický smysl, jehož nedostatek,
nebo lépe řečeno, jehož potlačování způsobuje chorobné účinky se všemi
znaky krise nejen funkcí myšlení, ale i funkcí životních a sociálních. Tak
totiž názorně předvedl Zeyer v »Domě u tonoucí hvězdy« kritický stav
soudobé filosofické problematiky, že právem udivuje novostí svých kritických průhledů. Po této stránce je »Dům u tonoucí hvězdy« vpravdě nejodvážnějším dílem Zeyerovým a delikátností vrženého problému v jistém
smyslu sensačním. Ani Shakespeare, ani Dostojevský neobjevili tíhu tohoto
problému s větší naléhavostí. Arci toto nevšední Zeyerovo sousedství
sotva by se mohlo přehlédnouti bez náležitého ocenění Zeyerova nevšedního filosofického smyslu i techniky jeho fabulační projekce, ocenění,
které dokonale postrádáme u všech dosavadních interpretů Zeyerových,
pohybujících se většinou v okrajových pásmech a zhusta mimo vlastní závažnost a účinnost Zeyerova díla.
Předně tedy Rojkova oposice proti positivistickému a pragmatistickému názoru vychází z hluboké vnitřní potřeby neobětovati svět bytí světu dění. Positivistický a pragmatistický pseudorealismus, který se vzdal
úsilí po vypátrání podstaty věcí, života a světa, aby orientoval vědu výhradně směrem k vynalezení toliko nejúčinnějších prostředků k zlepšení
života, ovšem že života hmotného, neboť jiného neuznává - zjevil se mu
naopak jako barbarský pokus učiniti z člověka i vědy hnusného otroka života, otroka, který může nanejvýše přiznati existenci této nadvlády, nikoli
však potřebu, porozuměti důvodům a samé podstatě této předpokládané
nadvlády života a dění nad člověkem a kdo ji vlastně způsobuje. Nuže,
proti determinismu positivistické pseudovědy, zakazujícímu a potlačujícímu metafysickou žízeň člověkovu, všechny ty otázky po smyslu a podstatě jsoucna, všeho jsoucna, zdvíhá Rojko vzpurně hlavu, nemaje nejmenší chuti obětovati svobodu svého myšlení diktátu doktríny, která hledí
ustaviti svou moc právě zákazem uvažování o tom, čemu sama nerozumí
a co neví:
»Řekl byste mi, nebo byste si to aspoň myslil, že jsem blázen. Znám
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takové výroky. Vy jste „vědec", stojíte na výši moderní vědy - opakoval
jsem tu otřepanou frási dobře? - a pro tu neslýchané pokročilou vědu je
všechno bláznovstvím, co neví a čemu nerozumí...« (Str. 143.)
Taková oposice arci sama sebou vnuká potřebu zaujmouti určitý postoj
k tomu, o čem se nemá uvažovati a co má býti ponecháno vně jakéhokoli
poznání. Jaký tedy postoj zaujímá Rojko? Předně pro Rojka není pochybností o tom, že ontologický požadavek je tu dán a že si ho člověk je také
vědom. Ale zároveň si Rojko uvědomuje i nedostatečnost lidské vědy proniknouti k jádru ontologické záhady:
»Tlumočíme si vše dle svého nynějšího stavu bytí... jsme si totiž osudně
věčně sami jediným měřítkem všech věcí; ve své absolutní nedostatečnosti
jinak celá naše moudrost, celá naše věda, celý náš rozum a všechna naše
obraznost nestačí, abychom do jádra pronikli a určitě řekli nebo zvěděli,
co to vlastně je (na příklad) kámen!... (str. 147). Kdybychom jen věděli
určitě, co to je „bytí"!« (Str. 148.)
Vyhrotiv takto ontologický požadavek do nejzazší roviny možného poznání zdráhá se Rojko pohlížeti na tento požadavek třeba jen i se stanoviska prostého problému. A v tom je právě jemnost jeho rozlišování, které
samo sebou je již odvahou, neboť právem se můžeme tázati, čím je ontologický požadavek, nemá-li nebo nemůže-li býti předmětem našeho řešení,
tedy problémem poznání? Není to ve vlastním slova smyslu klepání na
bránu skutečného tajemství? Vždyť připuštěním problému zaručuje se
cesta k jistému řešení, byť i relativnímu. Ale Rojkovi tato možnost relativní pravdy právem nedostačuje, neboť je-li jsoucno daností, z jakého důvodu mám uznávati jenom relativnost této pravdy? Rojko je v právu, odmítá-li pojem objektivní pravdy, zjištěné toliko relativisticko-hypotetickou
metodou a žádá-li naproti tomu substanciální charakter této pravdy, jejíž
platnost, absolutní danost není výsledkem funkčních projevů a jejich proporcionální vazby, jak tomu chce relativisticko-hypotetická metoda poznání, nýbrž působením vyššího řádu principů. Rojkova skepse vůči vědeckému poznání a zvláště vůči relatistickému názoru na problém ontologický byla by nemožná bez tohoto vědomí a přiznání substanciální pravdy v jádře ontologického požadavku. Neboť odkud by pramenila Rojkova
trýzeň a žízeň poznání, kdyby mu dostačoval princip vědeckého poznání ?
A zvláště aspoň možnost, že se jednou jeho cestou dojde k cíli.
Přítel lékař, neuvědomuje si dobře vlastní důvod Rojkovy metafysické
úzkosti a žízně, pokouší se svésti celý problém v oblast irracionálních určovatelů, domnívaje se, že záhada se snad rozplyne nebo ozřejmí proniknutím v nadsmyslnou oblast dění, stykem s oněmi fakty, jež jsou mimozemské a nehmotné povahy:
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»Avšak rcete, s vedomím všech těch fakt mimozemských, nevzešlo ve vás cosi jako
pevnější a určitější náhled o celku, je vám pojem věčnosti a Boha jasnější ?« (Str. 147.)

Rojko odmítá kategoricky tento pokus učiniti bytí pochopitelnější
kvantitativním rozšířením arsenálu poznání, pro něž i pak zůstává jsoucno
nepohnutelnou sfingou, jako na počátku:
»Mýlíte se velice. Všechna ta fakta (mimozemská) nevysvětlují více než na př. fakt
o jsoucnosti zvířat nebo rostlin. Co z toho, rozšíří-li se, abych tak řekl, inventář »naturae
naturatae«? Jsme tím snad Bohu blíž a chápeme jej jasněji proto, že teď víme pomocí
mikroskopu o infusoriích? Černoch žijící ve středu Afriky, netušící, že něco takového, jako
jest naše civilisace, na světě se nachází, zajisté bude překvapen, oslněn, přivezete-li jej do
Paříže neb do Londýna, bude na začátku třeba i ohromen a pomyslí si, že je v krajině
nejmocnějších Čarodějů, polobohů neb, chcete-li, celých bohů, ale časem přesvědčí se, že
to vše je vlastně jako v jeho vsi, jenže v jiné formě, složitější, dokonalejší a, chcete-li, třeba
vznešenější. Že jsou a žijí jeětě jiné bytosti než lidé, bytosti vyvinutější v mnohém ohledu,
různící se od nás jako my na př. od zvířat, to překvapuje toho, kdo se o tom přesvědčí a
dříve to ani netušil - ale celkem nepřišel o krok blíže jádru toho, po čem touží nejvlastněji, totiž jádru pravého poznání. Vidím-li letět kámen jeden nebo sto k zemi, nevím
stejně, co jest jeho tíže. Vidíte, že mi pojem o Bohu tím stykem s mimozemskými světy
není o nic jasnější, určitější: Jest Bůh Či není? A je-li, co je? To je ta stará, věčná otázka.
Kdybychom jen věděli určitě, co to je „býti"!« (Str. 147-148.)

Rojko tu mimochodem také ukazuje, jak ontologický požadavek stojí
i padá s každou jsoucností, nejenom se jsoucnem přírody a světa, člověka
a bytostí vyšších, nýbrž i Boha. Aby však neponechal svého přítele na pochybách o tom, že nicméně přesto jsoucno nepozbývá ještě své existence,
nedovedeme-li znáti jeho nejvlastnější podstatu i způsob trvání, připomene
mu v závěru své odpovědi, jak nesmyslným a svévolným jevilo by se ono
počínání, které by chtělo umlčeti ontologický požadavek jeho popřením:
»Nepřišla vám nikdy myšlenka, jak si to představit, že by bylo dokonalé nic, místo
toho, co je, že by nebylo nikdy světa bývalo, nikdy ducha, nikdy hmoty, nikdy světla, nikdy
tmy, nikdy ničeho nic? Dovedete si domysli ti to úplné, odpočáteční do věků nic?
Neodpovídal jsem, snažil jsem se uvědomit si takové absolutní nic; nejdříve jsem
myslil, že je to snadné, ale pojednou cítil jsem se jako v temnotě, bylo mi skutečně, jako
bych cítil cosi jako zhasnutí v očích a intelektu ve svém mozku.
Rojko na mne pohlédl, a zdálo se, že uhodl, co se ve mně děje; mlčel jako já, a myšlenky naše bloudily tak bůhví kde. A mezi tím brali jsme se mechanicky ulicemi a stáli
posléze před domem „U tonoucí hvězdy" proti svatému Julianu.« (Str. 149.)

Jak patrno, pro Rojka je tento požadavek, vzíti na sebe celou tíhu ontologické záhady, nikoli záležitostí čisté filosofie, která by si svou hru inscenovala z přebytku nějaké kulturní potřeby, nýbrž postulátem člověkova
bytí a života, nejvlastnějším důvodem k tomu, aby se provedla mez, demarkační čára mezi tím, co má nárok na život a co je, a mezi tím, co je
absolutním pesimismem, který se nejen vzdává ontologického požadavku,
nýbrž jej vůbec popírá a který není než očividnou apologetikou nicotnosti.
Nuže, danost jsoucna je tedy Rojkovi mimo jakoukoli pochybnost,
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neboť opravdu, nejsem-li, kterak bych se mohl odvážiti pochybování či dokonce jistoty o tom, že nejsem a že o tom nepotřebuji ani uvažovati? Na
druhé straně vsak, nemá-li nebo nemůže-li býti ontologická záhada problémem, to jest předmětem poznání a řešení, stojí-li mimo svět problémů,
jak toto metaproblémové chápat ?
Tak Rojko se ocitá až před touto propastí záhady a všechna muka jeho
metafysické úzkosti a žízně vyrůstají z kořenů této obnažené skutečnosti:
Jak překlenouti nesrovnalosti v postupu myšlení k samému jádru ontologické záhady ?
Předně odmítnutím cartesianského cogito-sum při řešení této nesnáze
musel Rojko zcela důsledně zaměřiti svůj myšlenkový postup až v metaproblémovou oblast.
»Kdybychom jen věděli určitě, co to je „bytí"! Descartesovo: „Myslím,
tedy jsem" - nestačí v tom smyslu.« (Str. 148.)
Rojko si tedy uvědomuje, že s cartesianským cogito nic valného nemůžeme poříditi, neboť existencionální jistota vědomí ve formuli Descartově
závisí jednak na výrazové nezbytnosti vztahu k »já« jako vědomé bytosti
a tedy dotýká se toliko epistemologického subjektu jakožto orgánu objektivního poznání, jednak hypoteticko-relativistickým charakterem vlastního
obsahu vědomí vnáší pramen nejistoty v sám základ poznání a tedy neurčitost a relativnost v subjektu já. Rojko ostatně zcela jasně omezil platnost
cartesianské formule v rovině svého »problému«, vymeziv jí místo jako
činitele, který střeží toliko práh obecného platna: »...Jsoucnost podmiňuje
především uvědomění.« (Str. 146.) Dále však cartesianská formule nemá
již proň významu, jak jsme již poznali z Rojkova vehementního odmítnutí.
Neboť právě svým hypoteticko-relativistickým charakterem cartesianské
cogito vylučuje možnost neklamné pravdy o tom, co myslím, arci vyjma
realitu představování samého. Pro Rojka je významné, že nechce míti nic
společného s tímto druhem idealismu, jemuž se zvolna ztrácí všechen svět
tělesných, smyslových, ale i nadsmyslových skutečností, sama existencionální jistota jsoucna, jeho danost, kterou Rojko zcela ve smyslu již tomistickém považuje za nepochybnou, absolutní pravdu. Záhada, kterou by
chtěl rozřešiti, toť právě sama podstata tohoto daného jsoucna, před níž
vidí desertovati moderní vědu i rozum:
»Co vám říká strom, skála, slunce? Co vám říká zvíře? To vse vám mluví beze slov
a vykládáte si po lidsku i ty zjevy i mluvu těch zjevů, ale víte dobře, že vše, co si tak
myslíte o nich a vše, co jim podkládáte, je více vaše než jejich. Tak mluví i ti tam ke mne
(vyšší tvorové). Jsem jich pouze vědom, jako stromů a skal, a tlumočím si vše dle svého
nynějšího stavu bytí... ve své absolutní nedostatečnosti jinak celá naše věda, celý nás rozum
a všechna naše obraznost nestačí, abychom do jádra pronikli a určitě řekli nebo zvěděli,,
co to vlastně je (na příklad) ten kámen! (str. 146-147) ...co to je „býti"!« (Str. 148.)
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Tu je ovšem dlužno připomenouti, že Rojko si nadto ještě dovoluje,
spolu se Swedenborgem jakousi anticipaci svého budoucího já a tedy i poznání ve vyšší rovině, než je ta, které se všichni účastníme ve svém stavu,
abychom konkrétně řekli, normálním:
»Ale já už ve stavu tak zvaném normálním nejsem, jsa na pokraji smrti, žiju tedy už
jakž takž ve světě druhém - totiž mám už polojasné ponětí o budoucím stavu svého já...
(kde se dokonává) změna z nazírání či pojímání prostředkem smyslu, v nazírání či pojímání duchem. Druhý svět není tedy jiné místo ve světě, nýbrž jiné nazírání na svět.
Jiný asi stav našeho já. Jiný jeho asi poměr k celku...« (Str. 162-163.)

Posléze tedy jakého řešení ontologické záhady se odváží Rojko ? Nuže,
právě u vědomí tohoto svého předpokládaného, a jak Rojko říká, polojasně již tušeného svého já budoucího, pokouší se svésti ono metaproblémové v ontologické záhadě v oblast nazírání prostřednictvím ducha nespoutaného smyslovým vnímáním, a co podle Rojka znamená »jiný stav
našeho já, jiný jeho poměr k celku«.
Ale tento způsob nazírání, onen »druhý svět jeho nazírání pouhým duchem«, není-li toliko dialektickým obratem kantovského transcendentálního idealismu, jejž Rojko aplikoval na bergsonovský pojem intuice? Tak
by se mohlo zdáti. Arci intuice v tomto smyslu znamenala by pak vcházení
v sebe za tím účelem, abychom bezprostředněji vnímali jiná jsoucna, a to
v jakési intelligibilní jednotě subjektu a objektu. O takové intuici mluví
Rojko, když vysvětluje způsob svého hlubšího styku nejen se jsoucnem
smyslovým, ale i nadsmyslovým. Tuto intuici nazývá »jistým skrytým
smyslem... stavem svého ne tělesného, nýbrž transcendentního já... (jímž
prý je umožněno) přicházeti ve spojení nebo do styku s bytostmi jinými,
než jsme na příklad my nebo zvířata neb rostliny...« (Str. 145.)
Zajisté nesmíme však přehlédnouti toto rozlišení, neboť Rojkovi neběží jen o tuto cestu intuitivní korespondence subjektu s jakýmkoli objektem, ale především o jejich vlastní podstatu a způsob jejich existování.
Tady ovšem nemůže za ním jíti ani kantovský transcendentalismus, ale ani
ne bergsonovský pojem intuice. Kantova resignace na poznatelnost transcendentního, jakkoli otvírá další cestu k víře, není Rojkovou ctižádostí
a planoucí potřebou jeho ontologické vášně; bergsonovská intuice pak nemohla mu podati ani takové možnosti.
A zde jsme již, tuším, u jádra Rojkovy tragiky. Vskutku nutno mluviti
o jeho tragice, ale nikoli proto, že se nechtěl vzdáti pokusu o proniknutí
ontologické záhady, tak jako to učinil Kant a Descartes a po nich více
nebo méně všichni nescholastikové - ale proto, že chtěl tohoto cíle dosáhnouti cestou rozumové analysy, umocněné jakousi nadsmyslovou činností
skrytých sil ducha v jeho předpokládané čistotě.
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Přítel Rojkův vyjádřil tuto zvláštní tragiku slovy prostými, ne však
zcela výstižnými: »Je to duše hluboko strádající, v základech svých nábožná, avšak bez víry, kterou stále hledá a mylně rozumem nalézti doufá...«
(Str. 159-160.)
Ale Rojko byl potud na správné cestě, nehledíme-li ovšem k jeho hypotetickým konstrukcím nadsmyslového člověka a paralogického rozumu,
když se pro ontologickou záhadu dožadoval řešení jejího nikoli jako problému (vždyť »ve své absolutní nedostatečnosti jinak celá naše věda, celý
náš rozum a všechna naše obraznost nestačí, abychom do jádra pronikli...«), nýbrž opravdu jako něčeho metaproblémového, arciže za mylného předpokladu, že duch lidský má v sobě ještě kromě rozumu a intuitivní vlohy něco, co mu umožňuje v jakési formě extatického usebrání takové řešení, a to bez přispění nadpřirozeného zjevení a nadpřirozené víry.
To ovšem v podstatě neznamenalo nic jiného, nežli zase snížení skutečného tajemství, o kterém Rojko nevěděl nebo je jenom mlhavě tušil, na
prostý problém se všemi atributy intelektuální omezenosti, i když se Rojko
pro něj dožadoval interpretace, vycházející z předpokládaného umocnění
duševního nástroje myšlení cestou irracionální, neboť jemu to vždy znamenalo řešení vlastními silami, vlastní přirozeností myšlení a tedy v podstatě zase jen rozumem anebo přirozenou intuicí.
Ale i Rojkův přítel se mýlil, domníval-li se, že Rojkova metafysická
žízeň mohla býti ukojena pouhým skokem v oblast víry. Rojkova intelektuální trýzeň potřebovala se ještě na něčem zachytit, dříve než se mohla
odvážiti této víry. Neboť to, co hledal Rojko k odůvodnění svého ontologického smyslu, nebo chcete-li vášně, a ovšem především k zdůvodnění
ontologického požadavku, bylo v podstatě úzkostným a zároveň vášnivým
hledáním právě oněch míst v přirozeném řádu věcí, v nichž se opravdu
a skutečně nadpřirozeno objevuje jakousi anticipací vyššího řádu v nižším.
Teprve toto poznání a uznání, a řeknu hned, poznání a uznání nikoli problému, ale skutečného tajemství ontologického, obsaženého v lidské zkušenosti, tak jako na příklad tajemství lásky a života, tedy ono poznání, že
přirozenost stvořená obsahuje tajemství - arci na rozdíl od tajemství zjevených - mohlo býti oním nezadržitelným pohybem k setkání s vlastním
světlem nadpřirozené víry a nadpřirozeného zjevení, po němž nevědomky
a v jakési temné oposici prahnula nejvnitřnější a nejlepší část Rojkovy bytosti. Ale Rojko tak daleko nedošel.
A tu se přirozeně vtírá otázka, není-li nutné považovati otřesný smích
Rojkův v hodině umírání, smích, který mimochodem vrhal na přítele Rojkova všechnu hrůzu a hlubokou vážnost gesta v smrti tak neobvyklého jako zářivé procitnutí v naději? V naději, která dovoluje rozumu nabýti
Řád VII. 34.
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vrchu nad očima a oči jaksi zastříti pro to, co nevěděl, že viděl, ale v pokřiveném vidmu duševního zraku. Vždyť člověk Rojkovy míry, hlavně totiž
jeho intelektuální tragiky, mohl stejně dobře ukončiti svůj život v nejradikálnějším pesimismu, místo aby se zapaloval k nejradikálnějšímu optimismu,
neboť jak jinak nazvati jeho odvahu k nejzazší metě myšlení na samém
prahu tajemství ? Jeho poznání se opravdu zachycovalo na jakémsi účastenství s tímto tajemstvím, i když jej nepředpokládalo. Ale to bylo právě
vlivem jeho přecenění přirozeného světla rozumu, které mu nicméně kladlo své meze, i když jim houževnatě odporoval, meze, kterých si byl stále
vědom. To, co přesahovalo tuto mez rozumu, samo tajemství, bylo však
tím větším draždidlem a vpravdě nevylečitelnou mukou jeho srdce, tonoucí
hvězdou, která poklesá ve svém jasu a ponořuje se v tmu úměrně k odporu toho, který na ni patří v nevědomosti a nanejvýše v tušení. Leč tato
hvězda zářila, byť i v temnotách jeho tonoucího intelektu, který hledal
opory nad propastí záhad. Doufati s Rojkem proti vší naději, že dosáhnu
toho, k čemu se vydávám jako k cíli, ale cestou, která mě k němu nemůže
dovésti - zdaž to neznamená aspoň naději, že jistý řád bude obnoven, a to
nehledíc ani k mému zmatku. Tato naděje to byla, která dovolovala Rojkovi otevřít úvěr pro tento nový rád, byť i za okolností tak paradoxních
pro úspěch vlastního pochybeného procesu podnikání. Co činilo tuto naději nepřemožitelnou, toť ono vědomí, že za vším, co je i za mými chybami, existuje tajemný princip, který je se mnou v jistém souručenství a
srozumění, že to, co cítím a čeho jsem si vědom zcela bytostně a co chci v našem případě porozumění ontologickému požadavku - nemůže nebýti,
a právě proto také musí míti svou vlastní dialektiku, svou, abychom tak
řekli s kardinálem Newmanem, gramatiku souhlasu, v jejímž srozumění
a porozumění tak jako tak jednou dojdu ukojení.
Nuže, zoufalství, a jedním z jeho temných účtů je nejen popření ontologického požadavku, ale i jeho nedbání a bagatelisování, zoufalství nesmýšlí tak, jako smýšlel Rojko. Zoufalství je v tomto případě dobrovolnou
desercí od onoho duchovního vladařství, k jehož vykonávání byl člověk
stvořen. Toto zoufalství v kořenech moderní inteligence, toť právě ono,
co sesazuje člověka s jeho nadvlády nad životem a v jistém smyslu s kosmického vladařství, aby ho učinilo otrokem, sluhou života, aby ho prostoupilo tímto vědomím služebnosti v strašlivém nepoměru k moci hmoty,
kterou svou slabostí a svou zradou vyvýšil, a ovšem i v tragickém nepoměru všech těch požadavků technické inteligence, která konec konců usiluje učiniti z člověka robota zbaveného vlastní moci.
Rojkova naděje naproti tomu je celá v záři dychtění po vykonávání
všech nároků ducha i těch, které již na nás nezávisí, ale které nás zvou,
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abychom se účastnili spoluvladaření. V tom právě je nevšední krása Rojkova dramatu, v této totální aspiraci hodnot duchovních, i když se za ni
platilo krví vlastní osobní tragiky.
V tomto mínění nás konečně utvrzuje i Zeyerovo symbolické využití
de Quinceyova pojednání o Levaně a matkách žalu, jež Zeyer vsunul významně v závěru »Domu u tonoucí hvězdy« a jímž zároveň osvětlil nejen
vlastní životní drama Rojkovo, ale i osud tří jeho spolubydlitelek.
Levanou rozumí de Quincey onu ochraňující moc Boží, která bdí
nad vychováním člověka, nad jeho duševními mohutnostmi, které jsou
stále ohrožovány ve shonu života. Působí jako mohutná soustava soustředěných sil, utajených v hloubce lidského bytí a zasahuje ve chvíli,
kdy vrozené vlohy a řád lidského života jsou ohroženy nedbáním těch
zákonů, podle kterých je ustaveno vlastní a skutečné zdraví lidské osobnosti. Tlakem odporu snaží se tedy vrátiti bytost jejímu vlastnímu určení
a v soulad s obecným platném božského řádu. Úkolem Levany je povznášeti člověka k dokonalosti a v soulad s božským principem veškerého rádu života a vesmíru, a to tlakem utrpení, která působí v lidském
srdci a rozumu. K tomu má Levana tři pomocnice, které rozdmýchávají
oheň utrpení v člověku, aby ho vzpamatovaly, mučíce ho tak dlouho, až
úplně rozkvetou schopnosti jeho ducha pro poznání vlastních chyb a
vrátí se v původní vazbu vlastního jsoucna. Mater lacrimarum, matka
slz, doráží na cit, aby prostřednictvím lásky byl člověk probuzen, Mater
suspiriorum, matka vzdechů, útočí na vůli, vedouc pohromami k naději,
Mater tenebrarum, matka temnot, zachvacuje rozum a postihuje ty, »jejichž mysl byla podvrácena nejvnitřnějšími konvulsemi a jejichž mozek se
potácí v bouřích vnitřních i zevnějších«. A to jsou také především ti, kteří
se brání uznati omezenost lidského rozumu, existenci tajemství i nutnost
víry. Mater tenebrarum právem tedy postihuje i Rojka: »Trýznily mě ty
tři sestry,« doznává Rojko, který nadto připouští, že dosud ještě je v zajetí
té nejmocnější, matky temnot: »Teď je kolem mne tma, tma, tma... ó, Mater tenebrarum! Jsem celý tvůj!« (Str. 227.)
Osvětlení tragiky Rojkovy v symbolice de Quinceyovy Levany je po
našem soudu velmi závažné. Ukazuje především, jak Rojkova krise ducha
pramenila z nepochopení platného řádu lidské osobnosti, jíž samým Tvůrcem byla dána omezenost poznávacích mohutností. A tak Mater tenebrarum je tu nejen abstraktním vyjádřením zákona, který při porušení daných
mezí myšlení reaguje na způsob chorobou zasaženého orgánu, bránícího
se instinktivně zásahu, který směřuje proti řádnosti toho, co zveme tělesným zdravím - ale může býti, v souhlase s křesťanskou naukou, i přímým
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gestem Božího milosrdenství, které pohromami vyzývá člověka k znovunalezení stability daného duchovního řádu.
V případě Rojkově bylo by zbytečno předpokládati víc, než je nezbytně
nutno. Rojko podle všech jistých i pravděpodobných známek nedospěl
k víře; zemřel však na jejím prahu, toť nade vši pochybnost jisté, neboť
Rojko měl dvě velké věci, které k víře integrovaly: lásku k poznání a naději, že za všech okolností musí existovati princip, který víru ospravedlňuje: ontologické tajemství. A měl ještě jednu velkou přednost, která
opravňovala k této víře: schopnost hodnotiti svůj stav, stav své bědy pravdivě - arci v omezené míře vzhledem k vlastní nevědomosti či jenom tušení
ontologického tajemství - hodnotiti bez příkras a omlouvání svůj skutečný
stav, to hoře rozumu, sondující ve stvořené přirozenosti zákon, na kterém
by se víra mohla pevně zachytit a co jsme na příslušném místě nazvali
anticipací vyššího řádu v nižším. A v tomto smyslu lze o Rojkovi užiti slov
velkého Pascala: »Uznati se bídným znamená býti bídným, ale věděti, že
jsem bídný, znamená být velkým.« A tak opravdu nic není ztraceno, dokud
člověku zůstává tato poslední velikost. Rojko ji měl. A není již naší věcí,
kde se potkala tato velikost v posledním skladu motivů, ustavujících vlastní a živý akt víry. Snad bychom ještě podotkli, že to bylo v oné chvíli umírání, kdy se Rojkovi jeho vlastní poznání tak jako tak již proměňovalo
v nazírání tváří v tvář Tajemství.

Arrigo Levasti
MYSTIKA A POESIE
Je to běžné tvrzení, že nábožné nebo, asketické nebo mystické
spisy třináctého a čtrnáctého století jsou v podstatě neosobní a že
by se mohly lhostejně připsati tomu jako onomu autorovi. Ale neodhaluje takový úsudek spíše nedostatek náboženské přípravy a
leckdy i pravé a skutečné nepochopení a také psychologickou neschopnost? Rozdíl mezi jedním a druhým autorem tu je vždycky.
Jenomže někdy je jemný, a aby mohl být odhalen, vyžaduje zkušené
psychologické intuice a vedle toho jistou známost a blízkost s přáteli
božími. Kdo opravdu nezakusil, třeba jen omezeně, působení lásky
boží v nás a neví o nespočetných odstínech a podobách božské lásky, jak bude moci odkrýti určující prvek - v některých případech
zastřený hluboko - síly a originality toho kterého náboženského spi-
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sovatele, jenž mluví o přivinutí se člověka k Bohu a o účincích
Milosti? Sta autorů nám rozpráví o modlitbě, ale každý z nich má
svůj zvláštní odstín, často lehoučký, často jen jako jiné zavanutí;
rozeznat může jenom ten, kdo se modlí a kdo v modlitbě a o modlitbě hluboce přemítá. Slza může být společná milionům lidí, a přece
každá má svou barvu a vlastní průzračnost. Určovat může jen, kdo
pozorně a dlouho studoval. Originalita asketických a mystických
spisovatelů spočívá často v zabarvení tónu, v zabarvení, které však
neuniká mystikům a asketům samým. Proto je těžké, aby učenci,
kritici, literáti ponoření do světské literatury, jež ukazuje rozdíly
zjevnější, mohli proniknout do světa náboženského.
Ale pojednání o mystické literatuře a nejabsolutnější soudy o ní
jsou psány nebo pronášeny osobami, jež nejenom že jakživy nepoznaly nejmenšího působení Milosti, ale neučinily ani tu nejmenší
vnitřní náboženskou zkušenost. A jak tihle mohou pochopit rozsáhlé a nejrůznější projevy náboženského ducha a jak mohou posoudit literaturu, jež je plodem zkušenosti, která je jim neznáma?
Používají pak pro náboženské spisy kategorií, schémat, jež se nehodí, i když znamenitě sloužily k stanovení krásy nebo velikosti
nebo originality některých světských spisovatelů. V asketovi, v mystikovi náboženská skutečnost převládá nade vším ostatním a zároveň
se neodlučitelně vtěluje do všeho, co asketa či mystik zakouší nebo
myslí. Není možno posuzovat náboženský svět podle měřítek a
ideí estetických nebo morálních, třebaže tyto mohou být souzeny
podle míry náboženského života. Mystik může být také básníkem
i filosofem, ale božská myšlenka pronikne tak do kořene všecko, co
se děje v duši nebo v mysli toho mystika, že se jeho poesie nebo
filosofie nemůže soudit podle měřítek estetických nebo filosofických, jež jsou pohlceny náboženstvím. To, nač se musíme vždycky
ptát, když pojednáváme o náboženské literatuře, je, zda v tom nebo
onom náboženském člověku, a tím spíše v mystikovi je adekvátnost
mezi vyjádřením a zkušeností, čili zda vyjádření nám odhaluje zkušenost výsostnou nebo prostřední nebo přímo zanedbatelnou.
Nějaký mystik píše o spojení s Bohem? Předmět společný všem
mystikům. Ale proč je takový spis veliký? Právě proto, že jeho
výraz nese znaky jasnosti, síly, velkoleposti a vznešenosti nebo také
něhy, jemnosti či křehké průzračnosti. Ale jak dojít k takovému
vyjadřování, není-li tu nějaká zkušenost, něco žitého? Čím jasnější
je zkušenost, tím bude mluva určitější; čím je vyšší, tím výše se
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sklene výraz, až se stane vzdušně lehkým; čím je hlubší, tím se
barvy stanou prudčími a intensivnějšími a věty budou vyrývat nesmazatelné brázdy. Říkat, jak je zvykem, že naši náboženští spisovatelé čtrnáctého století mají jediný »obsah« a že, podrobíme-li je
analyse, nezbude z nich leč svěží a harmonický jazyk, znamená nerozumět souvislosti, jež je mezi lidskou duší a řečí. Jak se někdo
může vyjadřovat řečí, »z níž skoro vždycky dýchá prvotní svěžest
a prazákladní harmonie«, jestliže v jeho duši nesídlí i svěžest i harmonie ?
Kdybychom chtěli sledovat kritiky v těchto povrchních úsudcích, došli bychom k závěru, že asketické a mystické spisy našeho
středověku jsou prostá formální cvičení, jakési variace na povinné
téma. »Obsah« jediný, říkají, nebo - odvažme se vyvodit - literární
kratochvíle. Pak jsou hodnoty pryč a velké náboženské osobnosti,
jež měly a projevovaly vždycky skvělý a ustavičný vnitřní život, jsou
přivedeny ve stav chudoby toho, kdo nemá duchovních zkušeností
ani vlastního vnitřního života.
Opravdu nelze než usmát se, když vidíme, jak náboženské spisy
jsou považovány za plody jenom literární. A jak se může tvrdit, že
naše náboženská literatura čtrnáctého století »neroste z individuálního kvasu«, když právě individuální kvas je specifickým charakterem pravého náboženského člověka ? I kdybychom připustili, že
mladý kritik, který nám dal nové Literární dějiny italského Čtrnáctého
století, má platné argumenty pro důkaz svého tvrzení, co bychom
z toho musili vyvoditi ? Ne snad, že autoři, které studoval, nemajíce
individuálního kvasu, nebyli pravými náboženskými lidmi, a proto
nám zanechali dílo bez života, pouhou literaturu ? Ale tento logický
závěr je velmi smělý pro Cavalcu, Passavantiho, Colombiniho, pro
svatou Kateřinu ze Sieny. Co tedy říci? Nejspíš opak. Ze totiž,
poněvadž náboženská literatura čtrnáctého století je svěží, mladistvá, plná neočekávaných obratů a vrcholů, plná citu, lidskosti,
konkretnosti, odhaluje nám upřímnou zkušenost, živý duchovní
oheň, jarně čerstvé přemítání, spontánní modlitbu, řádné a mocné
dobývání hodnot duchovních. Takové chvění bytosti a pravá kontemplace a zpřítomnění Boha v nás nerodí se z jiného než z naprosto individuální krystalisace; právě z toho, co chtějí naší asketické a mystické literatuře upřít. Vrátili jsme se tedy opět k nevylučitelné zkušenosti, inspirační základně všech důležitých náboženských spisů, které měříme podle toho, jak nám odhalují, více nebo
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méně dokonale, vnitrní život člověka a jeho spojení s božským.
Shledáme-li, že asketa nebo mystik špatně*) vyjadřuje svůj náboženský svět a je duchovně plochý nebo bez hloubky, bez pohnutí
či bez smyslu nekonečna, je to znamení, že to byl prostřední náboženský člověk, pochybený mystik.
Ze náboženský člověk, asketa, mystik mají praktické cíle, je
na bíle dni; ani já ani jiný to jistě nebude moci popřít. Ale čím je
určen takový praktický cíl, ne-li náboženskou zkušeností? A je-li
pravda, že náboženský člověk má sociální a kolektivní záměry a
podle nich také jedná, ty vyvstávají teprve, když v svém duchu objal
a zahrnul předmět, který v něm probouzí tak překypující život a horoucnost, že se cítí povinen sdělit s jinými to, co zakusil v hloubi
svého srdce. Základní v mystikovi je tedy božská zkušenost, kdežto
činnost přichází po ní a musí být podle ní měřena a přijímána.
Ale nesprávný úsudek o náboženském literárním světu vyrůstá
často z omylu, že se naň chce aplikovat světská estetika. Upírat
jistým nábožným nebo mystickým stránkám poesii, je důsledkem
takové mylné aplikace, kterou upadáme do perspektivního klamu
jako ten, kdo je zvyklý pohlížet na život výhradně skrze naše vášně
a náhle se octne před zázračnými divukrásnými skutečnostmi, ale
těch vášní prostými, nebo jako ten, kdo se zajímá jenom o drama
lidské vůle a fantasie a pojednou je postaven před živoucí svět,
v němž však protiklady jsou překonány, a je-li v něm ještě jaký
kontrast, je mezi světlem a průzračností různé intensity.
Poesie v mysticích může být a je nikoliv ve smyslu, že by mystik
kul verše, jako by je pracoval umělec, což se ostatně v některých
případech také stává a Jacopone někdy, Luigi di Leon, svatý Jan
z Kříže jsou toho příklady, nýbrž v tom smyslu, že mystik, povznášeje se k světům, jež vyžadují nejvyššího očištění a tedy jasnosti,
a nejintensivnějších hnutí citových a světelně klidného spočinutí,
jež se často stává blažeností, potřebuje řeč svrchovaně únosnou,
vzrušenou, barvitou, citlivou, jemnou a někdy až směle křehkou
nebo silnou. Mystik ve svých okamžicích rozletu a spojení s Bohem
prožívá nejméně tělesnou poesii, již si lze představiti, dotýká se
čistého lyrismu.
Tím snad ztotožňuji mysticismus a lyrismus? Není to identifi*) Zde a na několika jiných místech autor příliš zjednodušuje. Proto doporučujeme
čtenářům, aby si doplnili toto pojednání studií Louis Massignona »Mystická zkušenost
a způsoby literární stylisace«, vyšlou v překladu Josefa Floriana v Arších ve Staré Říši.
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kace, nýbrž shoda, koincidence. Na čem záleží mystikovi především,
to je spojení s Bohem, ale poněvadž Bůh je také nejvyšší krásou
a tedy největším lyrismem, pochází z toho, že mystik je účasten
stavu lyrického. Ale jestliže v mystickém stavu je zahrnut lyrický
moment a jestliže zkušenost prvního přináší s sebou i zakoušení
druhého, podaří se pak mystikovi objektivovat svůj vnitřní stav,
tedy vyjádřit mystické spojení, jak je lyricky zakoušel? Podaří se
mu to po každé, kdy odevzdaně kontempluje vlastní zkušenost,
snaže se ji adekvátně vyjevit. Není to případ častý: vždyť velcí
mystici jsou vzácní a ještě vzácnější ti, kteří jsou zároveň velkými
básníky. Ale to nemůže být popřením existence mystika-básníka,
ani nepřekáží, aby v mnohých mysticích nebyly poetické stránky,
jež mají krásu plamene, který hoří, aby hořel, a jež byly vnuknuty
jazyku, jenom aby vyjadřovaly věrně odevzdané vnitřní vidění.
Když Croce praví, že »poesie... plane vítězná a jasná v dramatu
duše, v bolestném i radostném životu vesmíru, jenž s ní tvoří jediný
celek«, říká pravdu, která by mohla být přijatá i mystikem, ale s tou
změnou, že drama duše není jen dramatem rozvíjejícím se mezi duší
a duší, nýbrž mezi duší a Bohem; potom poznáme, že mystik může
pohlížet na vesmír sub specie aeternitatis, aniž by ztratil s očí kterou
ze svých bolestí a radostí a aniž by lidské věci pro něho ztratily barvu
a vůni. K čemu tedy ratio excludendi, mezi poesií a mysticismem ?
Zajisté v mysticích bude vždy převládat zkušenost splynutí s božským a poesie pro ně bude vyjádřením často nutným, ale podružným; což však neznamená vyloučení, nýbrž podřízenost, a to nás
opravňuje nazývat básníkem mnohého mystika.
Podstata mysticismu, stav důvěrného spojení, jehož duše lidská
dosahuje s duchem božím, má dlouhou přípravu, zákonitý a ustavičný vývoj, mnoho stupňů, nejvyšší mez, o níž je možno najít
způsob vyjádření, a stav nevýslovný. Ten nám, přirozeně, uniká.
Jak může být popsána zkušenost úplně mimolidská lidmi, jimž
chybí řeč, která by mohla pojmout její smysl; a jak by ji bylo možno
pochopit z pouhého vnějšího pozorování? Kdo ji měl pochopit,
musil ji zkusit. Mysticismus je intuitivní poznání člověka a Boha
a jejich vzájemných vztahů, a třebaže má v sobě universální předmět, tento nemůže být zachycen jinak než zvláštní a naprosto individuální zkušeností. Skrze spisy mystiků nedospíváme poznání nejvyšší míry toho, co zakoušeli, jenom se k tomu přibližujeme. Velkým mystikům, díky jejich přirozeným schopnostem, se podaří najít
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slova a obrazy, jež mají moc uvésti nás do jejich propastného světa
náboženského a otevřít nám obraz toho stavu ponoření do universálního Světla. Co se událo v jejich duchu za onoho přepodobňujícího spojení, to vědí jen oni; ale rozličné cesty a etapy, jimiž se
k němu jde, popisují s dostatečnou přesností a jasností, takže čtouce
jejich stránky, mnoho se dovídáme a poučujeme o životě člověka
v Bohu. Nejvíce divuplných věcí nám říkají ovsem geniální mystici;
ostatní, nenalézajíce vlastních pojmů a výrazů, schopných osvětliti
jejich zkušenost, uchylují se k půjčkám a spokojují se tím, že nám
opakují s některými variacemi katechismus, nebo ti učenější si přivlastňují myšlenky theologů, které studovali a kteří podle jejich
mínění dávají teoretickou formu tomu, co oni zkusili prakticky.
Mezi katechismem a mystikou vskutku není rozporu, nýbrž překonání směrem vzhůru, a z té příčiny menší mystikové nacházejí
v katechismu více nebo méně doplněném výraz v základě případný a adekvátní pro to, co chtěli říci. Ale velcí mystikové, směle se
vrhajíce duchem nad viditelná a myslitelná nebesa, vstupují do
království Ducha svatého, kde jsou proniknuti tajemnou silou a mocí
a berou na sebe břemeno duchovní energie, jaké na zemi nikde
nelze nalézti a kterou potom vyzařují, ať v blahodárné činnosti, ať
ve spisech, vždycky přinášejíce požehnání ostatním lidem. Takovou
energii vyciťujeme ve svatém Františkovi, ve svatém Bonaventurovi,
v Jacoponovi, v blahoslavené Angele z Foligna, v Colombinim, ve
svaté Kateřině ze Sieny ve stupni výsostném, kdežto u jiných je omezenější. Energie ta se však neprojevuje a nevyslovuje stejným způsobem. Mysická zkušenost je jediná jako předmět - odtud opakování
některých pojmů a výrazů - ale rozličná podle osobnosti, jež ji žila,
proto v projevování se zbarvuje v různé podoby.
V italských mysticích třináctého a čtrnáctého století nacházíme
vyjádřeny, někdy s plným rozpětím, všecky náboženské stupně, jež
jdou od prosté zbožnosti k asketismu, k meditaci, ke kontemplaci,
k osvícení, ke spojení s Kristem člověkem, ke spojení s Kristem
Bohem, ke spojení s Bohem Trojicí v universu smyslovém, inteligibilním, ultrainteligibilním. Mysticismus tedy přebohatý. Narodil
se ve svěžesti nového věku, sytil se poesií a rozšířil se v množství,
plodně rozněcuje duše a znovu zpřítomňuje a občerstvuje smysl
pro věčnost. Mysticismus vyrostlý z modliteb, odříkání, sebezapření, horoucí rozlet duše a pohlcení, rozplynutí v božském, dává
lidem útěšná slova radosti i moudrosti. Kdo v něm opravdově
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hledá, nalézá zjevení nových světů; kdo se mu pokorně odevzdá,
cítí se zaplaven silou stravující lásky, jež proniká celou naší bytostí,
až nás úplně ovládne. Vláda očišťující, obnovující a tvořivá, z jejíž
moci se vesmír stává průzračným a temné problémy člověka a života padají a člověk sám se mocně stkví. Věčné naše přání uniknout
ze všedního pozemského života se láme a úžasným zaplavením
milosti, jež je slovy nevyjadřitelné, cítíme se stávat živou schránkou
božského ohně a člověk se takřka přepodobňuje v Boha.
Z italštiny přeložil Josef Kostohryz

J i ř í Frejka
MAŠKARÁDA
KOMEDIE A J E J Í HRDINA
Postavte vedle sebe Oidipa a prohnaného příbuzného z Zen o Thesmoforiích. Oidipus, toť sebeuvědomování od počátku do konce tragedie,
muž vstupuje do rány lovci-osudu, sebesnižováním, sebeobětováním, sebeničením, podivným ženským, podléhačským citem hnán, dává si vládnout
a nakazovat osudem. Ten našeptává činy, které oslepeného člověka vezmou za ruku, vedou jej, rozbíhají se, letí s ním ke zkáze. Při tom muž cítí
záhubnost své cesty. (Hrdina, který jen uvažuje, ale necítí, nás nedojímá,
praví Guyau.) I Richard ji cítí i Hamlet i Oidipus - zatím co komická osoba
ani neví o své směšnosti. »Osoba tragedie nezmění svůj záměr, dozví-li se,
jak my soudíme; zůstane sama sebou, plně si vědoma hrůzy, již v nás vyvolá. - Když Harpagon vidí, že se smějeme jeho lakomství, rád by je
ne-li odložil, tedy aspoň méně veřejně nebo jiným způsobem projevil.«
Hrdina tragedie je neopakovatelný, je svým způsobem vybočením
z běžného chodu lidí a věcí a z toho, jak žije společnost. Nemusí být dokonalý, ale musí být nadaný, to jest, je to člověk s fantasií k činům, které
zejména v čase, kdy vystoupí před naše zraky, zviřuje kolem sebe až v samoúčelné opojení činy a ději. Jemu roste svět doslova před rukama - a
přece v jednostrannosti tohoto opojení číhá zhouba. Ať jsme v starém
Řecku, v jehož roklinách zalehly sfingy se svými hádankami, v Shakespearově Anglii zbrocené krví, či v Schillerově Německu, rozdrobeném
a plném bouří: vždycky hrdina posedlý činem se chytí do osidel vlastníma rukama spletených a dostane je na krk ve chvíli největšího vzmachu.
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Onen Oidipus, který zhubil sfingu, přivedl k rozkvětu město a byl pln
podivné síly, stal se obětí civilisační potřeby - toho, že v barbarské zemi
bylo plno krvesmilství, jež se stávalo obecným nebezpečím, a bylo potřebí
na »nejsilnějším muži« ukázat zákon proti incestu. Veřejné zdraví, zděšené obludným pářením, musilo nějak vyslovit normu, a vyslovilo ji nejprve bájí, pak - v době historické - dramatem. Vždyť ještě řecká tragedie
ve své starší podobě je vůbec zákoníkem mravní hygieny, vyhlašuje normy
ohraničující svobodu jednotlivcovu a v Antigoně se přímo praví, že »jsou
nepsané zákony«, vyšší než ty, které vyslovují soudci, common sens národního zdraví, jenž je rozhodující. Ten drsný chvat, s nímž řecká tragedie
spěje ke svému konci, věru neplyne z techniky, ale z toho, že jde o soudhoničku, krutější a posedlejší, čím blíže přistoupil s oštěpem lovec-osud
(nebo lovec-common sens národního zdraví) ke své oběti - hrdinovi.
Divák, který na začátku seděl v hledišti a hleděl na královské postavy, si
postupně víc a víc uvědomuje, že jsou jen příkladem, sám je hned soudcem a stupňuje honičku, hned jelenem a bojí se za hrdinu, dostává se do
varu, bojuje spolu - sám se sebou, pořádek s chtíčem, až na konci v katharsi
- jež je především katharsi diváka - přitaká očistné smrti, jež zabíjí »přeindividualisovaný případ«, a to na jevišti i v něm samém. Nesesmilníš!
Pohřbíš každého mrtvého! zní mu v srdci na cestě z divadla.
Jestliže tedy tragedie zná jen charaktery neopakovatelné a Antigona,
Oidipus či Elektra jsou výjimeční, jiní a osudovější (v tom je jejich příkladnost, že nesou v sobě současně vinu a trest - něco, co v životě pospolu
nechodí tak rychle jako v tragedii) než všichni kolem, typy komedie jsou
jiné; jsou to povahy průměrné a opakovatelné.
Je tedy příznačným pro komickou postavu ne čin, ale to, že pozůstává
z pouhých gest. Není to hrdina bojující proti Ananké, ale typ vlečený
konvencí nebo vlastní vnitřní špatností, staví se tedy na jeviště ne celý
člověk, ale vypreparovaná jeho část, jeho ruka, jež lakotí, jeho rty, jež
chtějí pomlouvat, jeho mozek, jenž snuje pletichy. Autor nám vědomě
zamlčuje přemnohé, jen aby náš cit nebyl zaujat pro hlavní postavu, jen
»abychom neznali všechny okolní podmínky, které by nás mohly pohnout
k soucitu«. Hromadí se naopak všechno, co podtrhuje umělost situace,
přehání se, ve zjevu i v projevu je Harpagon harpagonský, stejně jako
jindy se téměř vnucuje vzpomínka na marionetty a my v hledišti máme
div ne pocit, že vidíme neviditelné šňůrky. - Nebo ty nemožně neskutečné
pokoje, v nichž se odehrávají salonní veselohry, pokoje, kde jsou třeba
šestery dveře, a divák, jenž ví, co za kterými je, a jenž tedy ví víc než hrající postava, směje se předem, do čeho Truffaldino zase vleze. Nebo ona
slavná scéna z commedie delľarte, kde nic netušící Pantalone vede svou
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ženu Isabellu na prohlídku k dottorovi, jenž s ní má za jeho zády poměr.
Z útlocitu ji dovede jen ke dveřím, čeká trpělivě venku, chytá mimojdoucí,
zapřísahá je, aby šli tiše, že jeho paní je na prohlídce, že ji to asi bolí, že
teď vykřikla strachy, že jí bude, až ji doktor ošetří, mnohem líp, že tenhle
doktor to umí - a divák v hledišti vidí za situaci a posmívá se Pantalonovi,
který si střeží vlastní parohy, k tomu ještě tak veřejně.
Typ je zcela zobecnělý a nejedná, nýbrž odehrává se v umělé, vědomě
neskutečné situaci. A jestliže v těchto poznámkách se zabýváme typy a povahami, budeme především sledovat onu zobecňovací cestu, po níž z pramenů života se vystoupí až k uměleckému tvaru.
Typ je maska. Přeneseně i doslova. Je to zkratka, která - jednou objevena - se snáze obměňuje než opouští, vzpomeňme jen, kolik staletí už
stojí na jevištích typ doktora. Commedia delľarte užívá pro své postavy
škrabošek, tedy masek ve vlastním smyslu slova, aby se ještě zvýšil účin neměnnosti. Na osobnosti, životě a úmrtí herce zde téměř nezáleží, on je
pouze nositelem nadskutečné tváře a povahy. »Maska komedianta je nejjednodušším a nejbezpečnějším prostředkem, jak dosáhnout iluse trvání,
aby se divadelní charakter stal věčným a aby byl fixován pod zorným
úhlem věčnosti. Tradicionelní masky italské komedie, podivuhodně stylisované, vznikly nepochybně z tohoto ducha.« (Duchartre.) Ale totéž platí
o čínském herci, kde každá podrobnost masky, malované na obličej, její
barva, barva vousů a kresba má docela přesný semantický význam, stejně
jako o indickém tanečníkovi, kde už složení a sestava prstů ruky má smysl
vyprávěcí.
Podstatou všeho divadelního účinu, komického jako tragického, je
anagnorise, rozpomínavé sebepoznání, jak jmenujeme onu nebezpečně
strhující sílu, před níž se divák v hledišti zachvívá, když postupně objevuje v tragickém osudu svého dvojníka a v komickém charakteru dvojníka svého nepřítele. Jsme dublováni jevištěm a poznáváme se na něm.
Malé dítě, které napodobí dospělého v nějakém denním úkonu, v oblékání, zalévání květin nebo trhání ovoce, a které třeba ony květiny zalévá
stále, do omrzení, rozhodně pak déle, než jim bude zdrávo, nebude směšné,
třeba se naučilo nějakému činění a nyní je mechanicky opakuje. Zdravého
člověka bude zajímat, jak opakováním čerstvě objevené práce až k automatisaci naučí se človíček zase něco ze světa. Je však dobře možné, že se
zasmějeme opici, jež uchopí konévku a poběhne zalévat také.
To ukazuje, jak nepodstatnou podmínkou smíchu je pouhé vnější napodobení gesta a že není směšné každé opakování: opice není v tom oka-
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mžiku opicí, ale podobou člověka, lidskou maskou, působí na nás ne jako
zvíře, ale jako herec, stejně jako u onoho dítěte bychom se snad zasmáli,
kdyby vytvořilo podobiznu, napodobeninu někoho dospělého. Stejně jako
při kresleném vtipu Sekorově se zasmějeme umělému srovnání mezi venkovským dostavníkem a psem, do kterého chtějí naskákat cestující - blechy: není směšné, že napodobí něco, ale někoho. Směšnost souvisí nejprve s povahou (charakterem), děj je věcí celkem druhotnou.
Proto se ne zcela dobře praví, že jenom drobné chyby bližního v nás
budí smích. Ten ovšem nepomíjí onu zmechanisovanou strusku života, jíž
je všední naše konání bez - theatrálního - významu, ale pudově vyhledává
hlavně taková vnější a vnitřní gesta, která člověk z nějakého důvodu dramatisuje a činí nápadnými, gesta, která přímo vyznačují povahu. Smích je
činnost bojová a tvořivá, která i z dějů a z lidí vybírá podle plánu, docela
jako činí ve vyšším poli umělec. Smích si nevšímá napodobenin, ale vytváří paralely, je tvůrčí, je projevem obrazotvornosti. Smích není krásný
proto, že objevuje životní automatismy, ale že tvořivě staví umělá srovnání.
»Tragedie jest napodobení ne lidí samých, nýbrž činu a života a štěstí
a neštěstí, štěstí a neštěstí však tkví v činu a cílem jest jakýsi čin, nikoliv
nějaká vlastnost... Základem tedy a takřka duší tragedie jest děj, povahy
jsou na místě druhém,« praví Aristoteles, jehož větu bychom takřka doslova chtěli obrátit, když mluvíme o komedii. Neboť duší a nezbytností
komické scény jsou povahy, bez těch si komedii myslit nemůžeme, bez
děje však do jisté míry ano, jak ukazuje divadlo clownů. Také ten děj,
který je přímo vyvozen z povahy, je nepochybně v komedii účinnější než
situační samoúčelnost, která pravidelně vede k nudě - po mnohém smíchu
bránice, nikoli však srdce Harpagonovo: Ukradli mi mé peníze. Gerontův pokřik: Co dělal, u čerta, na té galeře? Pan Pickwick, kde děje jsou
vůbec přilepeny na povahy - všude vyrůstají děje z uzlovité a groteskní
nebo směšné povahy. Výjimkou, ale jen zdánlivou, jsou jedině ony velké
revue světa jako Guliver, Labyrint světa nebo Simplicissimus, ale i tam je
ústřední postava daleko nejpoutavější ze všech, není jí však Guliver ani
Simplex, nýbrž Poutník sám, tedy autor.
Povahami komickými se zabýváme na všech stránkách tohoto jednoduchého zápisníku, proto nyní na chvíli se zastavíme ještě u metody vtipu,
která je vlastně veskrze metodou komického děje. Komickou povahu zde
často zastupuje obrázek, na jehož úrovni záleží aspoň fiktivní představované bohatství rysů oné povahy, vtip sám je nějaké dění, které se z ní
rozvíjí.
Shledáme při tom, že děj se uskutečňuje ve velikém množství klišé.
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Nesmějeme se každému člověku, který visí - třeba pln důstojnosti hlavou dolů, nýbrž uměle vytvořené situaci, jíž je zesměšněno laciné učenectví středostavovských šosáků, ukazujících, jak spí netopýr, to jest srovnáváme skutečnost do obrazu směšnosti. Smích je jako pomluva, je to vyhledávání možností, které se nemusily, ale mohly stát.
Groteskní rys, který vtipem vybíráme z mnoha jiných na člověku, je
tedy vědomě ozvláštněn, je to osamocená věc, znaménko nebo ukazatel
pro naši orientaci o úmyslu humoristy, je to retuš skutečnosti s účelového
hlediska komického účinu. Situace jsou zbaveny svého reálného poměru
a působí na sebe navzájem podle zákonů dané umělecké zápletky. Tříšť
všedního dne se organisuje podle nového řádu, který pramení v obecném
divadelním pudu.
Pud divadelnosti. Přesahuje daleko hranice divadel, filmů, ochotnických a profesionálních představení. Každý z nás je zakletým hercem a naopak herectví není než vyšším, přehodnoceným tvarem posedlosti, s níž
blažený mladý otec se pustí do mimování pohádky, kterou vypravuje svým
dětem, a s níž »se dají slyšet« báby na pavlači. Šprýmař se směje světu bez
masky, herec si nasadí masku. »Styl je fysiognomie ducha... Napodobit
cizí styl se nazývá nosit masku.« (Schopenhauer.)
Vtip sám je divadelní způsob myšlení. Zasedneme-li k opravdu humoristickému časopisu, vypneme nejprve sami sebe ze situací svého praktického života. Chceme se teď bavit, pravíme nepřesně, chceme vstoupit do
jiného světa, stejně poloskutečného, jako je svět snů, a snad proto tak snadno zapomínáme právě přeslechnutý vtip, že jsme za ním byli v cizím světě,
který je ještě mnohem méně náš než svět našich snů.
Vstupujíce do podnebí humoru vědomě se podřizujeme jeho přírodním zákonům a předpisům. Staneme se pedanticky přesní, neboť humor
miluje přesnost, sledujeme pečlivě premisy, jimiž nás vede humorista, abychom došli ke slíbenému směšnému závěru.
Učitel bude zkoušet. Má však nedostatek času a proto slíbí, že kdo na
první otázku bezvadně odpoví, dostane jedničku a nebude dál zkoušen.
(Jsou tedy dány tři podmínky.) Učitel zkouší, až dojde na Frantíka, kterého chce skoupat. Kolik má velbloud chlupů, zní otázka. Frantík vyskočí
a odpoví: Prosím, pane učiteli, 376.685. - Jak to víš? - Prosím, pane učitel, to už je zase druhá otázka.
Tedy: zvlášť připravená situace a řešení, které bychom jindy nazvali
sofistickým, které však v anekdotě má plnou samozřejmost, protože neběží
o pravdu logickou. Stejným vypnutím ze situace je vtip sám. Šprýmař pak
organisuje nově, jakoby hrou, svět podle svého plánu, hněte jej svou silou

478

v nový obraz. Bez této vědomé síly se smějí, podle přísloví, jen blázni.
Je tedy vtip potlačení nebo popření »realistického« chodu myšlenek umělou konstrukcí, jež má překvapivou novost. Někdy postačí prostá neshoda
emotiv a přímých slovních výrazů, jako na příklad ve větě: Hrome, co
sem lezete ? Vždyť už je tady plno! - Soused se nakloní k mluvčímu a ptá
se: Prosím vás, tak on je to hrom?
Proto ve vtipu se tak často setkáváme s tím, že láska je traktována jako
obchod, smrt jako sport - mohli bychom říci, že běží o přesně zacílená nedorozumění. Je to cesta, kterou vysvitne především každé zlo. Je potřebí
jen s chladnokrevnou přesností s ním jednat jako s dobrem nebo aspoň
jako s něčím všedním.
Je tak humorista, a tam je jeho tvorba nejvzácnější, moralistou, ale moralistou bez pathosu, chladným, matematickým posuzovatelem. Proto tak
často užívá až přírodovědecké formy, nebo spíše jejího přesného slovníku.
Reálnost, nereálnost, blecha, jež jedná jako člověk, člověk, který jedná
jako kůň, možné, nemožné, to nehraje roli. Každá věc může mít tisíc
smyslů, významů, ale být si důsledná v nich! Jen rovnice vtipu musí vyjít
beze zbytku, aby praktický mozek čtenáře byl ošálen na účet této přesnosti.
Na př. říkává se o jistém redaktorovi, že jezdí do redakce na koni, že
však někdy je roztržitý a místo kovaného koně uváže na dvore sebe, takže
milému koni nezbude, než jít nahoru a psát divadelní referáty. Ovšem se
to prý nepozná.
Zde je patrno, jak v maličkostech je třeba přesnosti, aby celek byl sice
nereálný, ale směšný, jak nesmyslná je každá pravděpodobnost; připomíná to větu Šklovského, že nereálnost znepokojovala Shakespeara tak
málo, jako znepokojuje šachistu otázka, proč kůň nemůže skákat přímo.
Humoristu znepokojuje ještě méně. Zato jej zajímá člověk; pravda
mozkem léčeného srdce.
Autor vtipu je obyčejně druhá divadelní osoba, není sám komický, ale
pomáhá hlavní postavě k směšnosti. Bez jeho zásahu by vtip často nemohl
pokračovat, zejména tam, kde nepomáhá obrázek nebo karikatura: Víte,
slečno, že hockey nemohou hrát chlupatí ? - ? ? ? - Oni musejí hrát holí.
Je to herec-divák, podobný diváku středověkému a zejména diváku
lidových her, který také přihrával herci a přidával k jeho výkonu svou
reakci, jíž nejednou zasahoval i do děje - něco, co dnes divadla přímo svým
divákům zakazují a co bylo samozřejmostí a patřilo ke hře na nižším vývojovém stupni divadla.
My tedy, když čteme vtip, musíme se předuševnit, jak říká Zich, to
jest vypnout sebe samy z běžného projevu a zaujmout postoj diváka nebo
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oné vedlejší jednotící osoby, vyzbrojit se otazníky a skepticky je přikládat
ke všemu, co čteme nebo slyšíme. Proto jsou tak oblíbené hádanky: Prosím vás, proč tady ti páni běhají? - No, to je lehká atletika, ten první
dostane cenu. - Tak proč ti druzí běží za ním? - Nadto zapomínáme na
sebe a vstupujeme do prostoru, v němž uznáváme zákony, jež pro hru
stanovil náš předehrávač, to jest autor vtipu. Předuševněni v něho, pospolu
s ním, vyjedeme na horu nějakého podivného sporu, neboť my se chceme
dát prohnat, vykonávajíce tak určitou myslivou práci, spolu s ním také
onu myšlenkovou obtíž rozřešíme překvapivě snadno, načež se objeví
vítězný smích. Vejdeme na jeho konvenci; pak chápeme novou a nečekanou spoj věcí; dali jsme se přesvědčit; smějeme se.
Jeviště je místem našich dvojníků - ale čemu se to smějeme na sobě,
co to zaklínáme jakoby středověkými formulemi v dottorovi, profesorovi
a intelektuálním clownu vůbec? Předmět ve vtipu je vždycky silnější než
autorský subjekt, ale co to je v nás, co dnes a denně musíme v sobě lámat
anekdotami o potrhlých profesorech ?
Dottore je směšný hrdina bez úsměvu, téměř plačtivý, člověk vyhublý
mezi knihami, odtažitý zájmem o vzdálená souhvězdí, tulák bez domova
vlastního srdce, otrok vědy bez citu, ožebračený svou schopností abstrakce.
On věří své alchymii nebo algebře nebo gramatice, v jejich důstojné tvářnosti - a to je jeho neštěstím - hledá svou lidskou tvář, ztratil svoje skutečné já, životné a přirozené, ve světě zdání.
Není to vždycky dobrák. Dá se za peníze koupit stejně k léčení jako
k zabití člověka a jeho roztržitost k životu je vlastně hrozně koncentrovanou silou, která v rukou pedantského chemika nebo bakteriologa se může
zvrátit ve velkoryse zhoubné umění, tak jako se stal obecný zájem smrtící
zbraní v rukou čistotného advokáta Robespierra.
A pro tuto věrolomnost čistého rozumu, který může nadaně sloužit
dobru jako zlu, je pedantský dottore ukován odjakživa na skálu posměchu,
aby byl jako jedovatý tvor učiněn nápadným a aby se ho člověk varoval.
Z knihy »Divadelní tvář českého humoru«.
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Jaroslav Albrecht
DVOŘÁKOVY OPERY
A ČESKÁ KRITIKA HUDEBNÍ
V letošních dnech květnových, v nichž vyvrcholila první část jubilejního cyklu dvořákovského, slyšeli jsme s jeviště Národního divadla
téměř všechny významné a podnes působivé opery mistrovy. Po rozmarné hříčce o venkovských tvrdohlavcích - nepočítáme-li díla období
raného - vytvořil Dvořák hned svou operu nejsmetanovštější, lyrickokomickou zpěvohru o vychytralém sedláku, jenž vyzraje nad panským
služebníkem i nad pánem, a pak přikročil již přímo k velké tragické
zpěvohře historické, k mohutnému dílu, jež tvoří jakýsi dramatický pendant k české Smetanově »Libuši« na straně jedné a ke klasicisující hudební tragedii Zdeňka Fibicha, »Nevěstě messinské«, na straně druhé.
A tu při opětném novém nastudování tohoto skvostného díla, jež bylo
zařaděno do zmíněného již květnového cyklu dvořákovského, jsme viděli, jak živě a svěže k nám stále ještě promlouvá tato Dvořákova tragická opera, jejíž jevištní osudy jsou velmi slavné a jež vždy, kdykoli
byla dána znovu na pořad, došla nadšeného ohlasu u obecenstva, zato
však částí naší kritiky hudební byla po léta přijímána velmi chladně,
s četnými výhradami, až jí nakonec byla zcela odmítnuta. To se stalo
v době nejostřejších bojů proti mistrovu dílu, které právě před třiceti
lety tolik vzrušovaly naši veřejnost hudební. A o těchto bojích, jež směřovaly především proti Dvořákovu odkazu dramatickému, a tu opětně
v první řadě proti zmíněné již Dvořákově opeře tragické, chceme zde
promluviti několik slov.
Dnes ovšem jest v české kritice hudební již zcela jinak, než bylo před
třiceti lety. Dnes není již u nás malodušných pochybovačů o velkém umění
Dvořákově, dnes víme dobře, že Dvořák jest nejen podivuhodným geniem
hudebním, nýbrž i mistrným, stále podmanivě působícím dramatikem.
Není proto dnes již třeba ani bráti Dvořákovo dílo v ochranu, ani snad
bojovati pro Dvořáka dramatika. Přesto však snad nebude nezajímavo
právě v době, kdy doznívají slavnostní dni dvořákovské, podívat se aspoň
na chvíli do minulosti a zopakovat si, jak se kdysi u nás o Dvořákovi
v jistých kruzích soudilo, co vše tu bylo proti jeho dílům namítáno, i jakým způsobem se toto vše dálo. Ze nelze nám dnes ještě vypsati úplnou
historii těchto smutných bojů proti dílu mistrovu, je nasnadě. Spokojme
Řád VII. 35.

481

se tu proto prozatím toliko několika drobnými poznámkami, které se dotknou především oněch úsudků a odsudků, jimiž naše oficiální kritika hudební pronásledovala Dvořákovo úsilí o vytvoření velké tragické opery
vážné, o níž jsme se již svrchu zmínili.
Vyprávění naše by však bylo příliš kusé, kdybychom je nezasadili
v pevný rámec historický. Proto nejprve několik slov o jevištních osudech
tohoto mohutného díla, jež Dvořákovi - nejinak než Smetanovi jeho »Dalibor« - přineslo daleko více utrpení než radosti.
Dvořákem bylo toto dílo určeno již přímo pro jeviště divadla Národního. Odtud také jeho celkový slavnostní ráz, pathos a ovšem i značné požadavky, kladené na inscenaci i na reprodukční stránku této opery. Bylo
totiž Dvořákovou upřímnou touhou, aby toto dílo spatřilo po prvé světlo
jevištních ramp přímo již v divadle Národním.
Osud však toho Dvořákovi nedopřál. Nádherná budova, k níž se upínaly již po řadu let zraky celé české veřejnosti kulturní i zraky skladatelovy, lehla náhle v létě nešťastného roku 1881 popelem a Dvořák byl
nucen uchýlit se se svým dílem - nejinak než Smetana s »Čertovou stěnou«
- na prostornou sice, nikoli však tak výstavnou scénu Nového divadla českého, stojícího na samém okraji města poblíže Koňské brány. A tato scéna
dojista nemohla napomoci celkovému slavnostnímu rázu díla. Než i tak,
v tomto nevýhodném divadelním prostředí, mělo dílo velký úspěch, premiéra byla přijata obecenstvem přímo radostně, divadlo muselo operu dávat znovu a znovu. V době velmi krátké bylo dáváno hned osm repris, což
byl úspěch na tehdejší poměry přímo znamenitý. Opera proto byla hned
v příštím roce také přenesena na jeviště nově - a tentokrát již definitivně otvíraného divadla Národního, kde jí dáno v rámci slavnostních představení zahajujících místo velmi čestné; zařaděna je tu po bok Smetanovy
»Libuše«.
A ani pak ovšem se scény nezmizela. Byla nově přestudována a tak po
necelých deseti letech od provedení prvého - psal se tenkrát již rok 1892 docílila padesátého, jubilejního představení. Dvořák sice potom dílo velmi pronikavě přepracoval, umně vyzdvihl stránku dramatickou, avšak současně je ochudil i o mnohé krásy ryze hudební, jimž obecenstvo již v díle
přivyklo.
Než i tak lze říci, že diváci i toto nové znění díla si zvolna oblíbili, ač
ovšem na znění původní, hudebně velmi bohaté, neradi a jen těžko zapomínali. Proto také tato opera došla nové obliby a zazářila novým leskem,
když geniální dirigent a pohotový operní dramaturg Karel Kovařovic její
partituru podrobil důkladné revisi, jejímž výsledkem byl návrat k hudebně
půvabnému, široce plynoucímu znění původnímu, jež pak pod jeho tak-
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tovkou bylo plně přivedeno nejen k účinu hudebnímu, nýbrž i dramatickému. A tu znovu se vydávala tato opera na skvělou pout jevištní, i po
čase pak se objevila v novém nastudování na jevišti, a i za Ostrčila, jenž
nedal tu nic na varovné hlasy svých poradců, byla dokonce dvakrát obnovena. A o posledním dotud nastudování, provedeném v rámci letošních
květnových oslav dvořákovských, tu ani psáti netřeba. Klady jeho jsou
naší veřejnosti s dostatek známy.
Lze proto úhrnem říci, že tato mohutná opera Dvořákova k sobě stále
a stále vábila přední naše síly umělecké, dirigenty, pěvce i režiséry, a že
také obecenstvo dramatickým snahám Dvořákovým v oblasti opery vážné
dobře a včas porozumělo a jemu se odměňovalo stálým obdivem tohoto díla.
Jak zcela jinak však tomu bylo zprvu v jisté části České kritiky hudební
a potom i v celé naší oficiální hudební vědě! Zde zpětný pohled pro ctitele
české hudby dramatické jest velmi neradostný a příští historik tu bude mít
velmi obtížný úkol, bude-li chtít zevrubně vyložit, proč lidé, v hudební
teorii dobře vzdělaní a mající i velké vědomosti historické, se právě proti
tomuto dílu po tak dlouhou dobu a s vytrvalostí stále horlivější stavěli.
Teprve on nám blíže ukáže, jak zprvu způsobem velmi věcným a klidným
byly vyslovovány různé pochybnosti o uměleckých hodnotách tohoto díla,
především o jeho prý velmi značné nedokonalosti formální, jak se pak
od těchto pochybností, jež vyslovovány byly nejprve toliko o tomto díle,
přešlo k posudkům odmítavým, již rázněji formulovaným, a jak se tyto
odsudky již pak brzy netýkaly jen této opery, nýbrž celé Dvořákovy tvorby
dramatické.
A ani na tom nebylo ještě dosti. Když se pak kolem roku 1900 naše
kritické generace vystřídávaly, bylo - a to již naprosto ne klidně a věcně,
nýbrž ostře, ano surově - napadeno celé umělecké snažení Dvořákovo,
a za trapného tažení protidvořákovského, které bylo u nás uspořádáno
právě před třiceti lety, byly vyslovovány znehodnocující úsudky dokonce
i o lidských stránkách Dvořákovy osobnosti, ba boj proti Dvořákovi šel
tak daleko, že ani členové Dvořákovy rodiny nebyli jisti před úsměšky
těchto »kritiků«.
Než, jak již pověděno: není tu naším úkolem, abychom zjišťovali
vinníky a vydávali je na soud historické spravedlnosti. To učiní dojista
blízká budoucnost. Jde nám tu prozatím toliko o to, abychom na úsudcích
o několika málo Dvořákových dílech dramatických ukázali, jakým způsobem bylo u nás proti geniálnímu mistru bojováno a abychom zkratkou
naznačili, jaké byly vlastní příčiny tohoto boje, jenž povždy zůstane hanbou
české kritiky hudební.
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Jak jsme již pověděli výše, Dvořák složil svou vážnou operu na počátku let osmdesátých, v době radostných příprav k otevření Národního
divadla. Byla to opravdu zlatá doba českého umění hudebního, ona léta
sedmdesátá i raná léta osmdesátá století minulého. Smetana, postižený
sice již tehdy chorobou sluchovou, stál tu ještě v plné tvůrčí síle a po
velkém úspěchu svého »Tajemství« se nikterak ještě neodmlčoval. A hlásili se tu - vedle celé řady dnes již zapomenutých, či toliko neprávem opomíjených skladatelů méně významnějších - o slovo již také umělci mladší,
v jejichž čele stál průbojný Fibich, nadšený tou dobou ještě cele pro reformní snahy mistra bayreuthského. A z nejmladších pak, aby aspoň
o jednom tu bylo promluveno, počínal si již dobrého jména v českém světě
hudebním dobývati nadaný Karel Kovařovic, jenž teprve po letech zaměnil skladatelské péro za taktovku.
A ovšem, že tenkrát nikdo v našem světě hudebním nepochyboval
o velikosti umění Dvořákova, jemuž se dostávalo nejen uznání, nýbrž
přímo nadšeného obdivu i za hranicemi naší vlasti, v hudební Anglii
i v hudebním světě německém především.
Tak rušno tedy tenkrát u nás bylo, dílo sledovalo dílo a o všech nových výtvorech pak bylo horlivě diskutováno, neboť tou dobou se již počet
hudebních kritiků našich značně rozmnožil, byl tu i list odborný a i denní
listy tu rády otvíraly své sloupce obšírnějším úvahám estetickým. Diskutováno tu pak bylo především o tom, jakým směrem se má bráti vývoj
naší hudby, dramatické hudby především. Díváme-li se však dnes zpětně
na tuto dobu, vidíme, že již tenkrát nebylo vlastně ani takovýchto teoretických diskusí potřebí, že již v letech šedesátých Smetanou a v letech
dalších pak opětně jím a i mladým Dvořákem byla otázka, kterou cestou
v tvorbě dále jiti, prakticky vyřešena.
Než přece jen stručně rekapitulujeme. V podstatě tu ve vývoji hudebním byly možné cesty dvě. Buďto se přikloniti k podnětným myšlenkám
německých novoromantiků a podle jejich vzoru nahraditi hudbu absolutní
hudbou programovou a ve tvorbě operní dáti výhost »staré« opeře číslové
a přisahati na formu prokomponovaného dramatu hudebního ve smyslu
wagnerovském. Druhá cesta se pak rýsovala ve vývojové linii, vedoucí od
Beethovena k Brahmsovi, i v rozvoji opery románské, vlašské především.
Byla tu tedy otázka, co jest prospěšnější pro českou hudbu: setrvati na této
pozvolné linii vývojové, vedoucí od německého klasicismu doby pozdního
Mozarta a raného Beethovena k novoklasicismu Brahmsovu, či zda je
třeba se přikloniti k družině Lisztově, jež se výslovně obracela k hudbě
programní a tím i k Wagnerovi, který se domníval, že svým pojednáním
o »Opeře a dramatu (mluveném)« jednou provždy postavil »starou«
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operu číslovou do pozadí. A tu je zajímavo sledovat, jakou odpoveď oba
naši vůdčí geniové hudební - Smetana a Dvořák - dali na tuto otázku již
tenkrát. Žádný z nich nedal nic na teorie sebe lákavější, každý kráčel,
avšak velmi obezřele, po cestách obou. Smetana ve své tvorbě symfonické
se sice přiklání k Lisztovu Výmaru, avšak ve tvorbě operní je velmi dalek
toho, aby následoval bayreuthského mistra do všech důsledků, Dvořák
pak spíše se rozhoduje pro rakouskou Vídeň, zastávající oproti průbojným
snahám novoromantickým spíše názor o potřebě povlovného, nepřevratného vývoje v umění hudebním.
Co však je tu pro nás nejdůležitější, jest fakt, že při všech těchto
závislostech kráčejí oba naši velcí mistři přece jen po cestách vlastních,
a dnes víme, že tyto dvě cesty si byly mnohdy velmi blízké, ba tak blízké,
že často splynuly i v cestu jedinou - aniž se při tom kdy výrazně zkřížily.
Takto jeví se nám situace v tehdejším světě hudebním dnes, avšak tak
jevila se již i tenkrát oněm kritikům, kteří uvykli svá kritická měřítka
odvozovati z uměleckých děl mistrů náležejících oběma táborům, kteří
si svůj kritický hled nedali oslabiti všelijakými apriorně koncipovanými
úvahami teoretickými. A byli tenkrát u nás opravdu takovíto jemně umělecky cítící kritikové, kteří uvykli uznávat přednosti směrů obou a kteří
proto stejným dílem obdivovali vyzrálého již genia Smetanova, holdujícího
hudbě programové i k rozmachům dalším se teprve chystajícího mladého
Dvořáka, jenž si oblíbil dotud především hudbu absolutní. Z řady těchto
kritiků soudných buďtež tu uvedena aspoň jména dvě, jméno dra Ludevíta Procházky, věrného přítele Smetanova, a jméno Emanuela Chvály,
upřímného ctitele obou našich největších skladatelů.
Avšak hlasy těchto kritiků nebyly, bohužel, dosti silné, aby jasně pronikly vedle kritiky již tehdy jaksi oficiální, v jejímž čele stál Otakar Hostinský, tenkrát ještě docent, brzy poté však již mimořádný profesor estetiky
při universitě pražské.
Otakar Hostinský jest postava v dějinách české vědy velmi výrazná
a nikdo dojista nebude popírat jeho zásluhy, jež si získal o českou estetiku,
o dějiny umění a především o umělecký odkaz Bedřicha Smetany. Na
druhé straně však již dnes nelze si neuvědomit, že jeho činnost hudebně
kritická nesnese ani v nejmenším srovnání s jeho činností vědeckou. Zde
nebyl vliv Otakara Hostinského vždy blahodárný. Ostatně již sám vlastní
boj protidvořákovský, jenž způsobil tolik zla v našem životě hudebním,
ač dojista nebyl jeho dílem a ač byl přehorlivými žáky Otakara Hostinského vyvolán teprve po smrti učitelově, rostl ze semen, která on sám po
léta zašíval, neboť právě Otakar Hostinský, jak brzy poznáme, byl prvním
z těch, kdo pojednou o velkém umění Dvořákově počali pochybovati, byl
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kritikem, jenž po léta tyto pochybnosti ve formě kritických posudků i obšírnějších statí úhrnných, dějepisně zaměřených, předkládal k uvěření české
veřejnosti hudební.
Zde třeba říci několik slov na vysvětlenou. Otakar Hostinský totiž
pobyl za svých studijních let nějaký čas v Mnichově. Odjížděl tam z Prahy
let šedesátých, z města, jež sice již počínalo žíti samostatným českým životem hudebním, avšak přece jen z města, kde vše bylo dotud jaksi stísněné,
provinciální. Teprve po několik let se tu hrálo v nevelkém, nevýstavném
divadle Prozatímním, koncertní život přes všechno úsilí Smetanovo tu
dosud zůstával nevyvinut. Nebylo zájmu, nebylo obecenstva. Jak jinak
proto mladého a velmi zvídavého Otakara Hostinského musel upoutat
Mnichov, ono rušné město let šedesátých, Mnichov naplněný cele vítěznou
radostí z velkého úspěchu Wagnerových »Mistrů pěvců norimberských«.
Celé město tu tenkrát žilo Wagnerem a jeho hudbou a není proto divu,
že i mladý Hostinský si Wagnerovo umění cele oblíbil, ba tak oblíbil,
že nejen navštěvoval představení operní, koncerty veřejné i soukromé a
vyhledával především společnost z řad přátel a obdivovatelů Wagnerových, nýbrž se také hned velmi podrobně seznámil s Wagnerovou teorií,
uloženou v četných mistrových spisech, především v jeho trojdílné studii
o »Opeře a dramatu (mluveném)«.
A tu, v době poměrně velmi krátké, utvořil si mladý Hostinský ne
sice nezajímavý, avšak předčasný a k tomu velmi jednostranný názor na
vývoj hudby operní. Nelze tu vše dopodrobna rozváděti, poznamenejme
toliko, že Hostinský nepostihl, že Wagner v tomto spise obhajuje vlastně
toliko svou uměleckou metodu, svůj princip tvůrčí, že tedy spis jest sice
subjektivně závazný a platný pro velké umění Wagnerovo, že však tento
princip - i když si toho Wagner výslovně žádá - nelze přec přenášet na
osobu jinou, tvůrčího ducha jiných disposic, že prostě každý, kdo Wagnera
bude následovat do všech důsledků, musí nakonec umělecky ztroskotat.
A již tou dobou, jak Hostinský po čase doznal, jej sám Bedřich Smetana
za náhodné schůzky v Mnichově upozorňoval na to, že v napodobení
Wagnera je třeba si vésti velmi opatrně. Jiného mínění proti Smetanovi,
umělci tou dobou již plně vyzrálému, byl v té věci dotud málo zkušený
Hostinský, stojící teprve na prahu svého úsilí kritického. Ten naopak byl
přesvědčen, že není ani možné, ani správné jiné cesty ve vývoji hudebním,
než cesty oné, po které kráčejí Wagner a Liszt. Smetana ovšem, jenž
dílo Wagnerovo a Lisztovo znal daleko lépe než mladý adept dráhy kritické, radil tu k mírnosti, ukazoval Hostinskému, že je tu třeba jíti velmi
obezřele cestou vlastní. Než Hostinský nepovolil. V Mnichově se nedal
o svém omylu přesvědčiti nabádavým slovem Smetanovým, v Praze pak
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dokonce ne ani jeho díly. Vrátiv se do Prahy, nikterak se netajil svým
přesvědčením, že česká hudba, má-li prý stanouti na výši hudebního umění
národů jiných, musí se nutně dáti cestou Wagnerovou; ne-li, bude prý
stále za hudební tvorbou zahraniční pokulhávati.
Proto také Hostinský hned po svém návratu do Prahy počal s horlivou
agitací ve prospěch teoretických zásad Wagnerových. Zde však, jak již
pověděno výše, měl celý problém vývoje naší zpěvohry daleko lépe promyšlen Bedřich Smetana. Ten chtěl jíti a ve své dosavadní tvorbě již také
ostatně po řadu let Šel cestou vlastní, nezávislou, a z Wagnera toliko
velmi obezřele přejímal jednotlivé prvky stavebné, jsa pamětliv toho, že
svůj smetanismus, jak vlastní princip tvůrčí nazýval, musí budovati na
duchu hudby národní. A ostatně i Smetanovy dosavadní výtvory v oblasti
hudby dramatické, jeho Braniboři, Prodaná nevěsta a i jeho Dalibor,
svědčily o tom, že základy k české zpěvohře jsou již dány v těchto zralých
dílech uměleckých.
Nebylo proto třeba, jak mylně ještě na počátku let sedmdesátých učinil
Otakar Hostinský, vymýšlet teorie pro to, kterou cestou je třeba jíti
v české hudbě dramatické, když cesta tu již byla vyznačena tak skvělými
uměleckými činy. A tato cesta Smetanova, jak budoucnost ukázala a jak
ostatně již i tehdy věrní stoupenci Smetanovi věděli, byla správná; bylo
proto spíše na místě důkladněji si povšimnouti již těchto hotových děl
uměleckých a z nich pak náležitě odvoditi další směrnici vývojovou.
Toho však Hostinský neučinil. Počal svou činnost kritickou plně ve
znamení Wagnera a jeho teorií. Jeho postuláty pak přeměřoval dramatické výtvory Smetanovy. Pokud pak jednotlivé prvky děl Smetanových
bylo lze uvést v souvislost, v soulad se základními požadavky teorie Wagnerovy, chválil je, podivoval se jim. Běda však, nalezl-li tu prvky s teorií
Wagnerovou neslučitelné, neb něco, co Wagner přímo zapovídal. A v dílech Smetanových těchto »zapovězených« prvků přece musel nalézti velmi
mnoho. - Tu hned tyto složky prohlašoval za nepodstatné prvky díla, vysouval je ze struktury a nazýval je »ústupky«, jež prý mistr činí obecenstvu.
Tak rozkládal Hostinský, první z našich kritiků dogmatických, každé z posuzovaných děl v řadu jednotlivých prvků a srovnával je pak co do shody
i neshody s tím, co žádal od hudebního dramatika Wagner. Bylo-li to ve
shodě s těmito požadavky, pak to bylo dojista správné, ba dokonce »pokrokové«; co však nebylo lze s postuláty Wagnerovými uvést v přímý
soulad, to bylo Hostinským označováno hned za složku »konservativní«,
za koncesi obecenstvu, tedy za cosi méněcenného.
Přejděme však již nyní k Dvořákovi. Podobně jako s operami Smetanovými, počal Hostinský nakládat i s ranými operami Dvořákovými. Ne-
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bylo ostatně ani divu, vždyť mladý Dvořák, po nevýznamném celkem
intermezzu wagnerovském, počal velmi brzy kráčet ve Šlépějích Bedřicha
Smetany. Tu mohl proto Hostinský dobře doufat, že Dvořák se ve svých
dílech dalších bude stále více a více přiklánět ke směru Wagnerovu, že
při svém mládí bude v té věci povolnější, než umělecky již plně vyhraněný
Smetana, ba snad tak povolný jako mladičký Fibich, jenž z návodu Hostinského se počal pokoušeti v dramatu hudebním typu wagnerovského. Bral
proto Hostinský opery Dvořákova mládí celkem na milost; pravda, nemohl tu nalézti právě příliš mnoho oněch prvků, jež hodnotil za »pokrokové«, avšak doufal, že jich bude přec jen časem více a více. Proto se po
celá léta sedmdesátá Hostinský proti Dvořákově tvorbě dramatické, proti
její formální stránce nikterak rázně neozývá, tím spíše ne, že jako jemný
hudebník dovede plně oceniti krásu Dvořákových děl instrumentálních
a upřímně si je oblíbiti.
Tu však, na počátku let osmdesátých, nastává ve vývoji dramatického
slohu Dvořákova pojednou obrat. V opeře komické až dotud kráčel Dvořák směrem Smetanovým. Ve své velké opeře tragické, nechtěl-li cele
stanouti ve stínu genia Smetanova, již však nemohl jíti dále cestou, po
níž Šel dosud. Nalezl si rázem cestu vlastní, nalezl ji bez úvah, bez teorií,
bez předpisů. Počal psáti prostě tak, jak toho žádalo jeho pojetí libreta,
jak toho především žádalo jeho velké nadání dramatické. Nic proto neváhal navrátit se k jednotlivým stavebným prvkům opery předwagnerovské, k mohutným scénám sborovým i ensemblovým, k pathetické deklamaci zpěvní linie, k lesklé, slavnostní instrumentaci. A již od prvého představení bylo jasno, že Dvořákův genius dramatický tu pojednou staví na
hlavu všechny novodobé i nejmodernější předpisy o tom, kterak prý jedině
lze napsati operu dramatickou; bylo jasno, že pro umělce tak velkého,
jakým byl on, pro rozeného dramatika neplatí žádné předpisy a poučky
estetické. Správně řekl kdysi Kovařovic: Nedramatická věc nežije. Dvořákova tragická opera však žila a působila nejen svou hudbou, nýbrž i vlastní
dramatičností.
Co bylo nyní úkolem kritikovým? Bylo tu především třeba, aby se
kritik pokusil vyšetřit vlastní tvůrčí princip Dvořákův, aby z jeho nového
díla vyvodil nová měřítka estetická i nové platné soudy a jimi své dotavadní názory opravil, aby - i přes zdánlivou snad nesouvislost - se pokusil
odkrýt vlastní vývojovou logiku Dvořákova uměleckého vývoje. Byl to
ovšem úkol těžký, avšak pro kritika, jenž odvozuje své soudy estetické
vždy z nových a nových děl, příležitost velmi lákavá. - Než takovým
kritikem Otakar Hostinský nebyl. Naopak, byl dogmatikem, jenž svou
estetickou výzbroj přejal již cele hotovu ze spisů německých hudebních

488

novoromantiků a na jejich slova přisahal. Tím sám si ovsem zatarasil cestu
ke správnému pochopení vývojové linie v hudbě naší.
Za takovéto situace nemohl ani postup Hostinského vůči Dvořákovi
být jiný, než byl. I tu Hostinský přistoupí k nové opeře Dvořákově toliko
zevně. Počne i tu, zcela obdobně, jako již dříve byl činil s díly Smetanovými i ranými zpěvohrami Dvořákovými, přikládati svá estetická sudidla, vyňatá z Wagnerových spisů teoretických, počne poučkami novoromantickými měřiti Dvořákovu novou, na zcela jiném principu vybudovanou operu tragickou. A tu ovšem není divu, že s náhlým obratem
Dvořákovým nebyl spokojen. Viděli jsme již ostatně dříve, jak tento dogmatický kritik nacházel v dílech Smetanových i Dvořákových dosti prvků
»nepokrokových«, jež tam ještě eufemisticky si uvykl nazývat »ústupky«.
Nyní vsak, u Dvořákovy opery tragické, tomu bylo již zcela jinak.
Zde si Hostinský po prvé jasně uvědomuje, že Dvořák již nepůjde tou
cestou, za kterou on sám u nás již po léta tak horlivě bojuje, cestou Wagnerovou, že Dvořák jest pro jeho koncepci dalšího vývoje české hudby
operní ztracen. A proto již zde Dvořáka neomlouvá, nic nepíše již
o »ústupcích«. Ostatně těchto »ústupků«, to jest prvků s teorií novoromantickou neslučitelných, tu již bylo tak mnoho, že celé dílo bylo vlastně
takovouto jedinou nepřetržitou řadou »ústupků«. A tu padá již slovo jiné,
pádnější: nedostatky, pochybování o správnosti cesty, a konečné odmítnutí. - Hostinský ve své kritické horlivosti neuznal zmíněnou již Dvořákovu tragickou operu za dílo dosti pokrokové, neboť prý je naprosto nelze
uvést v soulad se zásadami moderního dramatu hudebního. Dvořák prý
se tu vrací zpět k jednotlivým stavebným prvkům velké opery francouzské, oné opery, proti níž po léta houževnatě bojoval Richard Wagner,
opouští prý cíl již jednou Smetanou dosažený. Tak již velmi brzy po svém
prvém provedení byla tato opera Hostinským označována za dílo prý nedosti pokrokové a po té stránce v různých náznacích stavěna do nevýhodného protikladu, třebas ještě mírného, ke Smetanově »Libuši«, vybudované prý na základě teorie Wagnerovy. Toto počínání, jak uvidíme, přineslo po čase nedobré ovoce.
A podobnými, stejně nesprávnými výtkami nepokrokovosti stíhal Hostinský i Dvořákovu operu další, jeho »Jakobína«. I ten, změřen poučkami
novoromantickými, neobstál před jeho kritickým zrakem.
U jisté části naší kritiky hudební vytrval pak, bohužel, tento mylný
soud v platnosti až do konce minulého století. Ba i kritikové Dvořákovi
velmi naklonění, jako na příklad Emanuel Chvála, dali se do jisté míry
názory Hostinského ovlivniti a časem i sami zapochybovali o správnosti
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cesty, po níž Dvořák dramatik kráčel. Ba, časem pochybovali i o jeho nadání dramatickém.
Kdo však nepochyboval, jak již víme, byli naši umelci, dirigenti, pěvci,
hudebníci a s nimi i obecenstvo. Ti, pronikajíce bez rozumových úvah,
jaksi intuitivně k vlastní podstatě díla, vytušili přímo Dvořákovo velké
nadání dramatické a nedali se ve svém přesvědčení másti klamnými odsudky Otakara Hostinského.
A tak lze říci, že prvé pochybování o Dvořákově nadání dramatickém
skončilo u nás celkem bez velkého ohlasu. Na místech rozhodujících,
v divadelní správě i v hledišti zůstal hlas Hostinského nevyslyšen. Nenašel se tu sice ještě kritik, jenž by již v této době dal Hostinskému patřičnou odpověď, zato tím rozhodněji na jeho výtky proti Dvořákovu umění
dramatickému odpovídal český svět hudební i divadelní.
Takováto situace - zhruba řečeno - vytrvala až do sklonku století předchozího. Hostinský stále opakoval své soudy o Dvořákově dramatické
»nepokrokovosti«, o jeho mylném principu tvůrčím - a Národní divadlo
znovu a znovu nastudovávalo Dvořákovy opery, jichž se diváci nemohli
ani dost nasytit. A Šlo tu zprvu toliko o opery rané tvorby Dvořákovy.
Což teprve, když přišla pak díla umělce již plně vyzrálého, jeho »Jakobín«, veselá pohádka o »Čertu a Káči« a smutná o »Rusalce«. Tu již téměř
nikdo ani nevzpomínal, že se kdysi kdosi vyskytl a vážně chtěl Dvořákovi
upírat nadání dramatické.
A opravdu, na počátku století našeho, když Otakar Hostinský se již
zvolna vzdával své činnosti kritické, chtěje se nadále obírati toliko problémy ryze estetickými, se zdálo, že mladší generace nespravedlivé soudy
dogmatického kritika poopraví ve prospěch Dvořákův, že Dvořáka dramatika i v našem světě kritickém rehabilituje. Ba, bylo to za dané situace
téměř jisto. Vždyť stav české tvorby operní již v té době velmi jasně ukazoval, že Hostinského these o naprosté samospasitelnosti směru novoromantického jest mylná. Smetana přec nekráčel cele tímto směrem nikdy,
a jakých došel výsledků! Dvořák, kdykoliv se chtěl tomuto směru, byť jen
zdaleka přiblížit, nedošel nikdy plného úspěchu, a Fibich, jenž na počátku
své tvorby dramatické právě tomuto směru přičiněním Otakara Hostinského nadměrně holdoval, brzy se od něho odvrátil a přiklonil se ke zpěvnému lyrismu Smetanovu i bohaté hudebnosti Dvořákově, stranou cele
ponechávaje kdysi tak přísnou a strohou deklamační linii své »Nevěsty
messinské«, komponované nejen na text Otakara Hostinského, nýbrž přímo pod jeho vlivem.
Situace tato tedy slibovala obrat v úsudcích české kritiky o Dvořákově
umění dramatickém. Než nestalo se tak. Hostinský nejen že nenašel již
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v této době přímého odpůrce v řadě mladších kritiků, naopak, dostalo se
mu v řadě vlastních jeho žáků pokračovatele, kritika velmi bojovného,
avšak také velmi důvěřivého, přisahajícího takřka ve všem zcela nesamostatně na slova uctívaného a přímo zbožňovaného učitele.
A tak vidíme, jak právě na počátku století našeho se ujímá slova
přední žák školy Otakara Hostinského, vedoucího školy kritické, kterou
třeba velmi pečlivě lišit od plodných a zasloužilých vědeckých žáků a pokračovatelů Otakara Hostinského - Vladimíra Helferta a Otakara Zicha.
Tito žáci vědečtí dovedli přece po čase pochopit základní omyl svého velkého učitele, jeho kritickou jednostrannost, a dovedli pak v české vědě
hudební i české estetice budovati dále a samostatně na základech daných
jejich učitelem.
Jinak tomu bylo však s oněmi žáky, kteří si u svého učitele více oblíbili jeho činnost kritickou než vědeckou. Ti se pojednou, s nadšením dnes
již jen těžce pochopitelným a jakoby o překot, chápou rezivějící i zrezivělé
již kritické výzbroje svého učitele, výzbroje, kterou kritik, napolo již přesvědčený o marnosti svého boje proti Dvořákovu dílu dramatickému, již
zvolna ukládal k věčnému spánku.
A tím, touto slepou důvěrou i nadměrným přisaháním na slova učitelova se stává, že boj, vyhlášený Dvořákovu dílu dramatickému již v letech
osmdesátých, na počátku našeho století neutichá, naopak je znovu zanícen
a pak po dlouhou řadu let, dojista ne k prospěchu našeho života hudebního, nebezpečně plápolá.

VARIA
Nad úvahami

dramatika

Činem velmi záslužným je vydání drobných knížek, ukazujících nám na osobnost spisovatele Jaroslava Hilberta. Nedávno jsme měli příležitost oceniti knížku Spisovatelé
a vlast, z níž výrazně vystupuje Hilbert v drobných ukázkách svých úvah a kritických statí
literárních jako opravdová osobnost, jako muž neohrožený a v celku dobře vidoucí, a nyní
vydala rovněž Novina druhou podobnou, avšak ještě závažnější knížku, shrnující Hilbertovy úvahy a soudy o České dramatice. Drobná knížka shrnuje pod souborným názvem
Duch dramatiky projevy a články Hilbertovy z let 1914-1933, pokud jejich obsah se týkal
tématu vytčeného v nadpisu knížky.
Řeknete snad na první pohled, že jde tedy o literárně-historický dokument, který
nám chce osvěžiti vzpomínku na nej významnějšího českého dramatika 20. století, ale tu
je třeba říci, že by to byl soud velmi kusý. Pravda, i takový úkol knížka splňuje, ale to
je její význam poslední. V době, kdy upínáme svoje zraky intensivně na přítomnost a bu-
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doucnost, není času na samoúčelné vzpomínání. Jen takové připomínky, které mají nám
co říci s ohledem na přítomnost a budoucnost, jsou nejen na místě, nýbrž nejvýš žádoucí.
Nuže, úvahy a podněty, které psal Hilbert v letech poválečných, jsou toho druhu.
Čteme v nich často poznámky místy teskné, místy bojovné, z nichž je patrné, jak si autor
uvědomuje, že je jaksi opuštěn, sám, že jeho hlas nenalézá odezvy v národě právě v tom,
co mu chce říci nejdůležitějšího, a že se chvěje úzkostí z toho stavu. Zdá se, že mu není
samému jasno, rostou-li kořeny jeho opuštěnosti ze skutečnosti, že je přesvědčeným obhájcem hodnot starších - tedy uvědomělým hlasatelem zdravé národní tradice - či z toho, že
jako vidoucí umělec předchází svou dobu, ukazuje východisko z myšlenkového chaosu
a mravního rozvratu. Buď jak buď, objevuje se nám Hilbert právě nyní jako hlasatel nesmírně Časový, jehož hlas volajícího na poušti byl hlasem prorockým tam, kde ukazoval
na nemoci a vady současné národní společnosti. Vizme několik ukázek z jeho Článků
a projevů, pokud se zabývají problémem nadsmyslna nebo přímo náboženství:
»Nepochybuji o tom, že co jest lidského, nemá absolutnosti, ale proč z toho dělat
program, proč to zveličovat, proč si v tom hovět, proč v tom mravně prostřednět, když to
nejheroičtější, nejkrásnější, nejlidštější u nás se naopak po absolutnu pne, touží, snaží?
Relativism jest mi přemoudřelý mužíček s velkou hlavou a s nicotnou páteří. Výsledek
jeho jest: na dnu nihilism a na povrchu zahlušení forsirovaným zájmem o maličkosti,
všednosti, skromnosti, jak se to dnes pěstuje a z nevíry v člověka fingovaná vřelost pro
zmetka« (str. 34).
Bylo to napsáno v r. 1928. Lze pozorovati, jak tu autor napadá oficiosní relativism
filosofický, jenž tehdy udával tón naší kultuře. V té době bylo málo, velmi málo vidoucích, kteří by stáli na straně Hilbertově. On sám to v jiném článku z téhož roku
přiznává těmito slovy:
»Můj svět nestal se populárním, o tom není pochyby. Myslí se jinak, cítí se jinak,
zajímá se jinak u nás, než já jsem činil, a pocit osamocení marně bych popíral. Kamže jsem
se to dostal, že jsem tak nečasový a tak bezozvučný? Netřeba chodit kol věci jako kol
horké kaše a lépe jest říci zpříma: jest to náboženský zájem v dobé nenáboženské nebo
přímo protináboženské, jenž mi současnost odcizila (str. 61). Přece však volá opět v další
části téhož článku Hilbert k národu pravdy: »Dvě jsou cesty, jimiž se v ohromné hádance bytí prodíráme k uspokojení: véda a víra. První nám dává radost civilisace, druhá
důvěru duse. Prvá jest pýchou nosí doby, druhá její Popelkou; proto jest dnešní náš život
tak civilisačně skvelý a naše nitra tak smutná« (str. 62).
Vidíme tu jasně, jak básník se prodírá úskalími své doby i úskalími svého nitra k poznání pravdy. Pozoruhodné je, že se k ní nedostává spekulací ani vůlí, nýbrž přímou
a bezprostřední cestou své umělecké tvorby. K »Bohu a duši« se dostává na konci své
cesty za světem a Člověkem skrze drama. Bůh a duse se mu objevily jako postulát uměleckého tvoření. To není zajisté cesta obecného poznávání a můžeme říci, že tato neobvyklá cesta není ani spolehlivá, není-li doplněna poznáním rozumovým a podrobením se
milosti, ale skutečnost toho poznání je nesmírně poučná pro teorii uměleckého tvoření.
Vidíme tu, jak umění nutně ústí v Bohu, není-li vedlejšími okolnostmi zatíženo ve
svém rozletu. Hilbert byl příliš poctivým a oddaným služebníkem svého uměleckého úkolu,
než aby se dal čímkoliv zmásti ve svém čistě uměleckém nazírání na věc. Ony »vedlejší
okolnosti«, jimiž myslím celou tu duchovní atmosféru kulturního liberalismu s jeho neznalostí církve a jejího učení, s jeho myšlenkovým diletantismem, s jeho prázdnou povýšeností, byly vnější přítěží i Hilbertova duchovního světa stejně jako u mnohých jiných,
ale Hilbertova bezvýhradná oddanost uměleckému pudu, jak bych řekl, překonávala toto
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zatížení. Můžeme říci, že navzdory své náboženské nevědomosti se blížil na křídlech umění
k Bohu.
Tuto rozeklanost - vpravdě dramatickou - pozorujeme už na Pěsti i Vině a provází
ho i v příštích letech. Vidíme, jak v hotovém a vyzrálém uměleckém díle, jako je Druhý
břeh, ustupuje, když nabývá vrchu umělecká pravda, a jak ještě v úvahových projevech
pozdějších se znovu uplatňuje. Hilbert, odpůrce mravního relativismu, zůstává v zakletí
relativismu náboženského, běží-li o konkrétní domyšlení pravd, poznaných uměleckým nazíráním. Bylo by lze uvésti k tomu i z citované knížky řadu dokladů, ale uvedu za jiné
jeden, který nad ostatní charakteristicky ukazuje oba protivné póly Hilbertova duchovního
světa: tíhnutí k Bohu jako výslednici uměleckého nazírání a rozpačitost v poměru ke konkrétním náboženským formám jako residuum kulturního liberalismu.
V rozhovoru pro noviny, který byl otištěn v r. 1931, prohlásil Hilbert mimo jiné:
»Vytýká se mi má citlivost pro náboženství jako bůhvíjaké reakcionářství, ale to jest jen
česká hloupost, neboť vím o lidské duši něco víc než ti, kteří omílají volnomyšlenkářské,
respektive pokrokové, jak se u nás říká, fráze a myslí, že už vyčerpali člověka. Vlastní
náboženství si ovšem vymyslit nedovedou a tedy přijímám jako podklad svých potřeb to,
v němž jsem byl vychován.« (Str. 67-68.) Toto vyznání jest stejně rozhodné ve věci samé,
jako neurčité ve zdůvodnění. Přiznává se tu Hilbert ke katolictví, ale není si rozumově
a myšlenkově jist, proč tomu tak nutně jest. Jaká rozpačitost vane z poslední věty! Její
myšlenková síla jest velmi chatrná - vzpomeňme, jak Hilbert hájí absolutno proti filosofickému relativismu, ale což není nejvýstřednější duchovní relativismus vymýšlet si své
náboženství? - ale její smysl se opírá o jistotu s druhého břehu, abychom hovořili hilbertovským pojmem, a ne o myšlenkovou spekulaci. Hilbert se jistě ani nepokoušel vymýšlet
si své náboženství, ale svůj stav a svoji jistotu nedovede vyjádřit, vysvětlit a do jisté míry
i omluvit jinak než rozpačitými slovy kulturního liberála. A takový postoj zaujímá Hilbert častěji.
Jestliže zdůrazňuji tuto okolnost, nemíním ji zaostřovati ve výtku. Spíše ji zjišťuji,
abych ukázal na konkretním případě, jak umění jako projev ducha si razí vlastní cestu
k Bohu, vlekouc za sebou vzpurnou duši, opletenou pouty a sítí předsudků, nevědomostí
a bludů. V silné umělecké individualitě nabývá vlastní, svéprávná duchovní moc umění
vrchu nad ostatním vzdělanostním oděním a určuje jak dílu, tak i autoru - to ovšem jen
v případech zvláště výrazných, jako na př. u Hilberta - dráhu zcela odlišnou od jeho všedního duchovního ustrojení. U individuality slabší je tomu naopak.
Svědectví Hilbertovo má však nejen význam pro teorii uměleckého tvoření jako
zvláštní, samostatné cesty k poznání duchovní pravdy, nýbrž je i závažným příspěvkem
k nalezení východiska pro ty myslící lidi, kteří dosud žijí ve stínu kulturního liberalismu
a náboženského indiferentismu.
Jsme už o řadu let dále, Jaroslav Hilbert by se snad necítil už tolik opuštěn a poznal
by s jistotou, že duchovní náplní svého dramatického díla byl daleko před dobou, ale jeho
poznatky a výzvy jsou stále ještě časové a neztrácejí na palčivé závažnosti pro český duchovní život. Je stále ještě velká většina těch, kteří jsou líní domyslet, kteří pohodlně
si hoví v laxní tuposti náboženského nezájmu a svou duchovní sterilitu omlouvají zastaralými frázemi zašlých dob. Nuže, svědectví umělce, který vzdělanostním ustrojením vysel
z jejich řad, by mělo pohnouti páchnoucími vodami jejich myslí, aby začali duchovně žít.
To znamená, aby hledali Boha. To znamená, aby se občas dívali i na druhý břeh, který
jim Jaroslav Hilbert tak bolestně objevoval.
Vidím-li hlavní cenu knížky v tom, že ukazuje nám spisovatele Hilberta v úloze obje-
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vovatele zasutých transcendentálních zdrojů České kultury, nechci přezírati její význam
pro studium a rozvoj české dramatiky. Pořadatelé knížky viděli zde hlavní poslání publikace a podle toho ji uspořádali okolo věcných hesel. Tím porušili místy chronologický
pořad úvah a ztížili sledování duchovního vývoje Hilbertova, poučného jak pro studium
osobnosti, tak pro postihnutí onoho myšlenkového jádra, o němž byla výše řeč. Pozorný
čtenář si to vsak může napravit podle bibliografických údajů, uvedených na konci knížky.
Dr. Mir. Rutte, který knížku s dr. J. Sajícem redigoval, v doslovu zdůvodňuje uspořádání
podle hesel, ale myslím, že by takový postup byl na místě, kdyby byl provázen studií o Hilbertovi, opírající se o zásady, podle nichž knížka byla uspořádána. Tak zůstávají důvody
tohoto a ne jiného uspořádání v představách redaktorů. Věc ostatně není důležitá a nestála
by za zmínku, kdyby nebylo nebezpečí, že podobná prakse se ujme zásadně i v souborech
rozsáhlejších, které by mohly ztratit na přehlednosti.
Leopold Peřich

Překonání materialismu
životním dílem Hanse Driesche
Když slavný německý myslitel Hans Driesch, jehož nedávného úmrtí vzpomněla
s účastí i česká veřejnost, přednášel 26. května 1922 v Praze na téma »Okultismus jako
nová věda« (Okkultismus als neue Wissenschaft), prohlásil prof. Mikuška v referátu
o jeho řeči: »Věda o životě - moderní biologie - vstupuje do plánu věd jako zdůvodněné
samostatné učení a ohlašuje autonomii životních procesů jako ohlas vitálních sil pod vedením formujícího, řídícího, cílevědomého psychického principu. - Poslušen ducha času,
volá svět organismů kategoricky po právu sebeurčení, po vlastních zákonech a příčinách
působení, a dokazuje s logickou jasností a přesvědčivostí fakt, že i nejnepatrnější bytost
jeho říše se od základů lisí od hry fysikálně-chemických strojů, látek a sil. Když věda
o životě zakusila takovou zdůvodněnou změnu názorů, je přirozené, že také naše názory
o životě duše, v níž přece vrcholí naše osobní bytí, budou dnes zcela jiné než názory psychologie překonaného materialistického směru... Moderní parapsychologické zkoumání
vstupuje dnes do společnosti věd, když mu předbojník moderní vědy o „životě", obnovitel dlouho vytoužené vědecké objektivity - Hans Driesch - otevřel a přizpůsobil cesty
vývoje.« (Viktor Mikuška: Hans Driesch als Biologe, Philosoph und Okkultist, Leipzig
1923, str. 3-4.)
Dokazovati či vymezovati platnost takových vývodů a argumentací není úkolem a
účelem stati, mající vyzvednouti jednu stránku Drieschova díla poukazem na jednu z jeho
posledních publikací; spokojíme se tedy několika daty o jednotlivých vývojových fázích,
o vývoji Driesche-biologa, psychologa, parapsychologa a čistého filosofa. - Byv promován
ve 22 letech svého života u Ernsta Haeckla v Jeně za zoologickou práci, podnikl Hans
Driesch několik studijních cest na Daleký východ, aby tam experimentálními pracemi
(studie embrya mořského ježka) položil základy k svému vědnímu a filosofickému systému vitalismu. Nejdůležitějšími díly, která vznikla v období Drieschova studia regenerace
a dědičnosti, majícím přinésti důkazy pro vitalismus a základy organické filosofie, jsou
»Der Vitalismus als Geschichte und Lehre« a »The Science and Philosophy of the Organism« (1908). Podstatný faktor, který rozlišuje »harmonicko-ekvipotencielní systémv«
od energetických systémů fysikálně-chemických, označuje Driesch názvem entelecheia
k poctě Aristotela, prvního vitalisty. Působení entelechie přivádí Driesche k badání parapsychickému, kde pracuje se stejnou logickou nutností, vyznačující celý jeho odkaz. Svěd-
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kem jeho přechodu od věd přírodních k filosofii čistě spekulativní je zejména práce »Die
Logik als Aufgabe« (1913) jako doplnění jeho »Ordnungslehre«. »Leib und Seele« se
pokouší dáti odpověď na poslední otázky metafysiky.
Die Überwindung des Materialismus« (Rascher & Cie, A. G. Verlag, Zürich 1935),
na pohled neobsáhlé dílko, které Driesch napsal v nejzralejším údobí svého života, není
určeno, jak autor praví v předmluvě, »pro úzký okruh filosofů-odborníků, nýbrž pro
všechny, již chtějí nabýti jasnosti v jedné ze základních otázek světového názoru« (str. 6).
Materialismus, podle Drieschovy definice přesvědčeni, že všechno dění ve světě se dá
výlučně vyložiti vzájemným působením posledních (t. j. nedělitelných) částic hmoty, se
užívá v trojím významu: dve jeho pojetí jsou teoretická, jedno praktické. Marxovo pojetí
dějin, které bylo hegelovskou levicí zbožněno jako »vyústění německé klasické filosofie«
(Engels), by mělo býti spíše nazváno »ekonomickým pojetím dějin«; mnozí hospodářští
materialisté nebyli materialisty filosofickými. Druhá forma teoretického materialismu,
zdůrazňující, že vychází z Kanta, a navazující na »teorii poznání«, prohlašuje: »náš svět«
není nic, než »zjev« nepoznatelné skutečnosti o sobě. VŠe prostorové a časové, co bylo
u hrubého materialismu ještě »primární kvalitou«, tedy skutečně »o sobě«, se stává »subjektivním«. K své neopodstatněné, a proto »dogmatické« formě dochází materialismus
záměnou všeobecného pojmu příčinnosti s jednou z jejích zvláštních forem, s pojmem
kausality mechanické, odehrávající se mezi nejmenšími částečkami hmoty a mezi výsledn i c e m i takovéhoto působení. »Je přímo dětské,« praví autor, »říci a priori, který druh
příčinnosti musí platit v přírodě. Ba ani není ještě docela jisté, že vůbec každá proměna
má důvod. Beze smyslu a protikladná by představa proměny bez důvodu nebyla - kdyby
takovou byla, nebyl by mnoho projednávaný (ač nikterak vyřešený) problém „svobody"
vůle zřejmě otázkou, mající smysl« (tamtéž, str. 16). Za druhé: aprioristické vývody jsou
platné podle Driesche jen pro Čistě logické Či matematické významové souvislosti; ve
světě reálném, empirickém v pravém slova smyslu, můžeme sice vyslovovati určité logické
postuláty, ale vědění. »přede vší zkušeností« zde neexistuje.
Neoživená příroda se řídí podle zákonů mechanických v nejširším smyslu slova, ať
už jde o klasickou mechaniku Newtonovu či o elektrodynamiku Maxwellovu. Vždy se
neorganická příroda řídí postupem sumárním v protikladu k uplatňování pojmu »celku«,
faktoru nemechanického. Zde je materialismus nedotknutelný. Existuje však také příroda
organická; co s touto?
V oživené přírodě jde jen o »výseky z přírody«, které jsou východiskem pozorování;
jde totiž o živoucí organismy. I když materialisté tvrdí, že není rozdílu mezi tělem živým
a mrtvým v podstatě, nýbrž že jde o stupen jejich složení z mechanicky k sobě příslušejících jednotek - přece na příklad žába nebo embryo v lihu není již žábou či embryem,
nýbrž fixovaný okamžitý stav hmotného celku, který s živým bytím souvisel. Vlastním
základem nauky o živých bytostech, problém vitalismu, je za prvé otázka, zda mají organické procesy vlastní zákony (autonomii), a za druhé, zda existují konstelace (struktury)
hmoty, podle nichž by se dalo vysvětlit vše organické z mechanistických zákonů. To je
problém biologie, jež jeho rozřešení svěřila dvěma podřaděným naukám: fysiologii funkcí
a nauce o vytváření forem. Fysiologie nás poučuje o organisaci a anatomii dospělého individua; její některé obory (výměna látek, antitoxiny) patří k nej záhadnějším otázkám,
o nichž nebude ani nejzarytější materialista tvrdit, že probíhají mechanicky nebo že nejsou teleologické. Avšak vlastní podstata živoucího spočívá ve formě a jejím vznikání,
jímž se zabývá fysiologie vytváření forem. Evolucionisté XVII. a XVIII. století totiž
prohlašovali, že vajíčko, i když má viditelně zvláštní strukturální rozmanitost, je nevidi-
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telnou mašinerií čistě hmotné povahy; pak bychom musili říci, ze ve vajíčku kuřete je již
celé kuře, v zárodku člověka celý člověk atd. Je opravdu správná hypotésa takového »vajíčka-stroje«? To nás přivádí k jinému problému, k »hmotné kontinuitě« mezi generacemi, k problému dědičnosti, na který Driesch odpovídá: »Ať mají geny význam jako
prostředek pro vytváření forem a dědičnost; poslední příčinou těchto dějů však nejsou.
Poslední příčinou nemůže vůbec býti nic hmotného, neboť přijetí struktury dané ve vajíčku, které by mohlo vydati takovou příčinu pro člověka mechanicky smýšlejícího, je nemyslitelné. Proto musí býti poslední příčinou vytváření forem a dědičnosti faktor nehmotný, faktor, který materielní geny řídí a jich používá« (tamtéž, str. 40. Podtrženo
autorem.).
V kapitole o chování člověka, kde autor stojí ještě na poli čisté přírodovědy, se nám
naskýtá otázka: Je těleso v pohybu, jež nazýváme jednajícím člověkem, strojový automat,
kde platí jen mechanistická zákonitost, či není? Můžeme přijmout behaviouristickou formuli a označit možnost jednání člověka jako »historicky vytvořenou reaktivní základnu«.
Avšak již zde vysvítá rozdíl od neorganické přírody: fysické podráždění je přijímáno
člověkem jako celek a jeho reakce na toto podráždění je také celek. Není tedy obojí, podráždění a reakce na ně, »výslednicí« fysikální, nýbrž nutno vzíti zřetel na zvláštnosti
jejich složení. »Kousky podráždění, které je vždy složeným fysikálním útvarem, se nedají
vztahovati po kouskách na kousky reakce« (tamtéž, str. 58). Jako při vytváření forem,
vystupuje i zde pojem »celku«, i zde je vyloučena teorie hmotného automatického stroje.
»Stroj je nástroj pro hybatele, ale hybatel je hlavní věcí« (str. 59). - Hmotným světem
vládne dualismus: na jedné straně neorganické, sumární skládání částí podle mechanistických zákonů, na druhé straně skládání organické, pojem celku a scelování, vyvolávající celou řadu neřešitelných přírodních činitelů. »Je tomu tak. A toto „Je tomu tak"
znamená konečnou porážku materialismu« (str. 62).
Vyloučiv také v pojednání nazvaném »Die Hypothese einer Weltpräzisionsmaschine«
jakýkoli výklad přírody jako velikého cílevědomého stroje mechanické povahy, obrací se
Driesch na poli psychologie proti nejrafinovanější a nejsilnější posici materialismu: psychofysickému paralelismu. Zastavme se u jeho třetího vývodu: Skutečnost vzpomínky, kterou
můžeme poznati každý na sobě, se vysmívá každé mechanistické »paralelisaci«. Mechanisté věří, že každý smyslový dojem zanechává v mozku »stopu«, jež se »vynoří« při zážitku upamatovávání. My však máme schopnost upamatovat se nejen na minulý zážitek, ale
také na jeho zvláštní termín, jeho »datování«. Mozek, kdyby byl čistě hmotným útvarem, řídícím se mechanistickými zákony, neudával by nám datum zážitku, po případe
jeho několikeré opakování v minulosti. Paralelisté namítnou, že je v mozku »detektiv«,
který dovede odhadovat »čerstvost« stop. Ano, avšak tento detektiv je »někdo«, je něčím
jiným než stopy v jejich celku; nemáme nic proti tomu nazvati tohoto »někdo« dusí. Ale
uvésti kromě mozku s jeho stopami duši jako něco jiného, to už není psychomechanický
paralelismus, nýbrž názor zcela opačný!
Panoval-li paralelismus dlouho v psychologii, byl nyní uveden i do parapsychologie
pod názvem »teorie rozhlasové«: spojení mezi jednou osobou (agent) a druhou (percipient) odpovídá prý fysikálnímu pokusu se dvěma stejnými ladičkami. Pan X má zážitek Z, jemuž odpovídá určitý stav jeho mozku M ; z jeho mozku vychází specifické záření, zasáhne mozek pana Y a vyvolá tam stav, stejný jako u pana X, tedy stav M. Musil
by tudíž pan Y, jak nás poučuje psychomechanický paralelismus, míti »paralelně« podle
stavu M stejný zážitek Z. Že by mohly míti dvě osoby v různém prostředí stejný zážitek
(myslí-li na příklad jeden přítel na druhého, musil by druhý myslet na sebe) - o tom
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nemůže býti ani řeči. Stačí tedy v parapsychologii, kde ostatně podle autora »stojíme před
samými tajemstvími« (str. 107), na vyvrácení mechanismu negativní poukazy.
Dialektickou aplikací svých vývodů na problém nesmrtelnosti, etiky a poměr nepravé a pravé vědy, dospívá Driesch k poměru vědy a náboženství. Po odstranění mechanistických teorií padá i zde poslední rozpor, a tak »překonání teoretického materialismu
otvírá cestu k nejvyšší myšlence, jaká může býti pro člověka, a otvírá ji přísně vědeckým způsobem. Neboť právě exaktní a svědomité zkoumání skutečnosti nás k onomu
překonání přivedlo« (str. 132).
Bedřich Baumann

Arbesův Karel Hynek Mácha
Díla J. Arbesa svazek desátý, upravili K. Janský a K. Polák, vydal Melantrich,
Praha 1941.
Je dobře známo, kolik práce vykonal v posledních desetiletích minulého století
pro poznání a pochopení Máchy pozoruhodný vykladatel záhadných povah J. Arbes.
Chystané jím velké dílo o Máchovi zůstalo torsem a teprve nyní péčí dvou speciálních
badatelů máchovských vycházejí v důmyslné úpravě a s cennými poznámkami jeho
rozptýlené časopisecké studie, naplňující přes 400 stran. Cena tohoto rozsáhlého souboru
je ovsem spíše historická, sotva kdo tu bude dnes hledat poučení o Máchovi, ale zato
kniha mnoho říká o Arbesovi samém. Časově patří Arbesovy stati do dvou období, první
vyvrcholuje jubilejního roku 1886 knižní povahopisnou studií, druhé po desetileté pause
je neseno rozkvětem českých revuí v letech devadesátých.
Arbes ve svých máchovských příspěvcích důsledně měří člověka člověkem, s polemickým ostřím staví proti sobě lidskou realitu básníkovu a jeho současníky, zvláště současnickou kritiku. Vydavatel K. Polák zjišťuje v Arbesově pranýřování Máchových kritiků dobový znak, nechuť lumírovců ke kritice vůbec, ale zdá se, že u Arbesa nabývá
tento boj zvláštní formy. Snad spor s Turnovským, životopiscem a obhájcem Tylovým,
přispěl k tomu, že Arbesovi se máchovský problém mění v antithesu Mácha a Tyl.
S pedantickou přímo logikou vyvrací představu Máchova rozervanectví, aby dostal čisté
lidství básníkovo, zbavuje ho téměř všech individuálních rysů. Tak v dlouhém článku
»Český Parnas studentský za dob Máchových« s únavnou důkladností dokazuje, kolik
mladších druhů předstihlo Máchu v otištění básnických prvotin, a dovozuje, že Máchova
ctižádost byla zcela normální. V soustavné kampani proti Tylovi objevuje jeho »logický
lapsus prvního řádu« (420), dnešní vydavatel musí občas poopravit projevy Arbesova
zaujetí vůči Tylovi (poznámky k str. 221 a 357). Nejlépe se Arbesovi podařila studie
o Máchově herectví, jíž nelze upřít detektivní důvtip a napínavost, zde je zákulisní
souboj Tylův s Máchou podán vskutku přesvědčivě.
I na Máchu samého obrací leckdy Arbes svou nebezpečnou logiku. O Máji tvrdí,
že po vypuštění I. intermezza není v něm nic »tak abnormálního, že nemohlo by odpovídati skutečnosti v té míře, by nemohlo činiti nároků na pravděpodobnost (335),
a podle trestu lámání kolem klade děj do doby předjosefinské. V tom by mohlo být
zrnko skutečného poznání, ale Arbes zaslepen přeludem »zdravého realismu« a »poctivého badání přírodovědeckého« jde ještě dál, vytýká Máchovi vlastenecký anachronismus,
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jímž prý je Vilémova apostrofa země milované ve III. zpěvu Máje: »Avšak že by právě
v té době (t. j. předjosefínské) bývalo vlastenectví v Čechách v takovém rozkvětu, že
by i »strašný lesů pán« před svou s m r t í . . . oprávněn posílati »vlasti« své poslední vzkaz
slovy tak vřelými, ba nevýslovně dojemnými — zdá se nám přece jen více nežli pravdě
nepodobno« (361-2). Arbesovo poznání básníka je tedy velmi zúženo, jeho síla je ve
využití deníkového materiálu k výkladu básnického díla. Chce vidět v Máchovi především
a jedině Člověka a tak luští »Máchovo tajemství«. Takto nazvaný feuilleton je pro Arbesa
velmi příznačný a vede od něho cesta k jeho romanettům, zvláště k Svatému Xaveriovi,
jak ukázalo odborné badání. Úporné luštění Šifrovaných zápisků Máchových je přerušeno
snem, v němž se vyčerpanému lovci tajemství zjevuje litoměřický hrob Máchův a v průhledném hrobě hlava básníkova, z jejíchž prázdných důlků vyhlížejí háďata - Tomíček
a Chmelenský - a do jejíhož rtu je vpita pijavice - Tyl. Zde je asi třeba hledat životní
nerv Arbesova vášnivého vztahu k Máchovi a je opravdu hodno tvůrce romanett toto
prolnutí snu a analysy.
Ptáme se nyní, jak Arbes zasáhl do dějin máchovské literatury. Očividná je spojitost
Vodákova pojetí s Arbesem, Vodák ve známé studii z r. 1905 koženým způsobem kodifikoval »zdravý realismus« Arbesův, dokreslil jeho obraz Máchy jako normálního bystrého muže, který předjal myšlenkový pokrok pozdější doby. Skrytější je jiná souvislost,
jak zapálila jiskra geniality, která nesporně v Arbesových výkladech žhne pod vychladlým
popelem dobových omylů. Nejde o nikoho menšího než o F. X. Šaldu. Že Šalda znal
Arbesovy práce, svědčí jeho máchovská studie z r. 1895, v níž chválí plastičnost Arbesova
obrazu K. H. M. a pod čarou poznamenává: »Jak se dovídám, dostal se prý p. Jak.
Arbesovi do rukou důležitý deník Máchův; ten by ovšem byl k takovéto duševědné práci
nejcennějším materiálem« (Sr. Krčmův Soupis, 181). Nedlouho po zmíněném článku
Vodákově čteme v I. r. Noviny dva Šaldovy projevy, které přímo vytryskly z ducha
Arbesova. Předně je to srovnání Máchy s Tylem, pohybující se sice cele v pojmech
Šaldova myšlení, ale sotva myslitelné bez Arbesova podnětu, a pak polemika s A. Novákovým pojetím Máchy. V této polemice padla čistě arbesovská věta: »Máj není než
výkřik vyražený životem...« Arbes již r. 1886 slibuje »nezvratný důkaz, že i psychický
konflikt básně té (t. j. Máje) nepřiléhá ani v nejmeším k žádné jiné básni vůbec,
neřku-li ke kterékoli básni Byronově; slovem že ani v tomto ohledu není Máj žádnou
imitací, nýbrž že vznikl právě jen tak, jako vzniká každé vpravdě geniální dílo, výlučně
jen z duševní podstaty svého tvůrce« (366). A po dvanácti letech přistupuje ke
studii, kterou právem vydavatelé označují za vynikající, k úkolu »vystopovati myšlenková
a citová praembrya, z nichž vypučela buď 'základní idea nebo kterákoli jiná podstatná
neb podřízená část básnického díla« (390). Snad není příliš smělá domněnka, že Arbesova »praembrya« se skrývají někde v pozadí slavné Šaldovy koncepce z Duše a díla,
koncepce tvůrčí prazkušenosti.
Zásluhy Arbesovy vykladatelské práce, zúrodnila-li takto významně pozdější literaturu, nebyly tedy malé. A Čtenáři, který ji čte v širších perspektivách, poskytuje pečlivě
sestavená kniha nejedno poučení a potěšení.
Oldřich Králík

Antonín Dvořák v dopisech
Až bude dělána bilance letošního Dvořákova jubilejního roku, bude nutno počítat
k jeho nejkrásnějším aktivům vydání souboru Dvořákových dopisů, které oddaně a obě-
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tavě pořídil jeho znatel a životopisec Otakar Šourek (Antonín Dvořák přátelům doma,
vydal Melantrich v Praze). Soubor obsahuje na 400 Dvořákových dopisů (žel, bez dopisů jemu adresovaných), které mistr poslal svým přátelům, příbuzným, známým, různým korporacím a ojediněle i krajanům, pobývajícím v cizině. Až na několik výjimek
jsou to dopisy české, psané často s chvatem, s geniálním pospěchem Člověka, jehož myšlenky se neustále obracely k hudbě. Někdy z dopisu vyčtete chvat, aby již byl ukončen
a Dvořák se mohl opět soustředit k svému myšlení. Jindy cítíte, jak se musí mistr takřka
násilím nutit, aby setrval u toho, co chtěl napsat — myšlenky mu utíkají, přeskakují.
Všechny ty listy, určené 65 adresátům, mezi nimiž čteme mnohá jména tehdejšího uměleckého světa, jsou psány prostě, nehledanou formou, slohem hovorovým. Jako byste
slyšeli spád vzrušené řeči, jako byste viděli před sebou výraznou Dvořákovu tvář. Spíše
než geniálního skladatele odhaluje tato korespondence člověka. Hudební historik bude
v ní hledat zmínky a nápovědi, které by mu osvětlily vznik či některou podrobnost toho
kterého Dvořákova díla. Ostatní budou tyto listy číst, aby si přiblížili lidskou osobnost
hudebního genia. Jeho lásku k Bohu a k rodině, jeho srdečnost k přátelům, jeho živelnou spontánnost, která dovedla tak mile naivním způsobem dávat někdy průchod citům,
jeho lásku k přírodě, ke zvířatům. Nejvíce je těch dopisů z doby pobytu Dvořákova
v Americe, za to z jeho mládí se nedochovaly žádné. Je to přirozené, že teprve s rostoucí
slávou Dvořákovou (od r. 1878 po úspěchu Moravských dvojzpěvů a Slovanských tanců)
uchovávají si adresáti Dvořákovy dopisy.
Otakar Šourek otiskl Dvořákovy listy věrně bez všech retuší pravopisných nebo dokonce slohových. Zachoval tak jednak svéráznost Dvořákova písemného projevu, jednak
umožnil pohled do duševní disposice, v níž ten který dopis byl psán (jeví se to ve spěchu, roztržitosti Či klidu, s nímž byly dopisy psány). Dílem samým pro sebe jsou hutné
a poučné poznámky, jimiž editor dopisy provází. Podrobné rejstříky a seznamy umožňují rychlou orientaci v dopisech jak po stránce vecné a osobní, tak pokud se týče Dvořákových skladeb. A posléze 55 obrazových příloh dokumentuje korespondenci jednak
faksimiliemi, jednak významnými místy i osobnostmi, dotýkajícími se života Dvořákova.
Krásně vydaný svazek Dvořákových dopisů je příslibem na svazek druhý, který obsáhne
Dvořákovy listy do ciziny, uměleckým přátelům, nakladatelům a pod. Jako celek bude
tvořit Dvořákova korespondence trvalý pomník letošního Dvořákova výročí. Jeho skromnému a obětavému staviteli, Otakaru Šourkovi, patří vděčnost všech, kdo po této korespondenci s užitkem a potěšením sáhnou.
Jan Rey

Pokus o román
Románem Dům ve stínu se nám dostává do rukou prvotina Pavla Kutného (Nakl.
družstvo Máj, Praha, str. 288) a je třeba ji zhodnotit spravedlivě. Ne tak, jak se to
obyčejně dělá: buď se s odpuzující dávkou povýšenosti řekne: je to prvotina, autor
mladý, ale něco z toho jednou může být, čímž se má samo sebou rozumět, že za mnoho
nestojí, nebo se právě proto, že autor je ještě mladý, vidí jen klady a nanese se na práci
tolik chvály, že čtenář posudku má dojem, že se jedná o hvězdu první velikosti, zatím co
jde jen o pouhý meteor: zazářil a zhasl. Víme z dějin literatury, že mnozí geniové začínali slátaninami a autoři tuctových kýčů slibným románem.
Námět z prostředí snobské a přízemní měsťácké společnosti je nesen snahou podat
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tuto vrstvu v její mravní zvráceností, směšnosti a nemohoucnosti a zachytit konflikty
vzniklé ze styku lidí Šlechetných s darebáky. Místy se Kutnému podařilo zachytit rysy
malosti a společenského kejklířství, ale namnoze se utápí v popisech drobných scén maloduché hádavosti a hrubství, nedovede z nich vyhmátnout rys tragičnosti, takže celek působí jako klišé divadelně nahonem sehnané a použité záměrně podle šablony. Tato šablonovitost a chtěnost je nejzávažnějším nedostatkem celého románu.
Že ústřední postava - architekt Gavora - je tyran, hrubec, ničema bez charakteru a
mravnosti, se dovídáme hned na začátku Šedesáti dvou kapitol a pomalu nás celý děj oživovaný nedůležitými a všedními příběhy měšťáckého života přestává zajímat, neboť Gavora je stále stejnou, v podstatě se neměnící figurkou. Kdyby tady šlo jen o Gavoru,
mohlo by se to chápat jako zachycení člověka úchylného, a to zachycení celkem dobré.
Ale zde jde o víc. Pavel Kutný zná jen lidi dobré a špatné. Špatní zůstávají špatnými,
dobří dobrými, nemění se, leda na okamžik, donuceni okolnostmi, ale taková změna je jen
změnou Šatu, nikoliv prožitou skutečností. Architekt Gavora a syn Ráda jsou ničemové,
paní Gavorová a Pavel jsou dobráci. Tak je možno roztřídit i ostatní podřadné postavy.
Gavora mi připomíná barona Hulota staršího ze Sestřenice Běty bez jeho noblesy,
ale Kutný nevdechl této postavě život. Zatím co Balzac vytvořil v Hulotovi typ jistým
způsobem dosahující monumentální velikosti, zůstává Gavora nedokrevným, byť nadměrně a nepřirozeně robustním schematem uměle vykonstruovaným, které nežije, ale jedná
tak, jak mu autor určil na plánku na svém psacím stole.
Nad jednou věcí se musím ještě pozastavit; pýchou české knihy byla odedávna
pečlivá technická výprava a jazyková čistota. Ale v tomto románě je dost neopravených
chyb (namátkou uvádím zakončení řádku čtvrtého, pátého a Šestého zdola na straně 28)
namnoze spíš rázu technického než jazykového. Takové věci se dá přece velmi snadno
předejít, zadá-li se korektura někomu, kdo jí rozumí.
Vladimír Vévoda

O krásném

dětství

K dříve vyšlým románům K. Konráda »Postele bez nebes« a R. Vincentové »Rodný
kraj« dostáváme nyní do rukou další román »Dokud žila mamička« od Petra Dörflera
(Vyšehrad, II. vyd., str. 306), který čerpá z bohatosti a čistoty dětských dní, bezstarostných her a chlapeckých nápadů překvapivých novostí a vtipem. Každý z nich je jiný způsobem, jímž se autor přibližuje křehkému vyrůstání a rozvíjení duše dítěte, jiný prostředím, do něhož zasazuje fabuli: Konrád je zaujat skupinkou dětí, Dörfler kloučkem Línkem, vyprávění Vincentové začíná vlastně ve věku, v němž Dörflerův román končí, a je
zaměřen k dvojicím hocha a dívky. Vincentová a Dörfler mají k sobě o to blíž, že jejich
vyprávění je posvěceno a prozářeno čistotou a láskou rodinného kruhu.
Chápu nesnáze, které umělci staví v cestu námět, začínající u nej ranější vzpomínky,
a tím více se obdivuji, jak byly zvládnuty překážky. Vždyť toto téma zavleče umělce tak
často do oblasti sentimentu nebo zláká k experimentálnímu vymýšlení skutečností dětského světa, někdy i líbivému, ale přece jsoucímu v rozporu nejen se zkušeností, ale
i s pravděpodobnými možnostmi.
Vzpomínky kloučka Linka začínají u stěhování do nového, prostornějšího domu. K této
zkušenosti se váží zkušenosti jiné, promítají se na plátno obrazivosti zdánlivě bez pořádku, mizejí jako jarní sníh nebo hluboko rozrývají svět tušení a dětského dychtění a ros-
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tou k zážitkům přesahujícím útlý věk; chlapec si hraje s rybkami a žabami a první rozřezaná žába je též prvním palčivým mementem prvního hříchu: Linku, co jsi učinil!
Ač v celém románě je Linek neustále jedinou osobou stojící ve středu spisovatelova
zájmu a ostatní od jeho matky až po pastýře Manga jsou jen osobami jeho dětského světa,
přece kolik tu je záběrů zcela nových a překvapivě krásných! Ve vztahu toho maličkého
kloučka k mamičce je tolik upřímné lásky a žhavého přilnutí, kolik je ho schopno jen nevinné dětské srdce a duse hluboce věřící matky.
Není to příručka pedagogiky, a přece o výchově a vedení malého chlapce, který pudově je nakloněn spíše říkat ne k povinnostem, dovede povědět víc než sáhodlouhé, ale
studeně učené pojednání; a při tom Dörfler zůstává vždy věren zákonům umělecké tvorby
románové. Připomínám zejména motiv první Linkovy návštěvy kostela a pověst o stěhovavém kostelíčku, který se z vesnice odstěhoval, protože nemohl snášet prostopášnosti v ní
páchané. Toto vyprávění, snad nejkrásnější v celé knize vedle závěrečných kapitol, zaujme jistě oním zvláštním kouzlem takové prostoty a nepravděpodobnosti, s nímž se setkáváme ve zkazkách děděných s pokolení na pokolení; intelekt člověka tu proti nepravděpodobnosti nikterak neprotestuje, neboť zde jde cit až k hlubinám, které přestávají být
hádankou člověku hluboce věřícímu.
Na výsluní lásky matčiny žije Linek a bezpečně, jak jen možno, proplouvá úskalím
stojícím již v toku dětských dní. Matka v něm probouzí ony zvláštní struny, které pak
zvučí v duši po celý život, aby jejich hudbou byl lákán a veden k hlubině bezpečnosti.
Je mu ukazovatelkou úžasných tajemství života v přírodě a života v člověku. A ještě svým
utrpením a tragickou smrtí ukazuje cestu k životu vyššímu, prozářenému láskou k pravdě,
kráse a dobru - k Bohu. Dörflerovi je prostě zosobněním toho, co krátce rozumíme pod
slovem: křesťanská matka.
Románový děj je vyprávěn Čistě epicky, bez lyrických vložek (tuto výtku nebylo
možno pominout v románě Konrádově), v dokonale ucelených kapitolách. Zvláštní pozornosti zasluhují kapitoly závěrečné: za požáru ve vesnici, kdy je ohrožena i stodola Linková otce s celoroční úrodou, umírá jeho matka, zatím co on leží v horečkách zle popálen
a potlučen. Tento tragický záběr uprostřed lásky a krásy přibližuje knihu útvarům čistě
klasickým.
Výborný překlad pořídila J. Votrubová-Koutecká. Zejména sympaticky jsou tlumočeny Švábské národní písně a říkanky.
Vladimír Vévoda

Finský román a jeho český překlad
Čtenáři s povděkem přijali finské romány, které v poslední době u nás vyšly, pro
jejich dobrou slovesnou úroveň. Jedním z nich je román Alexise Kiviho »Sedm bratří«,
který vychází v Topičově edici již v druhém vydání.
Kivi nás uvádí do života a způsobu myšlení sedmi finských hochů, vyrostlých uprostřed lesů a s nimi srostlých. Jejich život je prostý a vzdálený vší vyumělkovanosti; jistě
mnohému čtenáři připomene přitažlivé a tak opojné sny a tužby dětství, sám Či se svým
kamarádem žít odloučen od lidí, prost závazků ukládaných lidskou společností a vyhnout
se tak nepříjemným srážkám a zklamáním, které soužití přináší. Životní příběhy bratří
zmítají se mezi velkou vzájemnou láskou a láskou k lidem, kteří je - podle jejich
mínění - nemohou a nechtějí chápat, a mezi jejich prudkou povahou, která je často příčinou sváru a tak tak, že nepřivede do konfliktu se zákonem.

501

Forma tohoto románu poněkud překvapuje. Kivi totiž pomíjí obvyklé románové navazování dialogu a nahrazuje jej formou dramatu. Celek působí jako drama, jehož obrazy
jsou spojeny vyprávěním autorovým. Kniha tím jen získala. Román »Sedm bratří« sotva
kdy zevšední. Takové knihy nestárnou. Mají vždy co říci čtenáři. Kivi, ač žil téměř před
sto lety a byl jedním z největších finských básníků a romanopisců, byl ve své vlasti
doceněn teprve po své předčasné smrti. (Žil 1834-72, t. j. 38 let, a ne, jak je uvedeno na
záložce, 36!)
Knihu přeložil Vladimír Skalička a poněvadž vloni v Rozmachu dobré knihy vyšla
táž kniha v překladu Antonie Svobodové (bohužel, místy bylo hrubě zkracováno a upravováno), nebude na Škodu oba překlady srovnat. Liší se od sebe v podrobnostech až nápadně, rozhodně v neprospěch Skaličky, zejména po stránce plynulosti a plastičnosti.
Uvádím namátkou: »Byl bledý podzimní den, kdy bratří měli odejiti, aby se znovu ujali
vlády na statku Jukole, který neviděli devět let. Na cestě, která směřuje k vesnici poli a
lukami, jde nyní sedm mužů a stále více se od nich vzdaluje nový dům na Impiváře, kde
zůstal Kyösti Tammisto, aby hlídal zvířata den nebo dva.« (Překl. V. Skaličky, str. 226.) »Byl smutný zářijový den, kdy se bratři chtěli ujmout znovu vlády na jukolském dvoře,
který po celých deset let neviděli. Na cestě, jež vede šikmo přes sompijská pole, kráčelo
sedm mužů, a nový dům impivaarský zůstával daleko za nimi. Tamistský Kyösti tam po
několik dnů opatroval dobytek a dům.« (Překl. A. Svobodová, str. 180.)
Nemaje po ruce originál, mohu se většinou omezit jen na poukazy, neboť na mnohých místech se překlady od sebe naprosto rozcházejí, a to právě věcně, což je naprosto
nepřípustné. »Jaro nastalo brzo. Bratři lovili ryby na jasném jezeře Ilvesjärvi; v síti jim
uvízlo nebo na udici se chytlo hodně tlustohřbetých sumců a zlatobokých plotic. Sedali
na břehu, ve stínu vonné moruše, za rozbřesku vlahých letních jiter a odnesli vodníku
mnoho z jeho lesklých stád. S kvákáním letěly kachny nad hladinou, rovnou jako olej,
a náboje bratří srazily je v letu.« (Překl. Skal., str. 219.) - » Časné a krásné nadcházelo
jaro po této kruté zimě. Bratři pilně lovili na Čisté hladině jezera Ilvesjärvi a nejeden
okoun a nejeden zlatý platýz se chytil do jejich sítí nebo na udice. Tu zase sedávali na
břehu jezera pod vonnou střemchou v bledých letních jitrech a udicemi obírali jezerního
krále o jeho blyštivou zvěř. Divoké kachny kvákavě poletovaly nad nehybnou hladinou,
a také mnohá z nich byla v letu zasažena vystřelenou kulí.« (Překl. Svob., str. 173.)
Ale nejvíce mě překvapil Skalička překladem: »Konečně bylo pole prázdné, obilí
uloženo a z něho největší část neprodleně odvedena na Viertolu, pro vlastní potřebu však
ponecháno dvacet tun. Tak byla obilím zaplacena polovina dluhu; Viertolský pak slíbil
odpustiti jim zbývající dluh, dají-li mu pole na jeden rok k osetí ječmenem,« str. 178.
Svob. překládá: »Brzy bylo pole prázdné a zrno uschováno. Jeho větší část byla dopravena do Viertoly, pro vlastní potřebu však bylo ponecháno dvacet centů. Tímto obilím
byla zaplacena téměř polovina dluhu. Pán na Viertole slíbil, že dá vymazat celý dluh,
jestliže mu pole na rok ponechají pro zasetí ovsa,« str. 131. Že by se ve Finsku urodilo
na deseti jitrech půdy tolik obilí, aby zůstalo dvacet tun, když »z něho největší část
neprodleně odvedena«? Myslím, že pravdu má Svobodová a že jde dokonce o cent německý
(vlastně vídeňský, užívaný hodně na severu), mající něco přes padesát kg.
Za srovnání stojí následující pasus: »...vydali se na faru ke zkoušce. Otcovsky,
vlídně přijal je pan farář a pozoroval k své velké radosti, že jejich čtení je bez vady,
ba u jednoho či dvou velmi krásné; Lauriho prohlásil za nejlepšího čtenáře v celé vsi
Toukole. Také pozoroval, že jejich představy o učení víry jsou v celku správné a jasné.«
(Překl. Skl. str. 220.) - Svobodová překládá: »...šli na rychtu... Starosta je přijal...,« str.
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174. Když už, tak pastor, ze stejného důvodu, z jakého se překládá v ruských románech
pop, nebo mluví o lámech v Tibete a brahmínech v Indii.
Proč psát Éro, Ápo a j. místo Eero, Aapo, když to česká jména nejsou a ani tím
nijak zčeštěna nejsou, když Tuomas je ponecháno, ač pro ně máme hezké jméno Tomáš?
Proč Mämnistö překládat na Borovou bábu, když jiná jména přeložena nejsou, ač přeložit jdou (Impivaara, Dívčí vrch, d. hora, Sompiosuo, Močáloviště, Bažina a j.) ? Ani
Svobodová jména nepřekládala, ač zrovna v tomto románě by to bylo na místě.
Vladimír Vévoda

POZNÁMKY
P a m á t c e P. D r a S t a n i s l a v a V y d r y
Postava P. Dra Stanislava Vydry (nar. v Hradci Králové 13. listopadu 1741, zesnul
v Praze 3. prosince 1804) je navždy spjata s pojmem »cordatus Bohemus«, jak jej nazývali jeho žáci a přátelé.
Vydra celým svým dílem vědomě navazuje na svého spolurodáka hradeckého a spolubratra řeholního P. Bohuslava Balbína. 1 ) Tak se stává učitelem druhé generace buditelské.
Sám přiznává, že od mládí matematika byla jeho oblíbenou vědou, ale dovedl býti
stejně nadšeným knězem jako horlivým vědcem a pečlivým vychovatelem svěřené mládeže. Po stopách Balbínových kráčel i v tom, že studoval nebo působil v Klatovech, Jičíně
a Praze. Ta ovšem, kromě rodného města, přirostla Vydrovi k srdci nejpevněji. Zajímavou
episodou bylo dvouleté působení Vydrovo v Golčově Jeníkově, kam byl poslán k vedení
duchovní správy v době, kdy v kraji zuřil mor.
Na podnět svého učitele Josefa Steplinga (1716-1778), ředitele studií matematických a fysických (dal vystavěti vlastním nákladem pražskou hvězdárnu, jejímž ředitelem
byl od r. 1751; autor mnoha publikací matemat. a fysických), stal se nástupcem prof.
P. Františka Zeno T. J. 2 ) Profesorem na universitě zůstal i po zrušení řádu, neboř již
tehdy dovedl si získati svou prací podpory i kruhů universitních i jiných osob (jako na
př. místopresidenta českého gubernia svob. p. Věžník), jimž se podařilo zachovati Vydru
pro universitní katedru.
Vydra se věnoval horlivě činnosti učitelské a mohl též právem napsati: Toto mé
zamilované zaneprázdnění mi oslazuje mládež česká, velmi mému učení povolná a schopná, jížto mi P. Bůh až podnes mnoho tisíc p o p ř á l . . . Pro své posluchače napsal několik
příruček. Tak již r. 1774 vyšla tři taková dílka: Primae calculi differentialis et integráli s
notiones; Annotationes in regulas arithmeticorum; Supplementum tractatus de sectionibus
1
) Přičinil se o důstojnou oslavu Balbínovu v Klementinské koleji zvláštní slavností
sekulární, kdy byl také slavnostním řečníkem. Napsal též první zajímavý životopis Balbínův (Leben Bohuslav Alois Balbins, Prag 1788), knížku, k níž se vraceli a budou vraceti všichni životopisci Balbínovi.
2
) František Zeno, nar. v Olomouci r. 1734, od r. 1777 přednosta pražské hvězdárny.
Prvý poukázal k bohatým pokladům paleonthologickým v okolí Prahy. Zemřel v Praze
1781.
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conicis. Prvého spisku vyšlo r. 1783 druhé vydání pod názvem: Elementu calculi differentialis et integralis. Neméně zajímavá je práce Vydrová, věnovaná posluchačům, v níž
ukazuje na dějiny matematické vědy u nás (Historia matheseos in Bohemia et Moravia
cultae conscripta bono auditoriím suorum, Pragae 1778, 8°, str. 100). Dvě latinské přednášky věnoval svému učiteli a příteli Steplingovi (prvou pronesl při smrti Steplingově,
druhou, když bylo postaveno poprsí Steplingovo v universitní knihovně). Když v josefínské době zavedena do přednášek němčina místo latiny, pamatoval i potom Vydra
na své žáky a vydal pro ně několik příruček v němčině (jako na př. Sätze aus der Mechanik, die den Herm Horem der angewandten Mathematik vorzutragen pflegt St.
Vydra, Prag, 1795). Vydra byl dvakrát děkanem filosofické fakulty (1788 a 1799), roku
1800 byl jednohlasně zvolen rektorem university. Zajímavá je jeho rektorská řeč, která
také vyšla tiskem.
Vydra však nezapomínal, že je také knězem; nejen že při každé příležitosti zdůrazňoval svoji příslušnost k synům sv. Ignáce, nýbrž také rád vypomáhal v duchovní správě.
Jeho kázání, jež ochotně promlouval v chrámech pražských i venkovských, přiváděla do
kostelů množství posluchačů, a to nejen v Praze, nýbrž i venku (jak víme ze zápisu
Vavákova v jeho Pamětech o kázání na Sázavě).
Vydra právě svými kázáními získal vsak kromě přátel i odpůrce, kteří se nerozpakovali veřejně proti němu vystoupit a dokonce tisknout hanopisy. Jest to známý
pamflet Geissel der Prediger. Vydra reagoval na útoky proti sobě klidně; napsal: on
(t. j. původce útoků, podepisující se jako Perho) chtěl-li svým tepáním daremných
kazatelů napraviti, prostředku neslušného se uchopil, jistotně kazatelův Pražských srdce
od sebe, a posluchačův od slyšení jich odvrátil.
Koncem ledna 1803 dolehla starší choroba na Vydru tak, že pro slabost zraku přerušil přednášky, aby se již více do posluchárny nevrátil. Než ani tehdy neklesl na duchu.
Diktoval aspoň svým žákům rukopis připravené již české práce, která vyšla sice (vinou
jeho žáka a nástupce prof. Lad. Jandery) až jako dílo posmrtné, aniž se tím význam
knihy nějak snížil. Počátkové arytmetiky (Praha 1806, stran 254, 8°) jsou opravdu
krásný dar, věnovaný »jakožto památka a odkaz svým milým krajanům«.
Nelze opominouti ani jeho zajímavá Epigrammata (Pragae 1804), která slouží jako
dobrý doklad nejen vyspělého klasického vzdělání Vydrová, nýbrž také znamenitě doplňují jeho karakteristiku.
Vydra zemřel 3. prosince r. 1804 a jeho pohřeb na Olšany ukázal, kolik přátel
a ctitelů měl tento prostý, učený a nanejvýš dobrý kněz.
Bka.
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PRAVÝM

K L E N O T E M

B A R O K N Í

POESIE

jest sbírka duchovní epigramatiky
velikého slezského básníka-mystika

Angela

Silesia

Poutník
BAROKNÍ
cherubínský KNIHOVNA
Básnickým dílem Angela Silesia plyne mocný proud mystiky; v nových
a nových obměnách se tu podobenstvím pozemské lásky zpívá o splynutí duše s Bohem, o moudrosti,

kterou rediguje prof. Dr. Josef Vašica
a Dr. Zd. Kalista, chce přispět k obnovení
kontinuity české slovesné tradice vydáváním literárních památek z doby baroka
v novočeském přepise a s poznámkami.
PRÁVĚ VYŠLY

která je předpokladem opravdového
míru, o lásce, která je více než vědě-

PRVNÍ

DVA

SVAZKY

1
Jan

Tanner

a Felix K a d l i n s k ý

ní. Jako básník nejvyšší lásky zůstane nám Silesius vždy blízký, vždy
zářivým básnickým zjevem, nořícím
se v horoucím unesení do plamene
božského bytí.
Obsáhlý výbor uspořádal, nově
přebásnil a výkladem

básníkova

díla doprovodil O. F. B A B L E R .
Vyšlo v Knihách Řádu. Upravil
arch. Břetislav Štorm.
.

Stran 180. - Cena brož. K 40 —,
váz. K 60 . —,
U knihkupců

II, KARLOVO

Vydal a poznámkami opatřil Zd. Kalista.
7 obrazových příloh podle soudobých
barokních rytin. Cena 50 K, váz. 65 K.
2

SMRTÍ T A N E C
Výbor pořídil a poznámkami opatřil Josef
Vašica. Sedm obrazových příloh podle
rytin V. Hollara a jedna rytina původní.
Cena 45 K, váz. 60 K.
D o d á váš knihkupec.

N A K L A D A T E L S T V Í
V PRAZE

ŽIVOT A SLÁVA
SV. VÁCLAVA

V Y Š E H R A D

NÁMĚSTÍ

ČÍSLO

5

JOS. R. V I L Í M E K • P R A H A
Knihkupectví v Praze II, Třída Viktoria 30, vedle Asa

DOMOV A SVĚT v knihách Vyšehradu
Čtyři novinky

POUTAVÉHO DĚJE A VYNIKAJÍCÍ ÚROVNĚ

Bedřich Svatoš

R U C E LASKAJÍ Z E M I
Mohutný kronikářský obraz života větvitého selského rodu,
prodchnutý ideou silného člověka, zápasícího o udržení
a rozkvět zděděného rodového vlastnictví.
Český román druhu severských ság.
264 stran, brož. 39 K, váz. 52 K.

STÍNKLÁŠTERA

Manuel Gálvez

Sugestivní román významného argentinského autora, který
dovede znamenitě postihovati podobu, barvitost a vůni starých koloniálních španělských měst své vlasti, typičnost jejich
duchovních tradic a osobitost jejich života. Do tohoto lákavého ovzduší zasazen příběh a zápas vykořeněného vzdělance, jehož teprve láska vrací rodnému prostředí.
Přeložil Zdenek Šmíd.
Stran 268, brož, 39 K, váz. 52 K.
Johannes Kirschweg

.

PUTOVÁNÍ V Ě R N Ý C H

Strhující příběh o statečné a obětavé lásce k víře z dob francouzské revoluce. Putování hrdinného kněze Lutvina a jeho
věrného ministranta Linharta, kteří uprostřed vzbouřených
vln záští a pronásledování přinášejí útěchu a posilu umdleným duším, vykreslil vynikající saarsko-lotrinský autor
s hlubokým porozuměním pro heroismus takové oběti.
Přeložil Boh. Durych.
Stran 228, brož. 35 K, váz. 48 K.
Maurice Roelants

VYSNĚNÝ

ŽIVOT

Složitý citový život hrdé dívky, zmítající se mezi láskou,
žárlivostí a duševní trýzní, je v tomto sugestivním románě
zpodoben neobyčejně jemně a hluboce rukou vlámského
umělce, který dovede cudně a opravdově podchytit šerosvit
rodící se lásky, její nížiny, zklamání i vrcholky naplnění.
Stran 160, brož. 32 K, váz. 45 K.
U všech k n i h k u p c ů

NAKLADATELSTVÍ
P R A H A

II, K A R L O V O

VYŠEHRAD

N Á M Ě S T Í

Č Í S L O

5

