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PROSBA PŘÁTELŮM ŘÁDU
Získávejte svému časopisu nové čtenáře a odběratele!

Každému, kdo nám oznámí alespoň jednoho nového
odběratele revue, pošleme jako dík neznámou studii

Josefa Pekaře

O povstání kralevice Přemysla
proti králi Václavovi I.
v bibliofilské úpravě Antonína Lískovce a s erbovními
kresbami Břetislava Štorma.

K N Í Ž K A N E P Ř I J D E J I N A K V Ů B E C NA K N I H K U P E C K Ý T RH

RAFFAELE

V

C A L ZI N I

Z A J E T Í

H O R

(Tragický život slavného krajináře
Segantiniho)
Tento román předního spisovatele
italského vzbudil při svém vyjití
1933 v Itálii velký ohlas - svému
autoru získal cenu Viareggio 1934
a zvláštní pozornost Král. italské
akademie. ]e to román o životě
neobyčejného člověka - umělce, je
muž se hory staly uměleckým snem,
kterému obětoval vše, nakonec i
svůj život. Segantini ( 1858- 1899),
malíř-samouk, impressionista, je
hož velká plátna zobrazují svíti
vými barvami otevřené krajiny
alpských výšin s jejich lidmi i zví
řaty, byl přiveden do velebné sa
moty čistých, velikých hor svou
touhou po přiblížení se věčnému,
po očištěném životě a kráse. Tak
sledujeme Segantiniho již od jeho
chlapectví, kdy mu bylo prožiti
mnoho bídy a ústrků, kdy načerpal
mnohou trpkou, ale užitečnou zku
šenost, přes učednická léta na ma
lířské akademii, až po sňatek s dce
rou jeho šlechetného mecenáše
Grubicy. Oženiv se podléhá Segan
tini vábení hor. Bice jej věrné ná
sleduje z Milána, nejprve do hor
ského údolí, pak vzhůru do švý
carských A lp, kdež se Segantini
posléze s rodinou usadí v Engadinu. V ústroji alpinisty putovával
Segantini denně k horským vrchol
kům, aby tu v moři ticha, pod hlu
bokým nebem uskutečňovaly své
umělecké vyznání, vyznání víry a
důvěry v život, lidskost a lásku.
Calzini se neomezil jen na postavu
svého hrdiny. Zobrazil tu rušný
život celého města Milána i krajiny
lombardské, která j e též jeho rod
nou krajinou. Vylíčení života hor
ského lidu, pestrého rámce prostře
dí a zvláště horských přírodních
scenerií náleží pak k básnicky nej
čistším a nejsilnějším stránkám to
hoto románu, na nějž se tak snadno
nezapomene. - Přeložila B. Malá .
4 obrazové přílohy.
Stran 4 0 1 . Brož. K 6 3 *-, váz. K 7 5 U knihkupců
Nakladatelství V y š e h ra d
v Praze

UNIV. PROF. A. V. FLO ROVSKÝ

ČEŠTÍ JE SU IT É
NA R U S I
Jesuité české provincie
a slovanský východ
Ve velikém díle o misijní činnosti českých
řádových kněži na Rusi podal univ. prof.
Florovský, známý z řady průkopnických
studií knižních i časopiseckých o kultur
ních stycích a vlivech mezi oblastí východoslovanskou a českou, na základě mate
riálu z velké části dosud nepublikovaného
nadmíru zajímavý výsek 2 dějin unionistických snah východních, na nichž měli prá
vě Češi, zejména odchovanci jesuitské ko
leje olomoucké, rozhodný podíl.
Dnes, kdy s oprávněnými pocity hrdosti
přehlížíme to mnohé, co naše země, ač
malé, daly Evropě a lidstvu, nezůstane jistě
bez radostné odezvy toto dílo, jež je no
vým, a tentokrát zvláště zajímavým a pře
svědčivým dokladem České kulturní aktivi
ty, zasahující i daleko na venek. Můžeme
zde právem mluvit o české kulturní expan
si, za níž se stávají příslušníci našeho ná
roda odhodlanými a zanícenými nositeli a
šiřiteli veliké myšlenky — zde myšlenky
nad jiné vznešené, totiž sjednocení všeho
křesťanstva v jediné obecné Církvi Kristově.
Dílo prof. Florovského má podstatný vý
znam nejen v dějinách unionismu, ale
i v kulturních dějinách ruských. Přináší též
leccos nového pro české dějiny - české
věci tehdejší doby jeví se nám tu 2 jiné,
velkorysé perspektivy.
Přílohy, resumé v jaz. latinském, obsáhlé
rejstříky. Dílo vychází jako 4. sv. »Podla
hový knihovny naučných spisů« a je do
plněno hojnými ilustracemi.
S t r a n 472. C e n a b r o ž . v ý t i s k u 240 K
U knihkupci

VYŠEHRAD

Praha II, K a rlo v o nám . 5

Václav Renč
ANDĚL PŘICHÁZÍ
Prolog k vánočnímu oratoriu

Hvězdnatá noc, pastvina nad
Betlemem
PASTÝŘ METUD
(hledí ke hvězdám)

Co jste, vy mrtvé světy hvězd ?
Nic, nic - a prázdnota vás pije.
Bič Jehovův vás nelítostně bije
a žene líticemi cest.
Dál, vrhejte se do propasti!
A jiné přijdou za vámi
z těch nekonečných temných vlastí
nad lidmi, horstvy, vodami
a stanou tam, kde vy se chvíte
a zachvějí se, zhasnou zas.
Nic, nic - ach, kde se zastavíte?!
Mrazivý čas, ach, časů mráz!
Dech spících, hvězdy z jinovatky,
a pod ním teplé tajemství.
Vrátit se v spánek časů zpátky!
Blahoslavení, kteří spí!

METUD

Tluče se jako moucha v síti to hrůzou, nebo nadějí ?
M ATĚJ

Pryč, stíny! Vzbuď mě, bratře,
vzbuď!
METUD

Co je ti? Vstávej, Matěji.
M ATĚJ
(napůl procítá)

Ach, kde to jsem?
METUD

Ty jeden blázne,
co křičíš ? Něco se ti zdá.
M ATĚJ

Zdá-nevím. Dech mi v prsou vázne Tak hrozná se mi zdála tma!
Metude, tma! A plno stínů METUD

PASTÝŘ M ATĚJ
(z neklidného spánku)

Takový spánek, až jde mráz.
Probuď mě, bratře, jsi-li tadyMETUD

Ten spí, já bdím tu v noční čas,
on v stínech, a já mezi stády z hvězd na oba sem čiší mráz!
M ATĚJ

Takový spánek... nenasytí.
•To někdo kleká na mou hruď!

Kdybys jen radši klidně spal!
M ATĚJ

Ne, bratře, nedávej mi vinu.
Snad je to z hladu. Jistě z hladu.
METUD

N u dobrá. Lehni a spi dál,
půjdu se kouknout po svém stádu.
M ATĚJ

Ne, nebyla to jenom tma,
plamenné šlehaly jí řeky,
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chrlily křik a pláč a jeky až se to v srdce zabodá!
Ne, nebyla to jenom tma,
jak hmyz tam rojily se stíny
a ze strašného bezedná
tam stoupal nářek člověčiny METUD

Mlč, Matěji, buď rád, že spíš.
Kam prchneš, až se probudíš ?
Spánek je teplý, bdění mrazí,
hvězdy, ty oči nicoty,
tě najdou všude -

učiň nám světlo, třeba z nás!
Ať hoříme! Ať shoří čas!
M ATĚJ

Rozval ten shnilý pařez země,
jenž světélkuje přetajemně
jen bludičkami z nebožtíků nač žili a nač umírali ?
METUD

Vrhni se z výše, z hlubin, z dáli
v náručí zoufalého křiku MATĚJ

M ATĚJ

Jsme jak nazí,
já v spánku stejně jako ty,
když bdíš a hlídáš spící zvěř.
Oč raděj bděl bych místo tebe!
METUD
(vzdoruje k nebi)

Ty lovce z vysokého nebe,
pohledem poutáš svoji zvěř,
že nemůže se ani hnout,
ať bouří se, ať prosí, sténá,
vždycky ji srazíš na kolena
a nemá ti kam uprchnout.
M ATÉJ

Tak jistý ve své všemoci,
jen nicotu nám chutnat dáváš krmte se, syťte, otroci!

- ztiš naši žízeň, ukoj hlad,
mluv! nemlč! zahřmi jedenkrát!
METUD

Och, prázdno, mrtvo, prázdno hvězd
nad mrtvým prázdnem lidských cest!
(Zvysoka udeří zář a počne se rozlévat
kolem.)
M ATĚJ

Metude, svítá!
METUD

Není čas.
M ATĚJ

A proč to světlo kolem nás?
METUD

Nevidím světlo, bláhový.
METUD

A nicotou nás ošleháváš
den ze dne, z noci do noci Je tma, je zima, rány, hlad smiluj se aspoň jedenkrát,
učiň nám světlo v konci cest,
teplejší než ty víchy hvězd,
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M ATĚJ

N e světlo, je to bílý mrak.
METUD

To nová metla Jehovy,
snad aby oslepil nám zrak!

MATĚJ

A zvony! Je jich plný vzduch,
jako když stříbra nasněží jen zvony, zvony bez věží.

METUD

To světlo jako kamení!
Bojím se! Hrůza, já se bojím!
M ATĚJ

METUD

To aby ohlušil nám sluch!

Ach, Metude, jsme ztraceni!
Snad je to pomsta Jehovova
za naše vzpurná, hříšná slova -

MATĚJ

Ne, je to cosi tajemného,
co v ten čas nikdy nebývá.
METUD

A není! Není nic krom Něho,
krom toho lovce ukrutného,
jenž v mlčení se ukrývá,
aby nás viděl neviděn,
aby nás soudil bez rozsudku!

METUD

Ať přijde! Buď jak buď, já stojím!
Já stojím - ne! Jsem na kolenou!
(Padá jak bleskem zasazen.)
M ATĚJ

Ach, co to proudí v duši vyděšenou ?
T a bílá řeka, bílý mrak
už nedopadá jako metly.
Jak by se celý brodil světly -

MATĚJ

Ne, jenom pohleď, je to vskutku,
jako by z noci vstával den.
A stáda! Slyšíš zvonce stád ?
Vstaň honem, běž se podívat!

METUD

Matěji, mně je taky tak.
Nyní to světlo už je v hrudi,
a nevím, pálí, nebo studí necítím tělo, Matěji!

METUD
M ATĚJ

Už běžím.
(Nemůže se pohnout s místa, jako by
zkamenél.)

Běda! Běda mi!
MATĚJ

I za námi i před námi
ten neprostupný bílý mrak!

Umírám, kam se poději ?!
ANDĚL ZVĚSTOVATEL
(z počátku nevidén pastýři)

M ír! Z nebe mír vám nesu všem.
Buď vaše srdce s pokojem!
M ATĚJ

METUD

Metude, slyšels?

Já zkameněl, já nehnu údy jsem jako postřelený pták!
Vstaň, prchni sám!

METUD

Běda, slyšel.

MATĚJ

Jen kam? A kudy?

M ATĚJ

Vidíš ho?

59

ANDĚL

METUD

Ta jediná vás nezahubí,
ta dá vám život, vstaňte již.

Vidím.
MATĚJ

Odkud přišel ?
Co je to, tělo, či jen zář?
Čím je to, že mu vidím v tvář,
ač sahá do samého nebe ?
METUD

Jen jeho vidím místo tebe,
zmizelo stádo, mizí zem.
Jsem ještě? - Jsem-li, kde to jsem?

M ATĚJ

Kam mizíš, kam nám odcházíš - ?
Buď s námi, velké zjevení!
ANDĚL

Jsem s vámi všude na zemi,
neprchám, jen se v hvězdu měním,
já jsem ta hvězda v šeru denním,
ta lampa Božích proroctví.
Blažení, kdo té chvíle bdí!

ANDĚL

Mír lidem, kteří bdí či spí,
a sláva Bohu z výsostí!
Syn vzešel z klína Jehovova,
Syn Boží, bratr lidských synů.
Chvalte Ho za vtělení Slova,
jež s vašich beder sejme vinu!
Vítejte jitro proroků!
M ATĚJ

Rozumíš, bratře?
METUD

Jenom málo.

M ATĚJ

Metude, vstaň, a pojďme za ním,
za jeho divným zvěstováním,
hle, hvězda plane nad jeskyní.
Vstaň, Metude, slyš zvony, zpěv všechno se slévá tam v ten chlév.
METUD
(těžce, jakoby ne ze své vůle, vstává)

Nemohu jinak, musím jít,
jak ze smrti se zvednou jiní,
povstanou jiní, půjdou jiní
o světle v tmách se přesvědčit.
Bolesti má, ó lásko má!

ANDĚL

Jdu zvěstovati, že se stalo.
Ze narodil se v této chvíli
Beránek Boží, svátý, bílý
a vdechl ústy lidský pláč.
Vizte tu hvězdu, jděte za ní,
vy první svědci zvěstování
a vyproste si smilování.
Vstaňte a jděte za hvězdou.
METUD

Nevěřím! Všecky hvězdy lhou!
Lhou život, jdouce do záhuby.
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M ATĚJ

Radosti, veď nás, hvězdo má!
ZPĚV ANDĚLŮ V OBLACÍCH

Buď sláva Bohu na výsostech,
a na zemi buď lidem m ír!
M ATĚJ A METUD
(učí se nesméle tomu zpěvu)

Buď sláva Bohu na výsostech,
a na zemi nám budiž mír!
( Odcházejí, a za nimi, jako by ze země
vyvstávali, jiní a jiní, k betlemské jeskyni.)

František Lazecký
NA PODOLSKÉM TRHU
N a věži podolského kostela tlouklo právě osm hodin, když vjížděli
do městečka. Ranní chlad tu byl citelnější než nahoře v kopcích, kde
celou cestu jeli na slunci, laskáni a zaplaveni jeho paprsky.
Jen spoře pronikaly jeho zlaté štípy mezi domy a stodolami, zato za
hrady, mezi nimiž se vznášely poslední cáry mlhy, byly již plny jarního
světla. Všude z korun stromů šlehaly zlaté a narudlé třpyty. Stále prudčeji
a jasněji povívaly jejich plaménky v modrozeleném svěžím vzduchu,
že mlha se od nich zažehovala a plála všemi odstíny červení.
Orosené střechy svítily ve stínu modří ocele a dým nad nimi se
ztrácel jako sotva postřehnutelný výdech pracujících dílen, úřadů, pod
niků a domů. Něco slavnostního se chvělo nad městem. Slyšeli jste, jak
vzrušeně se zachvívá jeho srdce, cítili jste jeho touhu roztančit se, zavířit
a vesele vzkřiknout, až by se to vesele ozvalo po náměstích, ve všech
ulicích, sadech a domech.
Bezuch dnes městečko ani nepoznával. Jen matně se v něm vynořila
vzpomínka na to tíživé lednové odpoledne, které začalo právě zde, ale hned
jako by byla odváta ranním větrem a ruchem v ulicích, doléhajícím až na
okraj města. Lehko mu bylo dnes, dnes po prvé po té hrozné zimě, sví
rající k udušení kraj, lidi, všecko živé v něm, těla i duše.
Za prvními stodolami, tam, kde se sbíhala silnice rájovská se štěpánovskou, v samém růžku hlohového plotu na hlavatém kmeni vrby visel
modřezelený obrázek Matky Boží. Svítil jako safírové oko pod zlatistou
korunou větví. Oko i koruna, obojí závodilo o svěžest s jitrem.
Kolem hrčely vozy s košatinami a v nich svítily bílé šátky venko
vanek vedle černých klobouků sedláků, přecházely hloučky lidí i ojedi
nělí chodci, hlasy vzlétaly pod oblohu a výkřiky prorážely vzduch jako
jásavé šípy. Cesta k tržišti se černala lidmi. Opojení se zmocnilo všeho
a začínalo zmítat houstnoucím davem. Známí volali na sebe, potřásali
si rukama vyprávějíce si, jak prožili letošní zlou zimu. Jejich řeči zněly ještě
rozšafně, ale čím více se blížili k tržišti, tím více byly strhovány vířením
hlasů, až jím byly pohlceny jako mince vržené do dravého proudu.
Už bylo slyšet hukot a spěch lidského zmítání, smlouvání a kupčení.
Už bylo slyšet hrubé hlasy prodavačů, otálivé hlasy kupců, hádky, pře
mlouvání i posměšné výkřiky. A také bylo slyšet smích, práskání bičů
a klení.
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Několik kroků před vozem uviděl Bezuch ženu vedoucí na provaze
červenostrakatou kravičku s bílou hlavou a s bílým hřbetem, který se
v slunci narůžovělé leskl. Zena byla uplakana a vzadu kracel muž s holi
v ruce. Dobytče, jako by tušilo, že jde o jeho kůži, se vzpíralo, co chvíli se
zastavovalo nebo divoce trhalo provazem. Chalupník je pobízel nadávkami,
a když to nepomáhalo, začal bít krávu holí. Ale zvíře se začalo plašit a na
cestě mezi chodci povstal takový zmatek, že povoz musel na chvíli zastavit.
Kdekdo se chytal provazu, chtěje pomoci ženě dobytče udržet, kdekdo
křičel na ženu, jak si má počínat, a žena zase křičela na muže, aby zvíře
tak surově nebil, že půjde samo. Chumel lidí kolem dobytčete ustavičně
vzrůstal a zmatek na cestě byl stále větší, až to vypadalo, že silnice se
zadrhla jako nerozmotatelný uzel.
A nade vším pod zlatou korunou svítilo safírové, vyčítavé, všudy
přítomné oko, svěží jako ranní chlad a něžné jako nazelenalé jarní
světlo.
Konečně se lidský chumel přece jen rozpletl a vůz mohl jeti dále. V za
hradě okresní nemocnice, jejíž zdi svítily mezi bezlistými stromy, po
stávalo několik nemocných v bíle pruhovaných šatech a pohlíželo zvě
davě přes drátěný plot. Za chvíli minuli dílnu výrobce pomníků a křížů,
před kterou se leskly leštěné plochy žulových a mramorových kvádrů.
Černé a bílé kříže se zasmušile odrážely od cihlově červené, ještě neomítnuté zdi dílny. Ale tu už mohli jeti jen krok za krokem, nebot
ulice byla doslova zacpána lidmi.
Zleva, kde byl koňský a dobytčí trh, křik rostl od minuty k minutě.
Vznášela se odtamtud vůně sena a slámy i zápach hnoje a trusu. N a
ulici prováděli koně, zapřáhali je do vozu nebo do bryček, handlíři
křičeli, vychvalovali nebo hanili, tam několik lidí drželo vůz za kola,
v němž ze vší síly se vzpírala hubená kobylka, zde zase překupník s hně
vem odcházel od sedláka, který se nechtěl dat napálit, opět se vracel,
chytal ho za ruku a plácal mu do dlaně, ale sedlák jen vrtěl hlavou,
jinde se zase překupníci dívali koním na zuby a na nohy, zdvíhali jim
ocasy, ohmatávali jim břicha a div že do nich nevlezli. Mezi davem se
míhali cikáni v slaměných kloboucích, s ohnivýma očima a snědou pletí,
při jejichž spatření hospodyně neopomněly sáhnout do kapes nebo na
krk, aby se přesvědčily, mají-li tam ještě peníze. Přijeli už včera s jankovitými herkami, posbíranými po celém světě, a hned ráno je za stodo
lami napájeli kořalkou, aby jim dodali ohne a sily. T ed křičeli na
kolemjdoucí sedláky, při čemž jim pomáhaly jejich děti, proplétající se
chodcům i koním pod nohama a věšejíci se na zadky vozu.
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A mezi tím chumlem lidí projížděly jakýmsi divem povozy, proklouzávali lidé, vozkové a hospodáři švihali biči, zasypávajíce nadávkami
chodce, kteří se hbitě neuhýbali. Ustoupili, nechali vůz projet a potom
se zase slévali v zástup. Muži, děti, ženy, městky, ale ponejvíce usta
rané venkovanky v tmavých kacabajkách se svítícími Šátky, drobných
postav, hubené a s obličeji ošlehanými od větru.
Na chodníku proti dobytčímu trhu vykládal sedlář své zboží. Cho
mouty pobité vyleštěnou mosazí se už zdaleka leskly na slunci, opratě
a ohlávky se stříbrnými cvočky a plíšky, popruhy, postranky, sedla
i uzdy, všecko tu bylo, co je potřebí k výstroji tak ušlechtilého zvířete,
jako je kůň, ta pýcha sedláků a sen i závist chalupníků. Naproti němu,
před hřbitovem, rozložili své zboží hrnčíři, talíře, smetaníky a jiné hli
něné hrnce, porculánové hrnky a mísy, sklenice a šálky, hrnky bachraté i štíhlé, plechové i železné, svatební i pohřební a kdovíco všecko
ještě. Nejednou se stalo, že opilý sedlák nebo čeledín vjel do té kupy,
a potom byla běda hrnčířskému zboží! Za nimi, těsně u vchodu na hřbitov,
vonělo zboží bednářské, máselnice, putny, škopky, dřezy a vějačky z růžo
vého dřeva bukového, bílého lipového, z modřínu i jedle. Všude obcházeli
lidé, ucpávali uličky mezi vyloženým zbožím, takže tomu, kdo se chtěl
rychleji někam dostat, nezbylo, než použít loktů a rozhrnout jimi zástup.
Křik opájel vzduch. Bezuchovi, projíždějícímu davem, připadalo
dnes ponejprv, jako by všichni chtěli kohosi překřičet, kohosi nezná
mého. Ale ať křičeli jak chtěli, pořád to vypadalo, že ten neznámý si
jich nevšímá, ani jejich křiku ani jejich hemžení, a proto hučeli ještě
více. Hospodyně braly hrnce do rukou, ťukaly na ně prsty, zvonily
jimi, ptaly se na cenu a opět je pokládaly na zem, odcházejíce k jiným
kupcům, aby se přesvědčily, nekoupily-li by u nich laciněji. Málokterá ku
povala. Bylo brzy a bylo nutno napřed všechno vidět, slyšet, očichat a
ohmatat, než se rozhodnou pro to či ono.
Jen na hřbitově bylo ticho. Mrtví hleděli odevzdaně k nebi. Jejich
mlčení se tyčilo nad celou tou změtí hlasů a křiků, bučení a řehtání
zvířat z vedlejšího tržiště, nad cinkáním peněz i nad roztroušenými hobli
nami, slamou a papíry na hlavní ulici.
Pod hřbitovem zabočil Bezuch do hospody »U myslivce«. Nechal
koně na dvoře a vběhl do výčepu, kde se už tísnilo plno lidí, zavolal
na tlustého a hřmotného hospodského a hned potom zavezl vůz ke
kuželně a koně dal do stáje. A za chvíli se ubíral s ženou a s Helenkou
směrem k náměstí ulicí zatarasenou boudami s krajkami, pentlemi,
šňůrkami, biči, řemeny, hračkami, kuchyňskými strojky, vařečkami, cu-
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krovím, rozinkami a vším, co dostaneš na trhu. I na zemi mezi boudami
rozložili prodavači česneku a cibule své věnce, kytice a hrozny, nej roz
manitější semena, fazole, papriku a všelijaké koření.
A n n a s Helenkou se zastavovaly u každé boudy, nahlížely přes ra
mena kupujících, sem tam vzaly něco do rukou a zase se protlačovaly
dále zástupem.
Náhle Bezuch, když se s nimi zastavil u jednoho krámku, zpozo
roval uprostřed davu muže, který na něho upřeně hleděl. Myslil si, že
je to někdo známý, a tak se po něm obrátil. Muž na něho zakýval, jako
by mu dával jakési znamení. Teď teprve poznal, že je to naprosto ne
známý člověk. Nikdy v životě toho muže neviděl. Ale než si to uvědo
mil, cizinec se ztratil mezi lidmi. Jako by ho země pohltila. Ale ta chvil
ka Bezuchovi stačila, aby se mu tvář neznámého navždycky vryla do
paměti. Mezi tisíci by ji byl naráz poznal.
Byl to obličej velmi hrubý, každý rys vypadal, jako by byl vytesán
dvěma, třemi odvážnými údery dláta. Nízké čelo se v něm široce kle
nulo a bylo zbrázděno zločineckými vráskami. Nos měl široký, roz
pláclý. Zpod silného, vyklenutého obočí svítily žhavé, téměř nepohnu
telné oči, pronikající všecko jako démant. Něco zledovatělého v nich
hořelo. Světle ryšavý, rozcuchaný vous dodával tváři ještě drsnější a di
vočejší vzezření. Dosahoval sotva ke košili s utrženým límcem, takže
bylo vidět kus neobyčejně dlouhého a snědého krku, nabehleho žilami
a šlachami. Ale přes tuto odpuzující drsnost byl v tváři cizincově ne
vyslovitelný smutek. A právě ten byl na ní nejnápadnější.
Sotva se zastavili u jiného krámku, opět ho uviděl na protějším chod
níku. Teď si neznámého prohlédl bedlivěji. Odpuzoval ho ten obličej
a zároveň k sobě poutal. Cizí muž byl temer tak veliký jako on, rame
natý, s krátkýma rukama a dlouhým trupem. Jeden rys v jeho tváři
odporoval druhému, jedna část těla druhé, avšak všecko to vytvářelo
soulad, jehož výsledkem bylo jakési ztělesnění smutku nebo zoufalství.
Snad obojího. Na sobě měl staré odřené šaty, jaké nosívají sedláci vše
dního dne.
Muž Šel pomalu a zdálo se, že někoho hledá. Slídil v zástupu, pro
hlížel si nestoudně každého chodce, ale všechny nechal kolem sebe pro
jít, jako by propouštěl vodu sítí.
Bezuch měl dojem, že si při tom neustále říká: »Ten to není. Ten
také ne. Hledej dále!«
Už se měli minout, vtom se však neznámý zastavil. Jejich zraky se
setkaly.
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V očích cizincových svítil zledovatělý plamen.
Pálilo to tak, že Bezuch cítil, jak jím cele proniká. A jako by za
slechl slova:
»Ten je to! Toho hledám!«
Trvalo to jen několik vteřin. Když se tam Bezuch opět podíval,
pobudy už tam nebylo. Sedlák se po něm marně ohlížel.
Před okresním soudem se žena k němu obrátila a řekla:
»Půjdu se s Helenkou na chvíli podívat do kostela. Nezapomeň si
koupit boty, budeš je na pole potřebovat.«
»D o kostela ? A proč ?« zeptal se udiveně.
»Je přece Zelený čtvrtek.«
»Dnes je Zelený čtvrtek?« řekl, jako by si nemohl na něco vzpo
menout.
Anna na něho tázavě pohlédla.
»Máš pravdu,« dodal honem. »Vždyť je dnes trh. Člověk by za
chvíli zapomněl, že má hlavu na ramenou,« snažil se zažertovat. »D o
čista jsem na to zapomněl. Jen si jděte po svých.«
»Sejdeme se před dvanáctou v hospodě,« volala na otce Helenka,
myslíc přitom na své věci.
»A nezapomeňte všecko nakoupit, ať se tu nemusíme zbytečně zdržo
vat. Rád bych odpoledne na pole. Už je čas sít. Kdožví, jak dlouho nám
to počasí vydrží.«
»A ty nezapomeň na boty!« volaly ještě na něho.
Kývl hlavou, že slyšel, a potom se pustil dolů kolem kostela.
Měli tam krámky obuvníci, nožíři a kosíři. Po stranách cesty stály
tu řady střevíců a bot, nebo byly přehozeny na stojanech přes dlouhá
bidla. Vzduch v těch místech páchl kůžemi a mastnotami, až se z toho
dělalo nanic.
Bezuch, kterému v uších ještě zněla poslední ženina slova, se nazdař
bůh zastavil u jednoho stojanu a začal omakávat boty. Proč to udělal,
nevěděl, vždyť si je chtěl koupit teprve, až půjde zpátky. Bylo to z jaké
hosi vnitřního hnutí, jemuž konce nedohlédneš a po jehož příčinách bys
marně pátral.
Zatím co hladil rukama lesknoucí se kůži holinek, ucítil na sobě
zase ten mrazivý pohled. Zvedl hlavu a vidí, že u vedlejšího obuvníka
stojí ten ošumělý muž, drží v ruce boty, ohmatává je, kroutí jimi, ale
ani se na ně nepodívá. Nemá kdy. To na něho se dívá, na Bezucha.
Najednou, nespouštěje se sedláka oči, vytahuje ze záňadří špinavý
zmuchlaný hadřík a vytřásá z něho na dlaň několik drobných mincí.
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Bezuch vidí, jak se v nich přehrabuje prsty a počítá, ale aby se na ne
podíval, to ne. A nakonec zřetelně zaslechl:
»N em ám dost peněz!«
Slyšel, jak pobuda zacinkal mincemi v hrsti. Přesto že to bylo dob
rých dvacet kroků od něho, a přes jarmareční hluk slyšel jasný zvuk
drobných mincí.
»Když nemáte zač, nekupujte!« utrhl se na pobudu obuvník, vytrhl
mu boty z rukou a hodil je na hromadu do bedny, v které přivezl zboží.
»Zadarmo na trhu nedávají.«
Muž schumlal opět hadřík s mincemi a zastrčil jej za košili. Potom
potřásl velikou hlavou a odcházel mumlaje nesrozumitelná slova. A zase
byl pryč.
»K do to byl?« popošel sedlák k obuvníkovi.
»Nevím. Nějaký vandrák nebo blázen. Nic dobrého mu z očí ne
kouká,« odpověděl prodavač nevrle.
»U ž jste ho tu někdy viděl ?«
»Nejednou. Bez něho by trh nebyl ani trhem. Obchází tu už několik
let. Pořád něco kupuje, prohlíží, potom vytáhne tu špínu a zahuhňá:
„Nem ám dost peněz!” a jde dále. Nic jiného člověk od něho neuslyší.
- Tady ty si kupte, pane. Je to jemná kůže a dlouho vydrží,« najednou
začal být nejvlídnějším člověkem na světě, když viděl, že Bezuch po
kukuje po jeho zboží. »Pohodlně se vám v nich bude chodit,« upozor
ňoval sedláka na pár vysokých bot.
»Až půjdu zpátky, zastavím se u vás. O každém trhu že se tu po
tuluje?«
»N e, o každém trhu ne,« ochotně vysvětloval obuvník, »jen o Ze
leném čtvrtku. S tím schumlaným šátkem a s těmi groši mi vždycky
někoho připomene. Vsak sám víte, koho myslím. Ovšem, kdyby ho člověk
neznal. Je to jen neškodný blázen. Ale co je vám ? Nějak jste pobledl! Není
vám špatně?« polekal se najednou sedlákova výrazu.
Bezuchovi se skutečně udělalo nevolno. Jako by mu někdo zatáhl
hrdlo provazem, takový měl pocit při těchto slovech. Div se neotřásl. Ihned
uhodl, že obuvník mínil toho, který se oběsil pro peníze, tolik si ještě z ná
boženství ze Školy pamatoval.
»N ic, nic mi není!« bránil se ihned. »N ěco se vám asi zdálo,«
usmál se.
»Můžete si je hned zkusit,« vybízel obuvník, ukazuje na holinky.
Blázen i sedlákova bledost byly tytam. Prodat co nejvíc holinek bylo dů
ležitější než celý svět. »Můžete si je vzít, až půjdete nahoru.«
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»Vrátím se za hodinu. Jistě se tu zastavím,« měl sedlák náhle na
spěch. Potřeboval být sám. Sám. Sám. A už si obuvníka ani nevšiml a
pospíchal odtud.
Proběhl rychle kolem ostatních obuvníků a nožířů a už byl na ná
městí. Tu teprve bylo hluku a křiku, že uši zaléhaly.
Náměstí bylo rozlehlé, čtyřhranné a uhlopříčnou je protínala cesta,
která se potom prudce svažovala k hradbám. Napříč po svahu stály tu
v řadách boudy obchodníků se střižním zbožím, pokryté se tří stran
režným plátnem, jedna vedle druhé, a mezi nimi proudily hloučky ven
kovanů jako včely mezi plástvemi voštin. Slunce prosvítalo plátnem
a zbarvovalo je medově žlutě. Práce a šumu tu bylo tolik jako v úlu,
aspoň na pohled.
Bezuch se snažil zapomenout na cizího muže, ale nadarmo, stále ho
viděl před sebou. N a každém kroku měl dojem, že se setkal s jeho oči
ma, na každém rohu náměstí stál a hleděl na něho. Zabočil do jedné
uličky mezi boudami. Prošel jí až doprostřed a skulinou mezi dvěma
Stánky proklouzl do druhé. T u si teprve trochu oddychl.
Vonělo tu suknem, bavlnou a šerkou. Obchodníci házeli na prkna
sloužící za pulty svitky látek, odvinovali je, mávali metrem, vybíhali
z bud, aby ukázali krásu látky na slunci, měřili a stříhali a opět svino
vali látky do svitků. Ženy nakupovaly pro celé rodiny šaty a plátno na
košile, cíchy, tkanice, hrubé plátno a všecko, co se přes léto bude po
třebovat.
Bohatost a rozmanitost těch věcí Bezucha na chvíli rozptýlily. Po
tkal několik známých sedláků, Fojtíka, Mazura, mladého Andrysa, Ho
molovou, a všichni ho už zdaleka uctivě zdravili. I Haladeje s ženou
a s dcerou zahlédl u soukeníka, ale ještě včas zabočil do první uličky, aby
je nemusel potkat.
Chtěl se dostat na chodník a potom měl v úmyslu sejít kolem zámku
do hospodářského skladiště, kde se chtěl pozeptat na krmivo pro do
bytek.
N a protějším chodníku uviděl Helenku, jak se prochází s tím mladí
kem, s kterým tančila o Rozčině svatbě. Hejsek je to, pomyslil si. Dobře
si ho tenkrát prohlédl. Bude jí to muset co nejdříve vymluvit. Eh co,
nic vážného to není. Vždyť je to dosud děcko, které si hraje. Proč by se
ještě tím znepokojoval, odbyl to nakonec.
Tu sebou trhl. Nedaleko zaslechl povědomý hlas, který zřetelně opa
koval :
»Nemám peněz! Nemám dost peněz!«
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Připadalo mu, jako by v tu chvíli byl uvnitř pokryt rozžhavenou
látkou a někdo na ni házel studené mince. A hned to zas bylo opačně:
sám byl studený a rozžhavené mince se propalovaly masem až do je
ho duše.
Uskočil do vedlejší uličky. Ale tam k svému zděšení uviděl téhož
blázna kupovat cíchy, kousek dál zase plátno nebo tkanice, tam zase
krajky, nitě, šněrovadla, a jinde knoflíky, párky, fíky, pohlednice nebo
turecký med, hračky, fazole, kávový mlýnek, krupici, ba i struhadlo, ro
zinky, jehlice a pentle do vlasů. Kam se hnul, tam byl i on. A všude
slyšel jeho jednotvárné, smutné huhňání: Nemám dost peněz!
Vběhával z jedné uličky do druhé křížem krážem a konečně kdesi
toho muže ztratil. Plížil se opatrně dolů. I ohlédnout se bál, i vlevo Či
vpravo pohlédnout, aby ho někde nespatřil.
Právě se octl pod sochou svatého Šebestiána. Zadní stěny několika
bud se za sochou směrem do středu náměstí sbíhaly tak, že nebylo mož
no mezi nimi projít. Toliko k chodníku byl volný východ.
Bezděky se podíval vzhůru. Světec, proklaný několika zlatými Šípy,
obracel hlavu odevzdaně k nebi, a tato oddanost jako by tu zkameněla
v sochu, jako by se v ni proměnila jeho muka. Nic už neviděla z toho
lidského hemžení kolem sebe, ani slovo z povyku lidí k ní nedoléhalo,
nic ji nemohlo vyrušit.
Sedlák kráčel pomalu kolem sochy a v jakémsi úžasu pohlížel na
ten zkamenělý výjev. Najednou do něho někdo vrazil.
Před ním stál neznámý muž. Živý a smutný. Pohlížel na Bezucha,
jako by ho chtěl pohltit očima.
Stáli tak několik okamžiků proti sobě, až náhle pobuda napřáhl ruku
a zoufale zablekotal:
»Nechtějí prodat. Nikdo nechce ode mne přijmout peníze!«
Sedlák by byl rád utekl, ale pobuda mu zahrazoval cestu. A obrátit
se nemohl.
»A ty máš dost peněz?« zeptal se ho z ničeho nic nejdůvěrnějším
hlasem.
»M ám ,« odpověděl krátce sedlák.
»K oho jsi prodal?« ještě tišeji se ptal blázen.
Otázka byla nenadálejší než blesk, letící s jasného nebe.
»Koho bych prodával ?« vyjel na něho omráčený Bezuch.
Ale blázen neslyšel a mlel dále svou:
»K oho jsi prodal? Řekni mi to, zůstane to jen mezi námi. Před
nikým ani nemuknu, na to se můžeš spolehnout.«
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»Co je ti po tom! Kliď se mi s cesty!« chtěl se na něho obořit sedlák
a užuž se chystal odstrčit blázna stranou. Ale místo toho, sám se tomu
podivil, zaslechl jeho slova:
»Proč se ptáš ? A kdo jsi ?«
»Tvůj bratr!« zašeptal úlisně blázen.
»Jak? Zbláznil jsi se?«
»Ano, tvůj bratr,« opakoval smutně a s takovou zoufalou lítostí,
že Bezuch cítil, jak to sahá po jeho srdci. Ale byl v tom i jakýsi nesne
sitelný výsměch.
»Ne, to není možné. Ne, nechci -!« blekotal teď sedlák.
Ale blázen se smál.
»Nevěříš, nevěříš ?«
»Ne, nesmysly vykládáš!« sebral se Bezuch.
»Tak se podívej,« pravil blázen, přistupuje docela blízko k sedlákovi
a zvedl bradu. »Jen se podívej!« šeptal a přitom se na něho díval svrchu
strašně vykoulenýma očima.
Zvědavost byla větší než hrůza. Podíval se tedy. Kolem bláznova krku
se černal namodralý pruh jako od silného provazu. Pobuda polkl sliny,
pruh se rozhýbal a lezl nad ohryzkem jako had. Sluneční paprsky, odrážející
se od šípů trčících v hrudi světcově, dopadaly na hadí hřbet. Jak se měděný
kruh stahoval, šupiny se leskly a žíly na hrdle bláznově nabíhaly k prask
nutí.
Bezuch zkameněl. Kamenný světec nad jeho hlavou se procházel
po slunečních paprscích. Vzadu rozlehlá báň kostela plula jako zářivý
červený oblak nad městem.
»Tak už víš, kdo jsem ?« zašeptal mu blázen přímo do obličeje. Cítil,
jak ho ožehuje ten jeho studený dech. »Nazývají mne bláznem, po
trhlým, pobudou, ale to všecko je málo, to je m álo!« opakoval rychle.
»Obcházím už mnoho set let světem, po všech jeho trzích chodím a po
řád kupuji, pořád se ptám, nic jiného nedělám a nic, pořád nic nemohu
koupit. Však také o věci, které mi nabízejí, nestojím!« zakřičel zlostně.
»Co mi nabízejí? Prach a hlínu, nic kloudnějšího. O to věru stojím
tolik, jako ty o mé bratrství. Co si s tím mám počít? Řekni, co si s tím
počneš, až přijde tvůj konec?« A ukázal opět na krk. »Tohle! Ale já
hledám jinou věc, to, co nejde prodat, koupit, ukrást. Co stojí rovných
třiatřicet mincí. Jen třiatřicet penízků!« zasmál se. A náhle vytáhl ze
záňadří ten zmuchlaný šátek a zatřepal jím Bezuchovi před nosem, že
mince v něm zlověstně zachřestily. »A nikdo nechce prodat. Ale laciněji
prodávají, mrchy!« zase zakřičel. »N a každém kroku to uvidíš, sedláku!
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Sám jsi také prodal!« pohlédl na Bezucha smutně. »Jeho i sebe, jako já.
Chápeš? Propadl ses. N u, nic si z toho nedělej, čím více je nás, tím
lépe. Vidíš, už jsi takový jako já a ti ostatní, kteří přišli za mnou,« dodal
s výsměšnou účastí. A po malém odmlčení pokračoval:
»V íš co, vezmi ode mne ty stříbrňáky. Jsou tvé. T u máš, patří ti
přece.« A cpal zděšenému Bezuchovi špinavý hadřík za kabát.
Sedlák couval před bláznem, ale sotva učinil dva kroky zpátky, na
razil zády na sochu světce. Cesta i tady byla zahrazena. Zpředu na něho
dotíral blázen, zezadu ho jako v náručí držel podstavec světcův. A nikdo,
ani světec ani proklatec, ho nechtěl pustit.
»Neboj se, ber! Je to pravé stříbro, pravé farizejské stříbro. Dobře je
odpočítali. Ty jsi přece také prodal, právem ti tedy patří. Pohleď!« A roz
motával před ním hadřík.
»Co bych s tím dělal ?« bylo jediné, nač se Bezuch zmohl.
»Proč se ptáš? T o, co jsem s nimi udělal já. Nedělej se přede mnou
chytřejší, než jsi. Přece se známe. Sám dobře víš, co s nimi uděláš. Nu,
rozmnož své bohatství. Ze je na nich krev nevinného? Vadí to snad?
T o b ě ?«
A opět se k němu nachýlil. Sedlák už nemohl couvnout. Jeho tělo
jako by vrůstalo do kamene podstavce. Kolem všechen hluk umlkl.
Neslyšel nic, jen tichý, zoufalý hlas proklatcův.
»T o je toho. Prodal jsem Ho. Dnes, před dvěma tisíci lety. Špindírové, smlouvali se mnou o pár grošů. A já Ho prodal jako ovci. Víc
mi za něho nedali. Řekni sám, stálo to za to? Že lacino? Hm. Oni si
myslí, že lacino. Ty také. A to jen proto, aby mohli těmi penězi pohrdnout,
když jsem jim je hodil pod nohy. I na to počítali. Z a duši jsem Ho
prodal, za svou duši, a oni si dodnes myslí, že lacino,« zašeptal se zou
falým výsměchem. »N u , nemni si ruce, sám jinak neprodáváš. Proto
ten Jeho smutek nade mnou! A přece jim to způsobilo mnoho rozpaků,
než odmítli, když jsem jim je přišel vracet. T o se ví, rádi by měli obojí.
Ostatně, hned jsem na nich poznal, že počítají s tím, že ty peníze do
stanou zpátky. Obchod je obchod. Štítili se mne. Nic víc mi nezbývalo,
docela nic. Nic! Rozumíš mi? Přece je nutno se Štítit Člověka, který
prodá svého Pána! Nezdá se ti? Chápeš to vůbec? Sám na sebe se budeš
dívat s odporem. Tak je to. Nezapřeš to, nezapřeš. Vykrucuj se, jak
chceš, omlouvej se, čím chceš, nic nespravíš. Jsi v tom. Už je to tak!
Ale o čem jsme to mluvili! Ach tak. Vis -«
Náhle se v tom přívalu řeči zarazil, jako by se na něco překvapují
cího rozpomněl.

70

»Víš, že jsem přišel za nimi, to byl vlastně první krok k lítosti, mohl
jsem se k ní dostat. Peníze mne tak pálily, že jsem na ně musel stále
myslit To bylo nejhorší. Kdybych byl myslil víc na svůj skutek a hlavně
na Neho,« vyrazil ta slova tak zoufale, že se Bezuch otřásl, »všechno
by bylo jiné. Dočista jiné. Stříbrňáky jsem měl, ale to nerozhodovalo,
vracel jsem je, ale to také nerozhodovalo. Hlavní bylo, že jsem Ho
nemel rád! Vis, co to je, nemít rád? T o znamená zahubit se, být mrtvý
na věky věkův. Chápeš, jaká je v tom hrůza? Ani potom jsem Ho neměl
rád. A to bylo rozhodující. Právě ty okamžiky. Pověz mi, co ti zbude bez
lásky? Peníze? Kdepak! Tohle, podívej se!«
A sáhl si na krk, kde mu ten Černý kruh zase naběhl krví, až byl na
prst tlustý.
Bezuch chtěl odvrátit hlavu, ale nemohl s ní hnout. Měl ji tak
těžkou, jako by se proměnila v podstavec světcovy sochy.
A kolem bylo ticho. Byl tu úplně sám s tím proklatcem, který ho
držel ve spárech svých řečí. A za ním byl kámen a pak už docela nic.
Úplné prázdno. I na světce nad svou hlavou zapomněl.
Proklatec však vedl dále svou:
»Neboj se,« řekl s mrazivou úlisností, když postřehl, že sedlák by
rad odtud utekl, »nikomu jsem se tenkrát nesvěřil, s nikým jsem se ne
poradil. Sám jsem chtěl o sobě rozhodnout. Lítost, pokání, zpověď, to
jsou ty nejodpornější věci na světě! Nikdy jsem k Němu nepocítil
něco vřelejšího. Nemohl jsem, nechtěl. Závist ve mně všecko zmrazila.
A potom lakomství. Věděl jsem, Že Ho mám v rukou. Mohl jsem Ho
prodat a vydat na smrt. Opojilo mne to. Já, kterému byly svěřeny Špi
navé peníze. Nikdy nepochopíš, jaká pýcha do mne vjela! Prodat Toho,
který přišel s nebes! Chápeš! Sám tomu dodnes nerozumím, jak to
bylo možné, ani dnes nemohu pochopit, jak to někdo může udělat.
Nu, pochopils nepochopils, ale děláš totéž, co jsem udělal já. Také Ho
prodáváš a vydáváš na smrt. Vidíš, shodli jsme se. Ani nevíš, jakou
mám z tebe radost. Nic si z toho nedělej, půl světa je s námi. Pohrdají
mnou, ale jiní nejsou. Nestáli za to, že se za ně obětoval. T o byl jeho
omyl. Kdepak, sám to dobře víš, slupko z ořechu! N a prvý ráz jsem tě
poznal mezi ostatními. A co ti chybí, to brzy dohoníš, ani to už dlouho
trvat nebude. - Právě té jeho oběti se můžem vysmívat. Co z toho, že
se za mne obětoval. Pohrdl jsem tím, jako tím dnes pohrdáš ty. Proč
by jiní měli chtít? Také se smějí, ty, já, hodně se nás směje. Unikli jsme
mu, třebas jsme při tom strčili hlavu do oprátky, ale přece jenom
jsme unikli.«
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Zamhoural přitom očima, až Bezuch měl dojem, jako by chtěl za
držet slzy a rozetřít je víčky. Ale trvalo to sotva vteřinu. Pak zase upřel
na sedláka ten smutný pohled, za nímž se prostírala bezednost.
Sedlák se pokusil pobudu odstrčit.
»N ebraň se tomu,« huhňal proklatec neodbytně. »K d e se najednou
vzala v tobě taková stydlivost? Přede mnou se přece stydět nemusíš.
Všecko zůstane pěkně mezi námi. Což tě to netěší ?« zasmál se hlasitě.
Sedlák zbledl tak, jako by na jeho tvář padl odlesk s masky oběšen
covy. A proklatec ji postříkával dále hrůzným přísvitem svých očí.
»Prodal jsi a místo něho máš stříbrňáky. Zástupy jsou na světě
takových. A ještě něco ti musím říct, co tě jistě rozraduje. - Tenkrát,
když jsem zprostředkoval ten obchod, dělal jsem to již s tvým svole
ním. Tak vidíš, ani ty mne nyní nemůžeš opustit. Svázal ses se mnou.
Ze tě to nikdy nenapadlo ? Nic nevadí. Spolu s ostatními jsme ho vydali
na kříž, s farizeji, kněžími, soudci, králi, měšťany, sedláky, dělníky, vši
chni jsme při tom byli. - A přece všichni jsme jím byli milováni. I já,
i ty. Zle je mi, když na to pomyslím. A horší je, že on na všecko
zapomene a odpouští. Věděl jsem to a nešel jsem k němu. I ty to dobře
víš, a přece k němu nepůjdeš, neopustíš mne. Nejsi takový!« zasmál se
zase a div se o sedláka neotřel loktem. - »Příliš sebe miluješ, ani chvíli
nemůžeš na sebe zapomenout. A také na své stříbrňáky. Sázím se s te
bou o tohle,« a tu proklatec ukázal znovu na krk, »že nepůjdeš, neskloníš se a nepřiznáš. Dobře ses u mne pojistil.«
Chtěl se zasmát, ale místo toho se mu ústa křečovitě stáhla. Odmlčel
se na chvíli. Zdálo se, že čeká na sedlákovu odpověď. Ale nedočkal se.
»T ak vidíš, je to tak, jak povídám. A tady to si vem! Zasloužíš si
ty peníze. Přidej je k těm ostatním. Ujišťuji tě, že je to hromské bře
meno. Ber! B er!« křičel a jeho tvář se křivila, jako by mu rvali srdce
z těla. A znovu začal mu cpát zamaštěný hadřík do rukou.
Bláznova tvář se na Bezucha šklebila pekelnou mukou. Díval se
přímo do ní. Nemohl to už vydržet a zavřel oči.
Vtom opět zaslechl kolem sebe Šum hlasů, tržní ruch a vyvolávání
prodavačů. N a věži bily hodiny. Počítal údery. Bylo jich deset.
S posledním úderem někdo mu položil na rameno těžkou ruku a
před ním se ozval hlas:
»Bezuchu, co tak hledíš na toho svátého, jako bys ho chtěl násle
dovat ?«
Podle hlasu poznal Kubajuru.
Bál se prohlédnout. Potom přece jen pomalu a zeširoka otevřel oči.
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Plátno na Stáncích kolem bylo zaplaveno lahodným medovým světlem. N a
obloze ve veliké výšce ubíhal sotva viditelný mráček. Ticho klenulo
nesmírnou kopuli nad jarmarečním hlukem, městečkem a celým světem
a vyssávalo všechno hučení světa, které se v něm ztrácelo beze stopy.
Bezuchovi se zdálo, že něco blaživého se dotýká jeho tváře, něco tak
osvěžujícího, že takový pocit už dávno nepoznal. A tu měl dojem, že
někdo z toho nekonečného prostoru k němu promlouvá sladkým
hlasem.
Nemohl mu odolat. Řekl něco, čemu sám nerozuměl a z čeho si ani
Kubajura nic nevybral. Zaslechl jen slovo Jidáš a tak se hned toho
chytil.
»Pravda, dnes je Zelený čtvrtek, den Jidášův. Holomka, který pro
dal Krista. Přiznávám se, že sám jsem těm farizejům na to přihodil ně
jaký ten groš. Člověk v mládí leccos provede a ve stáří není rozumnější.
Ale nech Jidáše viset na osice a děkuj Bohu, že nejsi na jeho místě.«
A Kubajura se zadíval na kamenného světce, zkropeného sluncem,
a zůstal v údivu stát zrovna pod ním. Mohutná postava svatého Še
bestiána padala přímo do modré prohlubně nebes. Strhovala za sebou
svět. Kubajura měl v tu chvíli pocit, že i s celou zemí letí za světcem pro
storem do rozevřené náruče Boží.

Jiří Karen
JAK ZA ČASŮ...
S jistotou jež drtí
v útrobách stébel zraje čas
Zně poslední
V hlubinách ryby mlčenlivé
Ve skalách orel ví
Na pokraji na pokraji

že chvějí se jazýčky vah
K ustálení poslednímu
K váze spravedlivé
ŘádVIII. 6.
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Po oknech mrazík lehce jde
Maluje maluje po stříbrné paletě
obraz krajin které zahynou
Hle již vepsal anděl do knihy
Dopadlo závaží
A nevezme zpět nevezme zpět

PÍSEŇ O NÁVRATU
MARNOTRATNÉHO SYNA
Již lehce šeřilo se. Do zlatova.
Já vím, já vím, právě tak pramen vytrysklý
zpěvem svým vítězným v pukající slupku klová.
Granátová jablka zrála v girlandách.
Ve stínu děcka hrála si. Útlá hrdla džbánů, ojíněná
a stoly prostřené a okny zpívajícími padal zlatý prach.
Již rozednívalo se. Na březích říček andělé míznaté proutí
nožíky stříbrnými oklepávali. (Pro zpěv píšťalek vrbových!)
Náhlá touha nedýchat. Ničeho se nedotknouti
a pošeptat blizoučko u tváří uzardělých: Hle, jaro nás na
verandu zve!
Měďáky lípa rozhodila.
Vítr ve větvích počal dout jak v křižácké korouhve.
Byl den. V závětří. Kde klidně zraje plod a nechvějí se váhy,
kde slunce erb stínů lehce vytepává v plátky zlatisté,
kde růže ve vichru a ouško od konvic i v pádu je jisté,
v píšťal jas a veselí domu otcovského navrátil se marnotratný syn.
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Josef Kostohryz
POKUS O ROZBOR
PEKAŘOVA SLOHU
Historie má mezi vědami zvláštní postavení, zabývajíc se věcmi jedi
nečnými, a i v své nejobecnější části nepodává všeobecně platných zákonů,
nýbrž filosofii dějin. N a druhé straně může zajiti ve zkoumání a líčení
podrobností - jedinečných věcí - tak daleko, pokud dovolují přístupné
prameny a znalosti jejich užití. Poněvadž pak prameny jsou vždycky kusé
a předmětem historikova zkoumání v jedinečných dějinných událostech
jsou osoby a prostředí (v Širokém smyslu), jež je tvořily, musí mít historik
nezbytně nejen logickou fantasii, společnou všem vědcům, ale také a hlav
ně fantasii psychologickou. Někteří moderní historikové ostatně říkají
přímo, že logické zpracování výsledků přísného bádání musí být doplněno
a proniknuto intuicí, přiznávajíce tak větší podíl osobnosti, než drive bylo
zvykem. Víme také, že dějiny odjakživa lákaly umělce, a jistě není divu.
Historik však není romanopisec, musí býti věren skutečnostem a svému
vědeckému úkolu a poslání. Ale není žádnou zvlastnosti, ze historik se
narodí s uměleckým nadáním, a to nejen s uměleckým cítěním, ale i se
schopností vyjadřovací. Podává-li pak výtěžek svých studií se stejnou lás
kou, s jakou je konal (neboť láska patří ke studiu nerozlučně), má právo
i povinnost užít svých schopností i ve formální stylisaci látky. Jeho dílo
pak patří stejnou měrou vědě i krásné literatuře. Jeho předmět se takové
mu zpracování zvláště poddává. Mezi vědci v tom ohledu není osamocen,
vzpomeňme jen mnohých filosofů! Toto počínání a zacházení s látkou
nemusí být na Škodu nebo na újmu vědě. Hodnocení takového díla po
stránce formální bude ovšem komplikováno právě v otázce po adekvátnosti výrazu, protože obsah patří vědě.
Potíž se nám naskýtá ostatně hned, chceme-li takové i po vnější stránce
vynikající dílo odlišit od vědeckých spisů všech. Říkáme tomu druhu lite
rárního projevu obecně vědecká prosa, ale cítíme, že to je pojem příliš
Široký, spadá pod něj vše, co bylo z vědy podáno písemně. Jistě mohu
rozbírat (po stránce linguistické, sémantické, logické, psychologické) styl
kteréhokoli vědce, konečně i hodnotit, neboť hodnotíme dobré i Špatné, ale
chci-li postavit v popředí měřítka estetická, musím vědět, že styl díla si
toho zaslouží, ž e má tu cenu. Estetika má svou vlastní říši zákonů, a tudíž
sloh, který spadá do její pravomoci, má mít určité znaky. Řekneme-li
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prostě, že jím rozumíme prostředky a celkový charakter spisovatelova vy
jadřování, je to pro naši potřebu málo. Musí tu být především prvek volní,
že totiž spisovatel chce vyjádřit obsah a svůj postoj k němu slohem krás
ným, a prvek citový, kterým tato objektivace působí. Uchylujeme se k ana
logii a opisujeme to pohodlněji (ale zcela nepřesně) tak, že uznáme vě
decký sloh za krásný tehdy, když se přibližuje slohu básnickému a plní
přitom svůj úkol - vyjádřit jasně, přesně a úplně vědecký obsah.
Při zkoumání takového slohu pociťujeme nedostatek vyzkoušených
method. Omezujeme se na Čistě technickou stránku projevu, t. j. kterých
prostředků z materiálu jazykového spisovatel užívá a jakým způsobem
(tedy popis, při čemž si vypomáháme statistikou). To »jakým způsobem«
nám umožňuje poznat, čím je sloh toho kterého spisovatele charakteristicky
a Čím je krásný. Při oceňování faktů, jež nalézáme, nemáme pevných
měřítek. Snažíme se vyhledat v nich rysy stálé a příznačné, ale je to jistě
v mnohém směru počínání subjektivní. Přiznáváme tedy raději, že tento
popis nebo rozbor konáme vlastně, vědouce napřed, co chceme ukázati,
konáme jej na potvrzení a ozřejmení toho, co jsme vycítili a k čemu nám
byl korektivem obsah i naše zkušenosti. I tak nám ještě chybí a vadí to,
Že nemáme dosud nijak začatu charakterologii či spíše typologii (slohu)
ani vědců, ani básníků. Pracujeme, s větším či menším úspěchem, od pří
padu k případu.
Považoval jsem za nutné napsat těchto několik zmínek, ovšem ne
úplných, než přikročím k rozboru Pekařova slohu. Před několika lety
vyšla první část Vávrova článku O stylu Jaroslava Golla (Dějiny a pří
tomnost, 1 .); Gollova snaha po elegantním výrazu a stylistické vytříbenosti
jistě na Pekaře působila. Není však třeba provádět zvláštní srovnání;
jejich sloh se shoduje v určitých zvláštnostech dobových a funkčních, jež
u každého hrají jinou úlohu a zabírají jiné pole. Oba vtiskují svým lite
rárním projevům zřetelný ráz vyhraněných osobností. Měl-li bych zběžné
určit rozdíl mezi nimi, řekl bych, Že Gollův sloh je »lehcí«, Pekařův »ne
snadnější«. Pekař u každého svého díla prodlel, Šlo mu o urtíté vyjádření
všestranně a plně určeného předmětu. U Golla při jeho mnohostranném
zájmu šlo o určitější vyjádření pěknou formou, ale spojení mezi formou
a obsahem není tak pevné jako u Pekaře. Pekař považoval je nom krásné,
přesné a jasné vyjádření za adekvátní předmětu, při čemž předmětem roz
umíme vědecký myšlenkový obsah a zároveň jeho pojetí. Vedle přesnosti
(obsahové) bylo tedy nutno, aby vyjádření neslo i charakter onoho po
jetí (osobnostní). Vysvětlení podám postupně.
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Podoba Pekařova díla, v některých knihách dosahující životné a citové
účinnosti a skoro vždy harmonické jasnosti, předpokládá přirozený dar
vzácné vyjadřovací schopnosti a bděla nad ní od začátku jistě také účinná
láska a vážnost k mateřskému jazyku. Rovněž úcta k vlastnímu předmětu
i sebevědomí vědce vyžadovaly, aby výtěžek studií byl podán v rouchu
přiměřeném.
Pekař dokonale zná a ovládá svůj nástroj, český jazyk. Jeho slovník je
podivuhodně bohatý, rovněž užívá přirozeně a se snadností velmi roz
manitých tvarů a vazeb. Najdeme u něho slova, tvary, vazby už skoro za
pomenuté nebo málo užívané, jež v rámci jeho řeči zní naprosto čistě a nerušivě. Lze rozpoznat, že jich užívá, buď že jsou mu obvyklé, nebo že jich
obsah vyžaduje, nebo konečně výjimečnost slova je nositelkou určitého
obsahového přízvuku či dějového napětí.
Mnohé ty tvary se dostaly do jeho řeči ze staré Češtiny, kterou jako
historik musil poznat a které musil i užívat, ať v citátech, ať v termínech,
jež se do nové češtiny překládat nedají. Postihneme také často, že některé
své věty ladí jako přechod ze staré češtiny citátu do nové češtiny textu,
jindy užije výrazu starého jako pregnantnějšího. Málokdy je klade do
uvozovek.*)
A v to padla smělá žádost hraběnky Kinské, aby jí byla propuštěna spravedlnost
proti vrahům jejího muže. (V. 1 1 .) - Došla novina, že tam některé pluky rebelují, při
sahajíce pouze vévodě Fridlandskému. (V .) - Vypravil do Vídně jednoho ze svých rad.
(V. 810.) - dopříti mu spravedlnosti. (V. 24.)

Takové přímé převádění starých výrazů do nové řeči má do sebe jistou
malebnost a svádí k nadužívání. Ale u Pekaře nikterak neporušuje moderní
povahy jeho slohu. Potřeboval jich, neboť jsou nerozlučně spojeny s před
mětem, a užíval jich tak, že zůstávají umělou a nevtíravou ozdobou.
Najdeme pak u Pekaře kromě historické češtiny i druhý prvek, pramen
některých zvláštností jeho jazyka i jeho živosti. Je to lidová řeč, z níž tu
a tam zachytíme přímý odraz, tak asi, jak to Pekař doma slýchal. Není
to však dialekt.
Bejšovec neváhal Hennemanovým důstojníkům... přilepšiti několika sudy piva. (K .
85.) - Jak již víme, dostal Heřman s paní Sylvií hospodyni, jíž by pohledal Široko daleko.
(K . 1 3 8 .) - dopíditi se pravdy. (V. 148.) - Přes svá vítězství od počátku války nezískal
císař kusa země, ale musil dát Lužici v cizí ruce. (V, 229.) - Úředníci si na něj stěžují,
že jim v ničem nejde na ruku. (K . 84.)

Z ostatních zvláštností uvedu jen ty, jež jsou konstantními znaky jeho
řeči a jejichž popisu se nemohu vyhnouti.
* ) Zkratky v závorce označují jednotlivé spisy Pekařovy: V = Valdštejn, K — Kniha
o Kosti, S. č. d. = Smysl českých dějin, B. H. = Bílá Hora.
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Zvykem je u něho užívání adverbií cele a zhola místo úplně:
dům Rakouský cele vyhubiti. (V. 3.) - materiál cele postačuje. (V. 26.) - z důvodů
zhola vojenských. (V. 2 2 1 .) - nemá-li je Lenz za zhola vyloučené. (V. 230 .)

Krátí kmenovou samohlásku v perfektivech - býti a užiti:
nabyti jistoty. (V. 279.) - dobyti si místa (V. 48.) - přibyti do Drážďan (V. 222 .) třeba užiti každé příležitosti (V. 230 .)

Odvodí si slovo, aby měl přesný výraz:
Strach a domysl vyzdobily žalobu podrobnostmi. (V. 3.) - Zrádných styku Valdštejnových dotýká se autor jen mimotné v poznámkách. (V. 27.)

Užívá starších tvarů neuter na -enství:
účastenství (V. 147.) - nebezpečenství (V. 2 .) - obvinění Thurna z násilenství
(V. 159.)

Pro zdůraznění užije substantiva místo adverbia:
Čemu chtěl vévoda v pravdě? (V. X I.)

Najdeme u něho dnes málo užívaný genitiv objektivní:
jeden z těch, jimž plnou měrou náleží chvála velikého státníka

a jeho zastoupení adjektivem:
formané pro strach vojenský nejedou. (K. 80.)

M á časté vazby slovesné staršího původu:
celé okolí Kosti stálo v odboji. (K . 1 2 1 .) - Hosián byl oumyslu připojiti se k švé
dům (K. 36 .) - popřel vše a hledal průtahů (V. 14.) - dal se v žádosti s novým úsilím
(V. 180.)

Užívá ještě zhusta času předminulého, zejména když mu jde o přesné
vyjádření časového poměru dvou dějů.
Často u něho čteme bezpodměté věty neosobní, v minulém čase z nich
s oblibou vypouští pomocné sloveso, zvláště ve výrazech podružných, zna
menajících mínění a uvádějících obsah věty další. Nebudeme v tom hledat
stručnost výrazovou, spíše snahu po potlačení všeho zbytečného, co překáží
postupu vlastního pásma myšlenkového nebo dějového:
V
Lipsku bylo poručeno ustupovati ješte dále a konečně zůstáno na tom, aby,..
(V. 124.) - Bylo ho... užíváno jako důvěrného posla. (V. 1 6 .) - Nedivno, že šetření
statků vévodských zdálo se mnohým něčím více. (V. 175.) - a má za radno, aby... (V.
178.) - Co povedeno, prozrazuje, že... (Sv. Václav 8 .)

Pekař měl zvyk ponechávati zvratné zájmeno u slovesa, ba v tvarech
určitých je kladl skoro vždy za sloveso. Je to zvyk, jak jsem řekl, ale v jis
tých spojeních se neubráníme dojmu, že je to záměrné, jako by se tak
sloveso osamostatňovalo, vyjímalo z věty a zdůrazňovalo. Zejména věty
vedlejší dostávají tak vlastně ráz vět hlavních, nebo po podmětu či příslo
večném určení jako by sloveso teprve začínalo větu, která tím dostává dě
jový spád:
že / zdá se mu povážlivým čekati na osobní schůzi déle (V. 186.) - aby slavnost
křtu / mohla se konati jako obvykle (Sv. Václav 23.) - Václav / narodil se roku 907 nebo
908. (ibid. 14.) - V říjnu / vrátil se, rozloučiv se s armádou, z Memming do Čech. (V. 50.)

- Od posledního května vévoda o plánu s Feriou patrně nevěděl a nemohl tedy jím
říditi se v dubnu a květnu následujícího roku. (V. 285.) - Zde sporné strany / střetly se
nejprudčeji. (V. 2 2 1 .)

Podobně pomocné sloveso za příčestím:
Císař / dohnán byl k trapné alternativě. (V. 46.) - a městské museum / nalezlo by
v obnoveném domě útulek ideální. (K .)

Rovněž zvykové a do jisté míry dobové je kladení zájmena a adjektiva
za podstatné jméno. Všimneme si při tom jen toho, že takové přeskupení
se děje nejen snad pro zdůraznění, ale spíše a hlavně na místech, kde
obsah vyžaduje vznešenějšího tónu:
Zrádné pohnutky jeho. (V. X . tit.) - a kdybychom snad nechtěli slovům jeho v tomto
případě přikládati více váhy. (V. 47.) - neobyčejný muž tento. (V. 17.) - dávaje knězi
nejkrásnejší roucho své na přímluvu za prominutí hříchu. (Sv. Václav 22 .) - proto naopak
Arnim žádá o rozkaz výslovný. (V. 125.)

Slovo bývá vyňato z normálního toku věty také obvyklejším způsobem,
je-li na něm důraz, a postaveno na konec nebo sloveso před podmět. (Přes
svá vítězství od počátku války nezískal císař kusa země - V. 229.) Zvláštní
a do očí bijící je jenom takové postavení adverbií (přísl. určení způsobu).
V tom případě účel tohoto vědomého porušení běhu věty nemůžeme
hledat v pouhém důrazu, jako tomu nebylo ostatně ani u předcházejících
příkladů. Zdůrazněno tu je nejenom, jak se něco stalo, ale i, že na tomto
jak záleží smysl celého děje. Ráz těchto vět nám říká, že postavení adverbia
je zde služebné i v jiném směru: ty věty už svým obsahem mají ráz slav
nostní. Přesnost vyjádření obsahu je doplněna vyjádřením jeho (citové)
kvality. Zároveň intonace věty je tak udržována do konce v jednom stupni:
O Thurnovi již víme, že byl pobouřen nanejvýš. (V. 126.) - že na slibech jim da
ných stál horlivě. (V. 133.) - nedal, jak víme, znáti to zřetelně, propustiv Vitzthuma
v lednu milostivě. (V. 187.) - jsou legendy, jež při chladném doteku dějezpytného roz
boru hynou smrtelně. (Sv. Václav 13.)

Hledali jsme dosud jen zcela vnější znaky Pekařovy řeči. Z příkladů
je patrno, že i ty jsou uplatňovány služebně. Tak staré češtiny užívá Pekař
tam, kde potřebuje dobových, nenahraditelných termínů, nebo k naznačení
tónu, jenž je vlastní ději; podobně užívá lidové češtiny. Zachází s nimi
jemně a zdrželivě, nikdy u něho neporušují ráz moderní řeči. Zvykových
a dobových zvláštností užívá podobně k přesnému vyjádření buď obsahu
nebo jeho tónu, či zabarvení myšlenky. Nemohl by mít řeč tak minuciesně propracovanou, kdyby mu nešlo stejnou měrou o výraz jako o obsah.
Nechce pouhé sdělení, nýbrž z materiálu jazykového si vybírá nebo tvoří
takové prostředky, jež se podle jeho citu a zkušenosti nejlépe hodí pro
úplné a přesné vyjádření obsahu, dobytého stejně úsilím celé jeho osob
nosti. Sám říká, že chce vědecké a srozumitelné podání, aby fakta mluvila
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sama. Ale jak chápe tuto »srozumitelnost« ? Jeho stylistická snaha je obrá
cena jak k předmětu, tak ke čtenáři. Je tu však něco více než jen stylistická
obratnost a vědecká přesnost.
Vyjděme od této a snažme se najít, jakou povahu mají prostředky,
jichž užívá. Nejde nám ovšem o logické operace samy, nýbrž o to,
jakým způsobem jsou stylisticky využity nebo transformovány. Mějme
při tom na paměti, že jde o více než o přesné vyjádření, jde o vyjádření
adekvátní. Tu musíme tedy podotknout, že bude určitý rozdíl mezi Peka
řovými pracemi historickými a ostatními (obecnějšími, polemickými a ča
sovými). Pochází to jednak z povahy předmětu, neboť historie se v práci
s pojmy stýká s ostatními vědami jen v své části kritické, v podstatě však
se zabývá jedinečnými skutečnostmi: jednak odtud, že Pekař jako historik
u historických prací a u svých oblíbených předmětů nejvíce prodlel, neboť
ony byly jeho vlastním polem a úkolem. Shledáváme ostatně, že styl svých
historických prací přenáší modifikovaný i do ostatních. Bude i nám tedy
záležeti nejvíce na nich.
Určitosti a úplnosti vyjádření dociluje vysvětlením vztahovým nebo
obsahovým, jež obyčejně spočívá v rozlišení nebo ve zúžení a rozšíření
významu, které se děje volbou (přidáním znaků), výčtem znaků, spoje
ním více významů v jeden významový celek, nebo konečně častým vzta
hem příčinným a důsledkovým. K tomu je přiřaditi ještě důležité dia
lektické určování antithesou a kontrastem. K dosažení adekvátního vý
razu pak spolupůsobí ještě a hlavně volba slova ve větě, ústrojenství
a tón věty nebo větných celků.
Nejjednodušší východisko se naskýtá od úžení a rozšiřování význa
mu. Je to tedy buď precisace a individualisace nebo opisné určení vyšší
ho pojmu. Shledáme při tom, že stylisticky je určování mnohotvárné,
vybereme několik jeho hlavních podob.
Prostým postupem přidání znaků:
A druhým faktorem nesmírného dějetvorného účinu je naše geografická poloha,
v tom především naše poloha mezi Němci. Měla vliv směrem několikerým, vytkněme to
nej důležitější. (S. č. d. 145.) - Tak dostal jsem se k valdštejnské otázce, a i tu vlastně
původně jenom k jedné stránce její: kritickému rozboru relace Rašínovy. (V. př. 1 .)

Figurou epizeuxis nebo palilogií:
Nevím, nekřivdím-li našim předkům takovýmto výkladem, ale vnucuje se často, vi
díš-li bezradnou schoulenost té doby, svíjející se v modlitbě před Hospodinem i tam,
kde by jistěji pomohl čin, čin nelekající se oběti krve nebo statku. (B. H. 44.)

Částečnou tautologií nebo hromaděním výrazů souznačných, z nichž
každý vrhá na věc jiné světlo:
vlákati vévodu na vlastní stranu, učiniti jej závislým na Arnimově rozhodování,
polapiti kořist, z jejíž chorobné touhy dalo by se bohaté těžit. (V. 163.) - Thurn ne
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váhal dáti svému bolu, hněvu a lítosti výraz co nej upřímnější. Vždyť vše bylo zmařeno;
sen, že Thurn v čele znamenitého vojska vtrhne do vlasti, jako osvoboditel, jako Messiáš
a jako mstitel, zároveň nejvábnější sen jeho stáří. Zmařen byl i úkol... (V. 127.) - je a
zůstane (česká vojna) v jádře svém plodem obavy před násilím mravním, aktem obrany
proti metodě násilné protireformace, vtělené ve Ferdinandu II. (B. H. 46.) - A působí
jistě tragicky, že muž tento... nevěděl a netušil. (V. 113.) - stěžováno si, že vévoda
nekřesťansky a barbarsky v zemi hospodaří. (V. 46.) - s překvapující otevřeností, věcně,
střízlivě a jasně vyložil politickou situaci, své plány, obavy a naděje. (V. 2 23 .)

Stupňováním:
Lze proto říci, že myšlenka národní je smyslem našich dějin? Odpovídám, že je, ba
že je více: je podmínkou jejich, je důvodem jejich, je krví jejich, bijícím živým srdcem
jejich. (S. č. d. 20 .)

Přičleňme sem i užití slov stejného kořene:
přičítá mu lstivě nejen vinu na zmaru toho, co byl cílevědomě a obratně zmařil sám,
ale žaluje i, že... (V. 150.)

Opakování důležitého slova, jež je teprve potom blíže určeno, vy
užití příbuznosti a odstínů významových, stupňování, asyndetické spo
jení, to jsou zde nejčastější vnější prostředky přeměny logických prvků
k stylistické účinnosti. Jasný je také vztah k obsahu. Ú čel v tom směru
je buď statický, zadržuje-li se změnami jmenování pozornost u věci,
aby bylo dosaženo porozumění a účinu, nebo dynamický, kdy se pozor
nost posunuje se znaku na znak. Hromadění výrazů, obsahově podob
ných, ale ne zcela synonymních, někdy stupňovaných, má co možná
úplně osvětlit věc, jejíž prosté jmenování nestačí.
Bylo by třeba ukázat podrobněji také vyjadřování vztahů příčinných
a důsledkových, u historika zvláště důležitých. Pro náš účel stačí říci,
že Pekař má neobyčejně bohaté a různotvárné členění tohoto logického
pochodu a že jej obvykle převádí způsobem vyprávěcím ve vztah dě
jový. Užívání stejných vazeb a zejména spojek se vyhýbá.
Že tato surová energie vybíjela se víc ve vzájemných zápasech a nenávistech vnitř
ních, nedovedouc pravidlem sjednotiti svou sílu proti cizině, je faktem, jenž nám pře
devším vysvětluje, proč staří Slované... (S v. Václav 9.) - Askese, zejména pod vlivem
slovanského východu, byla tenkráte... kladena zásluhou svou na roven mučednictví... (Sv.
Václav 2 1 .) - Jeho sebedůvěra nebyla přesto asi otřesena - byl to právě vítězný postup
Švédů, jenž dával naději brzké revanche; v tom smyslu bylo opuštění Meklenburska její
přípravou. (V. 70.)

Posledním, velmi častým a slovesně nejúčinnějším druhem význa
mového zpřesňování, určování obsahu, je dialektický způsob antithese,
k níž přiřazuji hned kontrast. Přiléhá jak k povaze historické heuristi
ky, tak k povaze předmětu samého, dějin, které se rovněž vyvíjejí v kla
du a záporu, akci a reakci. Pekařovi byl obvyklý, ať šlo o hodnocení
materiálu a názorů o něm, nebo o vysledování a vylíčení historického
děje. Dějová stránka zde rovněž proniká a Pekař tak dociluje nejen
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zpřesnění a zdůraznění obsahu, ale i oživení a mnohdy účinu opravdu
dramatického. Dialektický způsob ozřejmení nebo vysvětlení nacházíme
leckde i ve stavbě celých odstavců a partií. Obyčejně je zachováván tento
postup: věc, o niž jde; - otázka s položením možností; - částečné nebo
úplné popření; - klad; hlavní zdůrazněno; - vysvětlení. Zde si můžeme
všimnouti jenom jednoduchých případů.
Má kniha nechápe České dějiny jako dílo v základe autonomního vývoje, nýbrž uka
zuje, že... (S. č. d. 8 .) - Nechtěli patrně zmocni ti se zámku, nýbrž jen hejtmana o oprav
dovosti hrozeb vypálením přesvědčiti. (K. 81.) - Co navrhoval Valdštejn, není návrhem
císařského míru, nýbrž spise programem proticísařské politiky ve spojení s nepřítelem.
(V, 161.) - Velký romantik na trůně, jenž byl zároveň velmi střízlivým státníkem. (Sv.
Václav 41.) - V den, kdy se vévoda v Kounicích zaříkal, že se chce chovat tak, aby císař
s bolestí poznal, že urazil kavalíra, bylo již dvoru známo, že je ochoten vyjednávat
o nové převzetí jeneralátu. (V. 165.) - Gotická katedrála, která kdysi byla ukázkou bar
barského slohu, je dávno již předmětem obdivu až zbožného. (S. č. d. 28.)

Jednotlivé části v těchto dvoučlenných nebo mnohočlenných celcích
vrhají na sebe navzájem světlo, nabývají v těchto spojeních síly, urči
tosti a přízvuku, který je jedinečný jako předmět, který je jimi jmeno
ván. Dějepisný charakter v pravém slova smyslu proniká ze všech těchto
forem, většinou vyprávěcích a obsahově konkrétních.
Ale cítíme rozhodně, že u Pekaře je něco více než jen stylistická
obratnost a vědecká přesnost. V čem je toto »víc«, jež nás poutá a jež
dává Pekařovu dílu oheň a život ? Jak to, že Pekařovo dílo na nás pů
sobí dojmem díla básnického, a marně hledáme, nikde nenajdeme, že
by se Pekař dal unést svým citem pro obsah ?
Historické skutečnosti mají své životní kvality, hodnoty, svůj přísvit,
který tkví na jejich jedinečnosti, a kromě své vnější a časné podoby mají
i hlubší tvářnost. Patřilo by tedy i to vše k úplnosti jejich vyjádření. Ale
jde to v mezích empirie? Historik chce, aby fakta mluvila sama. Musí
je ovšem k tomu přinutit, a tu přistupuje ve hru subjekt. Byl-li dějezpytec nezaujat a nestranný při zkoumání a vážení historických skuteč
ností v jejich příčinné souvislosti, nezůstane nezaujat při jejich třídění
a zpracování, i když chce být zcela objektivní. K tomuto »zaujetí« jej
nutí fakta sama a bylo by nelidské, kdyby ho neměl. Každá osobnost
má svou vlastní formu a míru, skrze niž chápe a podle níž hodnotí a do
jisté míry přeměňuje látku. Tato přeměna či proniknutí obsahu je vždy
cky spojena s určitou formou vyjádření, má-li toto být adekvátní.
Jaká je tato přeměna u Pekaře, který se sice nebrání tomu, že doba
a osobnost si vždycky přinášejí vlastní měřítka (O periodisaci 7.), ale
který zároveň říká (ibid. 8.) : »Hlásím se k těm, kteří mají za to, že úlo
ha vědeckého dějezpytu končí se tam, kde končí se poznávací schopnost
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rozumu«? Obě věci musíme míti na mysli, ale nejde nám zde o jeho
názor na historii, o jeho filosofický postoj k dějinám, ani konečně o me
todu, je-li jenom logická nebo také intuitivní, nýbrž jen o čistě formální
postoj k látce - předmětu a o to, je-li forma, kterou obsah vyjadřuje,
adekvátní také tomuto postoji. A zdá se nám, že tento postoj k obsahu
bylo by nejlépe nazvati citem vznešenosti, vázaným na realitu, jež si před
jeho očima uchovává svůj odlesk nebo vnitřní lesk věčnosti. Proto se
Pekař může držeti fakt, neboť vidí podobu obecnou v nich a jimi. Tím
způsobem je svátý Václav »jedinovládcem, pánem, „dědicem” české
země« v jeho knížce, která má »vyložiti v podstatných rysech, čeho třeba
k poučení přítomnosti o dějinných skutečnostech, v nichž a na jejichž
půdě odehrálo se prvé velké drama našich dějin, které mělo tak neoby
čejným způsobem duchovně nésti a prostoupiti jejich doby pozdější«
(Sv. Václav 4.). Stejně víme, že Valdštejn je komponován ve znamení
vévodovy smrti, ne že by fakta byla k její podobě přetvořována, ale že
k ní přirozeně vedou. A v tomto tragickém pádu je líčen zároveň ná
rodní osud. Stejně aristotelsky k nám mluví Kniha o Kosti: »Je to konec
konců rodný kraj, jímž a skrze nějž učíme se milovati celou vlast.« (K.
předmluva 2.) A nemluví k nám toutéž řečí jeho názor na smysl českých
dějin? Národní myšlenka, tedy to zcela konkrétní, boj o národní život
je vzat za princip vůdčí.
To jsme tedy řekli o formálním pojetí obsahu. Jaká forma výrazu
je v tomto případě pro historika adekvátní? Jaká forma je schopna plně
vydat obsah tak, aby toto jeho pojetí jako vznešeného se stalo jeho ne
rozlučnou částí? Čili kde je ta horní mez, kde styl zůstává dějepisným
a má přitom schopnost vyjádřit ono napětí a soulad, jenž je mezi histo
rickou realitou a její hlubokou podobou, měřenou a nazíranou osob
ností dějepisce? Odpovíme, že k vnitřní formě chápání obsahu jako

vznešeného náleží nutně výrazová forma slavnostní.
Historikova řeč, poněvadž on se snaží přísně zůstat na půdě reality,
musí být rovněž reálná, konkretní. Jaké znaky má navíc, záleží na pojetí
obsahu, protože slovo a jeho obsah jsou spolu nerozlučně spojeny. His
torik nemůže chtít být básníkem. U Pekaře vskutku nacházíme, že jeho
slovo (v širším smyslu) je vždy co možná konkretní. Uvedli jsme již
mnoho příkladů, nikde není dotčen poměr slova a obsahu, nebo aspoň
nikde není změněn přes normální míru. Je jenom využito, ovšem v míře
charakteristické, fonetických, syntaktických a logických možností řeči,
aby bylo dosaženo jasnosti, přesnosti a úplnosti výrazu. Pekař neužívá
ve vlastním smyslu toho, čemu říkáme ozdoby básnické. Figury, které
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jsme uvedli, nemění význam slova. Kde Pekar užívá zástupek (nejčastější
ještě je personifikace), je to jen příležitostné. Pro nás je důležité, že zde
užívá většinou obratů už zvyklých, ustálených, katachresí. Ve spojení
větném a v postavení, které jim dává, nabývají ovšem svého lesku, ne
mají nic z otřelosti, ale je jich používáno jako hotových výrazů, jako
jmen.
Nemohu uvádět mnoho příkladů:
a ke konci vykládá, jak by provedením učiněných návrhů získala obecná věc a ze
jména Švédský stát, a jakou Škodu by vzal dům Rakouský, škodu i tehdy, kdyby se nepo
dařilo více, než starou ránu znovu otevřití a Valdštejna císaři učiniti podezřelým. (V. 268.)
- vypravování Rašínovo bije směle pravdě v tvář. (V. 288.) - Kurfiřt umývá si ruce - on
by nebyl proti žádostem Thurnovým, ale zdá se mu, že by to bylo proti záměrům Arnimovým. (V. 1 2 9 .) - Švédové rádi ponechají břímě války spojencům samotným. (V. 222 .) Tu všude není a nebude pátravý zrak vyšetřujícího soudce po každé s to, aby pronikl ke
kořenu záhady. (V. 206 .) - zdá se, jako by tep doby bil již rychleji než v stoletích před
cházejících. (O periodisaci 9 .) - popatřit poněkud blíž ve tvář vlasti naší před tisícem
let. (Sv. Václav 5.)

Tyto výrazy a obraty jsou voleny velmi pečlivě a jemně, jsou zřetelné
a jako tahy štětcem, které tvoří část toho nezvažitelného, čím se pro
jevuje ruka mistrovská. S touže pečlivostí je vybíráno a uplatnovano
slovo. Řekl jsem už, že slovníkové bohatství je podivuhodné. S výjim
kou obecnějších nebo polemických spisů, jako jsou na př. O periodisaci
českých dějin a Smysl českých dějin, jsou to konkreta, která mají pře
vahu a vládu. Sloveso (někdy personif.) je přísně určováno substanti
vem- či lépe obsahem jména, podmětu i předmětu. Zvláštní úlohu hrají
adverbia, kterými Pekař nešetří a jež určují nádech, jakost děje, obyčejně
pregnantním způsobem. O jejich postavení ve větě jsme už mluvili.
Podobně je s adjektivy.
Zmiňme se tu ještě mimochodem, že často je zřejmá snaha, zachovat
jméno nebo přívlastek, jednou věci daný, stále. Někdy to bývá skrytá
řečnická otázka. Tak slovo »záhada« je jménem valdštejnské tragedie,
podobně »osoba tajemného hosta residentova« (V . 268, 269, 271),
v Periodisaci »tajemný řád«: »A opravuji hned slova o tajemném řádu
v správnější: vyššího řádu« (O per. 6). Nebo charakteristika 17. století:
»Bezradná schoulenost té doby« (B. H. 44 a K .) .
N ás ovšem zajímá hlavně všeobecný ráz slova Pekařova. Tu je na
první pohled nápadná jistá jeho výjimečnost nebo aspoň nevšednost.
Kde ji nemá slovo samo, propůjčuje mu ji způsob jeho užití a rámec
věty, v nějž je zasazeno. Přihlédneme-li pozorně, objeví se nám, že
slovo je voleno s oblibou tak, aby obsah - věc ostře osvětlilo; nepodává
průměr představy nebo průřez obsahem, je kladeno spíše ve významu
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poněkud pošinutém a částečném, aby tím zřetelněji vyniklo to, co je na
věci důležité - smysl obsahu. Odtud to časté hromadění znaků.
Tam, kde užívá abstrakt ve vyprávění, jsou to slova označující lid
ské činnosti nebo vlastnosti. Připomeňme dále, že Pekař má skvělé cha
rakteristiky osob a jejich jednání. Druhé, co je na první pohled zřejmé,
je složitá organisace větného členění, pevná stavba logická v pevné
architektuře syntaktické. Toto bohatství a obsažnost spolu s výběrem
slova, jeho postavením ve větě, užíváním tvarů a vzájemným poměrem
jednotlivých částí věty a intonací, jimi vytvářenou, jsou složky celkové
povahy slohu, kterou jsme nazvali slavnostní. Tím neříkáme, že Peka
řovy věty mají uniformní ráz. Jejich forma, stejně jako forma jeho
spisů, je podmíněna také obsahem. Ba můžeme říci, že Pekař je mistrem
ve významové intonaci věty a větných celků, zachovávaje ovšem tu
míru, která odpovídá jeho všeobecnému pojetí předmětu.
Rozložení přízvuku větného bývá strojeno tak, aby napětí věty vy
drželo až do konce. Proto jsou často na konci příslovečná určení nebo
předmět děje a často i sloveso. Ve větném celku jsou ovšem i jiné vrcholy.
Někdy v souvětí jedna věta vrcholem končí, druhá začíná.
Pozorujeme, / v jak osudném, a již přímo nepochopitelném klamu žil vévoda, / věře
pevně, že Arnim dorozumění chce / a že chce získati pro ně kurfiřta. (V. 199.) - K čemu
instrukce? / Komandant měl jistě od hraběte, jak jej známe, / instrukci nic nedat. (K. 78.)
- Tím došlo k bodu nejdůležitějšímu, / k otázce budoucí organisace. / Zde sporné názory
střetly se nejprudčeji. (V. 2 2 1 .) - Pohříchu nedovídáme se odnikud, / co vskutku Trčka
s Arnimem jednal. (V. 170.)

Je ovšem mnoho nezvažitelných věcí, jež spolupůsobí a jež právě
u tak složitého slohu, jako je sloh Pekařův, je těžko vystihnouti, zvláště
pak analytickým způsobem. Věta sama pak ještě není celkem, svůj ráz
a zabarvení nemá sama ze sebe, plného znění dosahuje teprve v kon
textu. Ale k tomu patří znáti a přibrati i obsah. Tento článek je pouhým
pokusem, vím, že by bylo možno jíti na věc i jinými cestami a pone
chávám stranou celou řadu přilehlých otázek: patřilo by se pojednat
o různé tvářnosti jednotlivých knih, o Pekařově umění charakteristiky
a líčení, o struktuře kapitol a dějové stavby, o tom, v čem se umění
vyprávěcí křižuje, střetá a doplňuje s methodou vědeckou. Přestal jsem
na snaze, ukázat, jaké prostředky a podobu má Pekařovo vyjadřování
a že je adekvátní svému předmětu.
Význačné vlastnosti Pekařova slohu tedy jsou: jeho konkrétní a dě
jový charakter, přiléhající k povaze historie, a jeho slavnostní ráz, spo
čívající na pojetí obsahu. Celkový soud: slavnostní styl historika. Přidal
bych už jenom chválu. Chválu Pekařovy vroucí a praktické lásky k ma-
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teřskému jazyku, chválu jeho mistrovsky ovládané řeči a jeho vpravdě
úctyhodného a zdařilého usilování o krásný výraz, jímž jeho díla zůsta
nou z nejčistších a nejskvělejších děl českých nové doby.

Rudolf Voříšek
MYTHUS A PRAVDA
O PŮVODU ČLOVĚKA
Co lze vyčíst z mythů, pověstí a pohádek
Co bude řečeno v následujícím, nejsou věci jednoznačné a nesporné.
Bylo by o nich možno jistě rozvinout rozhovor, v němž by se objevila
nejedna nejasnost, nejedna nedomyšlenost, dokonce snad i mnohý omyl
a blud. Pro tohle všechno nechceme psát o otázce původu člověka a jeho
osudech na zemi (nemajíce k tomu ani dosti odborné průpravy); jde nám
spíš o to, ukázat, jak se na tak závažné věci dívá jeden ze současných
vědců, jak se totiž dívá jinak, než jsme až dosud zvyklí nejen u cizích, ale
především u našich paleontologů, biologů, lékařů a konec konců i ně
kterých filosofů. Neboť - abychom zůstali u nás doma - co překvapuje na
první pohled každého, kdo obzírá celek naší vědy, toť nápadné pokulhá
vání našich přírodovědců za velkými přeměnami, jimiž prošly přírodní
vědy v uplynulém období (asi tak od počátku tohoto století); pozorovatel
má opravdu neodbytný dojem, že naši paleontologové, anthropologové,
biologové a lékaři příliš dlouho a stále ještě zírají do tváře tvora, který
podle jejich názoru má být naším předkem; obáváme se jen, že tento
opičí průvodce vědeckého bádání nevnuká příliš mnoho myšlenkové hbi
tosti a že jeho shrbená chůze zaměřuje myšlení příliš k zemi a nikoli do
dálek a k výšinám. A tak zatím co se u nás duchovní vědy dosti již odpou
taly od přítěží positivistického myšlení minulého věku, opakují přírodo
vědci (až na několik výjimek) neustále svá bludná dogmata descendenční
theorie a s důsledností přímo podivuhodnou zavírají oči před vsím, co
je nového a jiného.
Bude tedy snad na místě všimnout si zde díla paleontologa, který zů
stává v oblasti vědy a přece neodmítá metafysiku; který zúčtoval s malodušností positivismu a neváže se toliko na to, co možno vidět a hmatat.
Máme na mysli mnichovského paleontologa Edgara Dacqué, s nímž filo-
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soficky nemůžeme vždy souhlasit, jehož názory vsak otvírají zcela nové
a nezvyklé pohledy na původ člověka a jeho »vývoj« (chcete-li) - názory,
jejichž oprávněnost ocení náležitě ten, kdo se nikdy nedovedl smířit s oním
uzounkým chápáním darwinistů, zkoumajících jen to, co lze poznávat
zrakem a hmatem. Každá věda totiž, má-li být vědou dokonalou, musí
zkoumat svůj objekt v jeho plnosti, nikoli vylučovat, co se jí nehodí. Věda
o Člověku a živých tvorech, jak se s nimi setkáváme v dávných geologic
kých dobách, má svůj objekt zkoumání především v nalezených zbytcích
živých tvorů, ať to jsou celé kostry nebo jen její části. To je nepochybně
správné; jde jen o to, nemohou-li být prameny tohoto zkoumání také
někde jinde. Darwinisticky a positivisticky zaměřený vědec bude ovšem
tvrdit, že paleontologie jiných pramenů (mimo zbytky kdysi žijících tvorů)
nemá. A právě u tohoto hlediska se zastavuje Dacqué a přichází se svou
theorií mythů, pohádek a pověstí. Podle této theorie nejsou mythy, po
hádky a pověsti výtvorem fantasie, nýbrž je v nich vždy jakési věcné jádro,
vztahující se k přírodním skutečnostem a událostem. Jak jinak bychom si
na př. vysvětlili pohádkové bytosti, draky, saně atd., které mají nápadnou
podobu s plazovitými tvory obrovských rozměrů z doby druhohorní ? Jsou
to opravdu jen výtvory fantasie, nebo je to vskutku vzpomínka na ony
netvory, s nimiž se, podle Dacquého, člověk opravdu setkal ? Zdá se, že
je nutno dát za pravdu tomuto názoru.
Řečeno jinak, snímá Dacqué z mythů, pohádek a bájí právě ono pří
zvisko »bajek«, neskutečností a fantasií a usiluje z nich vyčíst skutečnosti
přírodovědné nebo je s těmito skutečnostmi srovnává. To je jistě veliké
obohacení vědeckého bádání; proti pouhému lpění na dokladech, jejichž
množství je velmi omezené a nemůže být úplné, uvážíme-li, že tu jistě
ničivě zasahovaly přírodní katastrofy, bere se tu vážně nejen starobylý
útvar pohádky a pověsti, nýbrž i biblické zprávy, které především byly
označovány jako bajky, vymyšlené ke klamání lidu. Při tomto přejímání
starých mythů, bajek a pohádek je ovšem nebezpečí, že se zabředne do
fantasií, vzdálených skutečnosti; jen pečlivé srovnávání a neustálé přihlí
žení k vědeckým faktům uchrání od tohoto nebezpečného úniku. Neboť
to, co dnes zveme mythy, pověstmi a kosmogoniemi, prošlo dalekou cestou
ústního podání, kde bylo mnohé znetvořeno a zapomenuto; je proto nutno
s tím vším počítat a neustálým kritickým pohledem měřit, kam až je
možno při přírodovědném výkladu jít.
To je tedy .první hledisko nového nazírání, jak je podává Dacqué.
Druhým takovým principem je jeho (mimochodem: Spenglerem inspiro
vaná) myšlenka o »duchu doby« ve smyslu přírodovědném, o »dobovém
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znaku«, čímž Dacqué rozumí určitý společný převládající znak nebo typ
v určité geologické době. V některé době převládá typ obojživelníka, v jiné
plaza, v jiné zase ssavce; dá se pak mluvit o dobovém znaku amfibickem,
reptiíním nebo ssavčím. Tato druhá základní věta Dacquéovy theorie je
důležitá ještě po jiné stránce: dobový znak je totiž rozhodující pro stáří
Živých bytostí určitého typu. Živé bytosti, které žijí v pozdější době geolo
gické, mohou být původu staršího, mají-li dobový znak starší doby, i když
z této doby nemáme žádných fosilií. Tato na pohled tak abstraktní veta
má v Dacqéově systému veliký význam také pro určení stáří člověka;
má-li totiž Člověk některé orgány, poukazující na starší dobu vzniku, než
se objevují na př. zbytky člověka, pak je z toho možno usuzovat i na starší
původ člověka, než je doba, z níž máme dochovány první památky po
něm. N a základě toho pak dokazuje Dacqué mnohem větší stáří člověka,
než má za to běžný názor, podle něhož je člověk starý tak, jak jsou staré
zbytky, s nimiž se paleontolog shledává (ty pocházejí z dob geologicky
poměrně mladých - asi z konce doby třetihorní a z diluvia).
Jak je starý člověk?
N a obhájení této své celkem nové a ojedinělé myšlenky používá
Dacqué určitých znaků Člověka, které poukazují na starší geologické doby,
neboť jsou jejich dobovým znakem, jak dokazují fosilní nálezy. Tak se
nalezly z doby druhohorní otisky tvora, nazvaného »Chirotherium«, které
se zřejmě, když ne zcela, tedy téměř pohybovalo v poloze vzpřímené
a jehož končetiny poukazují na jsoucnost palce, který lze postavit proti
ostatním prstům. Vzpřímená chůze a ona zvláštní schopnost palce se tedy
objevují již v době druhohorní jako dobové znaky; protože oba tyto znaky
má i člověk, usuzuje z toho Dacqué, že jeho staří nutno posunout do doby
druhohorní, ba dokonce až do doby prvohorní. Dacqué nepopírá, že se
člověk vyvíjel; to by znamenalo popírat skutečnost. Nebyl to ovšem vývoj
ve smyslu darwinismu, tedy vývoj od nizsich organismu k vyšším, až se
najednou »vyvinul« člověk, nýbrž vývoj v mezích určitého typu, který zde
potenciálně od počátku již byl. Dacqué zde přímo mluví o entelechii člověka, která byla hned od počátku a která se rozvíjela, nikoli však vyvíjela
z organismů nižších, jak chce theorie descendenční. V souhlase se svou
myšlenkou o dobových znacích vykládá pak Dacqué tento vývoj tak, že
tvor, zvaný člověk, přibíral znaky, které v určitých dobách převládaly.
Tento hypothetický pračlověk, který se objevuje již v prvohorách, měl
podle Dacquého původně znaky obojživelníků a plazů; měl asi vleklou
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chůzi a prsty srostlé plovací blanou, s plazy mel společný rohový krunýř,
pokrývající částečně tělo. S oběma skupinami měl stejně vyvinuté třetí,
t. zv. parietální oko na temeni hlavy, jehož funkci se Dacqué pokouší,
jak uvidíme v dalším, určit. V dobách dalších, kdy se entelechická forma
ssavce vyvíjí k své úplné ryzosti, odhazuje člověk jednotlivé dobové znaky
a v době Čtvrtohorní se objevuje jako vyložený ssavec, kterážto forma pak
převládá mezi ostatními živými tvory. Zároveň s tímto vývojem zakrňuje
i parietální oko; jeho stopy máme dnes v t. zv. sišince, jejíž dnešní funkce
je ve vnitřní sekreci pro oblast pohlavní. Porušení tohoto orgánu působí
předčasnou zralost a také mohutný vzrůst; Dacqué právě upozorňuje, že
podle zpráv byli dávní lidé velikého vzrůstu, což nasvědčuje souvislosti
s touto hypofysí, která je zbytkem parietálního oka.
Je možno najít zbytky pradávného člověka? Dacqué se domnívá, ze
nalezení jeho fosilií je velmi těžké, téměř nemožné. Podle všech známek
žil totiž tento člověk na kontinentě v místech dnešního Indického oceánu,
nazvaným Gondwana, kterýžto kontinent zanikl a na jeho místě se dnes
rozkládá Madagaskar, Polynesské souostroví a Austrálie. Zde tedy je
nutno hledat zbytky prvotního člověka a sem také klade Dacqué událost,
historicky prokázanou a v mnoha mythech (nejen v Bibli) uchovanou,
totiž potopu světa.

Reálná podstata zprávy o potopě světa
Je jistě podivuhodné, že zpráva o potopě světa není jen v Bibli. Obje
vuje se především také v Polynesském souostroví (kam Dacqué vůbec
klade potopu) a setkáváme se s ní také u amerických Indiánu1) a jiných
indiánských kmenů, jak v četných dokladech uvadl Dacqué. Není divu,
že hojnost těchto zpráv upoutala vědce, kteří se pokoušejí tuto událost
vysvětlit. Tak Riem2) podává tento výklad: v dřívější době byla vlastní
teplota země ještě veliká a pronikala poměrně tenkou korou do atmosféry,
Čímž se vypařovalo daleko více vody než dnes. Země byla tak obalena
hustou vrstvou mraků; když pak zemského tepla ubývalo, nastaly najednou
srážky, zaplavující veliké plochy, vody se řinuly ve velkých proudech na
zemi a ničily všechno - vznikla pravá potopa světa. Riemova theorie zda
se být oprávněná ve výkladu potopy, je vsak, podle Dacqueho, chybná
1) Častokrát bylo již poukázáno na souvislost kultury amerických Indiánů s egypt
skou, což svědčí pro existenci země na západ od severní Afriky, t. zv. Atlantis, Sem
klade Termier vlastní potopu světa. (Srv. knihu Sláva země, Vyšehrad, Praha.)
2) J. Riem: Die Sundflut, 1906 .

Řád VIII. 7.
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v jejím datování. Riem ji totiž klade do doby třetihorní; v té době byla
však vnitřní teplota země zmenšena do té míry, že se objevují již celé
plochy, pokryté ledem. Proto se přiklání Dacqué k výkladu, který vyplývá
z t. zv. glaciální kosmogonie Hörbigerovy; zde se skutečnost veliké atmo
sférické katastrofy vykládá přiblížením ledových těles do zemského okru
hu, které pak, rozpuštěny, dopadaly ve velkých přívalech a deštích na
zemi. To je ona potopa, kterou zažil člověk, t. zv. člověk noachitický,
a o které nás zpravují nesčetné bajky, pověsti a mythy. Dacqué klade tuto
událost do konce doby druhohorní, a uvádí ji v souvislost se zánikem
pravěké země t. zv. Gondwana, která se asi tehdy rozpadla působením
zemětřesení jako průvodního jevu potopy. S tím nepochybně souvisí i roz
šíření této zprávy v oblasti, kde se původně udála.
Přírodovědný výklad potopy světa nepraví ovšem nic o vlastních dů
vodech, proč přišla. Byla-li, jak se praví v Bibli, trestem, pak byl její
příčinou Bůh a pak mohla nastat kdykoli. Jenomže Bůh nemusí nutně
zrušit přírodní zákony, nečiní-li přímo zázrak. Přírodovědecký výklad tedy
pomáhá vysvětlit tento zjev, poukazuje na to, že tu byly předpoklady
přírodní - množství sražené páry (Riem) nebo ledová tělesa v kosmu které v daném okamžiku způsobily přírodní katastrofu. Že Dacqué ne
chápe potopu jen takto přírodovědecky, poznáváme dále z jeho metafysiky,
podle níž příroda je obrazem člověka, jeho dobrých i špatných skutků.

Příroda a metafysika
Již z předešlého jsme mohli poznat, že Dacqué patří k vědcům, kteří
nezůstávají jen u toho, co lze vidět a hmatat; jeho úsilí jde dále: jde
k mythům, starým bájím a kosmogoniím a hledá zde prameny pro své
vědecké poznávání. Ale i zde dělá Dacqué další krok; nepoužívá tohoto
zvláštního pramene jen k poznávání přírodovědných a paleontologických
skutečností, nýbrž usiluje o proniknutí metafysického jádra toho, co nám
tradice přenesla z věků. A tu je pozoruhodné, jak toto metafysické poznání
se na mnoha místech stýká s oním duchovním dědictvím, které západnímu
kulturnímu světu uchovalo křesťanství.
V
poznávání vědeckém, zejména pokud se týká člověka a jeho vývoje
v celém tom časovém prostoru od jeho objevení až k dnešku, nejde přece
jen o poznání fakt, nýbrž i o jejich výklad; a tu pouhé positivistické chá
pání nedává uspokojivé odpovědi. Pouhý paleontolog by na př. konsta
toval, že od permského období až do konce doby druhohorní poukazují
fosilie na jsoucnost podivných a démonických bytostí, plazovitého charak
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teru, které svou velikostí budí hrůzu. Co to znamená vsak pro metafysika ?
Nejhlubší výklad zde podává myšlenka, s níž se setkáváme i v Bibli, že
příroda je obraz člověka. I dostává se zde Dacqué k pozoruhodným závě
rům. Vše totiž nasvědčuje tomu, že tato plazovitá zvířena je průvodcem
padlého člověka, který v ráji podlehl démonickému hlasu hada a upadl
z rajského stavu do světa, v němž proti sobě stojí dobro a zlo. Tím uvolnil
v přírodě démonické síly, jejichž symbolem vedle hada jsou ony plazovité
nestvůry (s jejichž vzdálenými obrazy se asi shledáváme v pohádkových
dracích a saních jako symboly zla). Z oné harmonie, která byla v ráji,
upadl člověk do stavu, v němž je rozdvojen s přírodou a tato rozdvojenost
a nepřátelství jsou nyní vyjádřena v démoničnosti plazů, jeho prvních prů
vodců po pádu.
V přírodě se pak vůbec objevuje podivuhodná dvojakost, jakoby komplementárnost živých tvorů, z nichž jedna část je »temná«, jedna »světlá«.
Již staří si všimli, že proti včele, tvoru světlému a užitečnému je vosa
tvor neužitečný; proti člověku stojí opice, jakási jeho karikatura, proti
lesnímu a lučnímu hmyzu vši a blechy, proti ušlechtilé divoké zvěři krysy
a myši, proti plodným stromům jalové trávy. Démoničnost hadů byla již
mnohokrát prokázána - je známo, jak zajíc nebo králík je hadem fasci
nován do té míry, že se nemůže hnout s místa. Jak vůbec vysvětlit a nebrat při tom v úvahu metafysická fakta - odpor a děs, který v nás
vzbuzuje had? N a to žádná věda nestačí.
Jako je plaz symbolem temnot a démonie, je v řádu fysickém ssavec
symbolem jasu, světla, intelektu a opravdu se člověk vyvíjí tak, že se v něm
i tělesně kristalisuje neustále více forma ssavce, stejně jako se stává ssavec
vývojem převládající formou v celé zvířecí říši. Cesta od temnot k světlu to je metafysický proces, který se projevuje nejen u člověka, nýbrž i v celé
přírodě, která je jeho obrazem.
V jedné věci ovšem nelze s Dacquéem zcela souhlasit, prostě proto,
že jeho názor je toliko dohadem. Dacqué se totiž domnívá, že ono parietální oko, které měl pradávný člověk, bylo orgánem jakési podivné
duševní síly, kterou nazývá »Natursichtigkeit«, jakési zření podstat všech
věcí. Tato zírací schopnost byla určitým druhem démonické síly, kterou
člověk působil na věci bez technických prostředků. To se pochopitelně
nedá dokázat; zcela bludná je již Dacquéova myšlenka, že tato síla do
konce vyvolávala jsoucnost zvířat, v nichž se projevuje jeho démoničnost.
Dacqué však chce říci, že vztah dávného člověka k světu byl jiný než dnes.
»Magický« člověk působil na přírodu jinými prostředky než člověk dnešní,
byly to především určité rity a kouzla, jimiž chtěl přírodu ovládat, nikoli
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technika. To asi myslí Dacqué, když mluví o temných silách a kouzelnictví, když mluví o »vývoji« k světlu, k intelektu a rozumu. Je opravdu
rozdíl mezi pradávnými lidmi a člověkem antickým, jehož apolinská
jasnost je vrcholem, k němuž dospěl člověk na cestě k světlu.
Pak tedy přichází křesťanství. Ono je konečným vítězstvím nad temno
tami, neboť překonává poslední a nejhroznější příznak konečnosti a pádu smrt. Kristus vítězí nad smrtí a tím nad přírodou, v níž byl Člověk neustále
zaklet. T ím, že se člověk cele odevzdává Bohu, překonává tělesnost a stává
se účastným světla, uniká démonii přírody. Až sem dospívá Dacqué
v svém výkladu, i když se Často nedovede zbavit přítěže leckterých nauk
platónských a pantheistických. Nám tu šlo ovšem o přírodovědecké jádro
jeho názoru, o důkaz, že se na vývoj člověka možno dívat také jinak než
úzce positivisticky a darwinisticky. Teprve v takovém pohledu je celistvost
a hloubka, něco, co se našemu vědeckému chápání tak často nedostává.3)

VARIA
Korouhve Jana Zahradníčka
Korouhve znamenají v Zahradníčkově tvorbě dokonání cesty domů; domov podle
svědectví předchozích sbírek zůstával básníkově touze zaslíbeným místem hojivého ná
vratu, místem, kam se rád, jako ve snu, vracel z unášejícího proudu let zcizení k Čisté
mu prameni, svěžímu nevyvanutým dechem dětství. Z kolotání světa, do něhož vysel,
maje vsak sklízeti jen trpkost cizoty a neuspokojení, více vsak ještě z neuspokojení sebou
samým, z neusmíření nitra, spěl básník domů za usmířením, za zdravím duše. Aby na
přímil povadlý, zmořený stonek svého života, touží znovu ssáti z pozapomenutých šťáv
země a rodného kraje, které jediné, jak poznává, mohou ozdraviti jeho bytost. Jakkoliv
do nádhery může kvésti jeho život, básník ví, že nádhera květu je zrádná a jedovatá, vyrostla-li z jiných šťáv nežli z kořenných, drsných šťáv země, rodné země. Ví, že jeho
osud, osud člověka i básníka je psán drsným písmem do tváře rodné krajiny, že je obtěžkán vší tvrdou tíhou země, kterou musí stejně rád a oddaně nésti jako jeho předkové.
Jiná cesta než cesta domů vedla by ho k odcizení sobě samému. A naopak, jen doma
objeví si a nalezne řád života, pro nějž je rodem své bytosti předurčen a v němž jen se
naplní a uzrá i jeho život vlastní.
Tak se básník rozpomíná, v krajině svého domova stále naléhavěji odhaluje krajinu
svého údělu. Cítí, jak pozvolna opět stoupá do jeho těla míza domova, cítí, jak z hlu
biny paměti a srdce stoupá v něm příliv nové, silné, drsné lásky, obnovené, živoucí víry.
V
Žíznivém létě a v Pozdravení slunci je básníkovi domov více ještě pomyslem, ja
kýmsi úbežníkem - je v tvorbě básníkově účasten, ale jen nepřímo. Rodný kraj je pojímán
3)
Spisů E. Dacqué je celá řada. V tomto článku jsme přihlíželi zejména ke knize
» Urwelt, Sage und Menscheit«, München, Oldenbourg, 1924.
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básnickou visí, je dějištěm pro subjektivní ještě, tichá dramata básníkovy duse. Ve větší
básni Zemi mé (Pozdravení slunci) mnoho je již vysloveno o sladké i těžké závaznosti
odkazu, o nezaměnitelnosti osudu, jejž básník přijímá jako přirozený zákon celé své roz
vinuté osobnosti. Avšak přesto teprve v Korouhvích je domov skutečností, skutečností
bezprostředně prožitou a poznanou. Byl-li básník dosud vzdálen, lecjak oddělen, nedosahoval-li domova ještě docela, nyní jako by byl k němu přímo stržen spodními proudy
jeho zdrojů, k nim jako by se natahovala kořenná vlákna jeho básnické bytosti. Skořepina
pouhé vůle a touhy byla prolomena a básník se octl opravdově přímo v žhoucím jádru.
Cítíme v Korouhvích bezpečně ten tep skutečnosti, to horké proudění, neboť slovo básní
kovo je zde opravdu pravým, původním slovem života.
» Chuť osudu tvého, jenž rozpuštěn v krvi mé v slova má vchází,« praví Zahradní
ček sám v úvodní básni sbírky Vyznání. A vskutku, za žhavost své živoucnosti a oprav
dovosti vděčí Zahradníčkova báseň vroucně skutečnému prožitku domova, jemuž se bá
sník cele vydává, s nímž se ztotožňuje, aby byl jeho pravým mluvčím, aby ústa jeho byla
ústy domova. Tak domov, rodný kraj je přítomen ve verších Zahradníčkových v své
plnosti, nejen v dějinném okamžiku, ale i v hloubce minulosti a budoucnosti, v svém bytí
nadčasovém. Nejen jako krajinná scenerie, úděl osobní, drahé místo návratu, ale jako
osud nadosobní. Blíže, nejblíže přiklonil, přimkl se Zahradníček a skrze svůj osobní
úděl mohl vstoupiti v hlubokost a vážnost údělu nadosobního. O tento hlubší tón je nový
zpěv Zahradníčkův pohnutější, vášnivější, vroucnější i skutečnější. Jest patrno právě i na
básních citu osobního, kolik nové, konkrétní vroucnosti jest vyburcováno v básníkovi.
Zahrnuje pokornou a statečnou láskou domov jako dobrovolný osud (Vyznání), dalek
všÍ abstrakce je dojat pokojnou, střízlivou krásou jednotlivých blízkých životů (Matce,
Zlatá svatba). Pohled na krajinu, na život země, je proniknut a obohacen symbolikou
osudového obsahu, s níž je také zobrazováno jadrné, tradiční, starobylé venkovanství a
selství, jeho věrnost a drsná odolnost, hluboce zakořeněná v křesťanské víře.
Víra je u Zahradníčka opravdu skálou, bez níž je mu nemyslitelné trvání domova.
Křesťanská víra, spojující věky, je mu záštitou, jíž nelze vyloučiti z počtu našich životů.
Pathos víry, paradoxnost, jíž je moc víry jen žhavena, prostupuje cele Zahradníčkovu
poesii. Druhý oddíl sbírky shrnuje básně bezmezné důvěry v spasitelské poslání a dílo
Kristovo, v nevyhladitelné účastenství Kristovo ve všem životě země a lidí. Kristus není
méně mezi námi, trpí-li, je-li zneuznáván, je-li bezbranný. Jeho bezbrannost snímá veške
ré zlo lidské, je slavná v své úděsnosti. Velkolepé slovo poesie, blížící se horoucnosti
modlitby, jest zde podníceno a živeno ze zdroje víry lidové, v kterou se básník hluboce
uvazuje.
A neméně ony čtyři vroucí i mohutné hymny, vzývající a chvalořečící národní světce,
vytryskly z nutkavého povědomí nadosobního, z Širého pocitu domova - básník jest zde
povolaným mluvčím chóru, chóru všech zbožných věřících.
Dlužno se zmíniti o básnickém výraze Zahradníčkově, o jeho umění básnickém. Síla
Zahradníčkovy poesie je bezpochyby v tom, že má závažný obsah, básnické thema, přitom
však není thesová. Není abstraktně, chladně myšlenková, dík Zahradníčkově úctě k umě
lecky svébytné hodnotě slova básnického. Poesie není Zahradníčkovi (vyložil své pojetí
sám v Článku Slovo v knížce Oslice Balaamova, 1940) zdaleka jen věcí ideové inspirace,
budiž sebe silnější a ušlechtilejší - básník musí mít také schopnost uměleckou, řekli by
chom »světskou«. Poesie je v jistém smyslu slova hrou, básník vydobývá z hmoty slov
nebývalých tvarů a významů, »hýbe slovy a klade je do nových rovin«, jako symboly.
Slovo básnické má za úkol prostředkovat nezbytný styk básnického vidění s jádrem ži
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vota, se zemí. Povahou své básnické zkušenosti i povahou své thematiky chýlí se Zahrad
níček k abstraktnosti. Avšak z toho nebezpečí vysvobozuje svou poesii a bezpečnou rov
nováhu jí získává svým slovem, svým básnickým výrazem. Je to výraz bohaté obrazný,
jasný, teple, plasticky názorný. Konkrétnost Zahradníčkova uměleckého názoru je pode
přena zejména také tím, že stavivém obraznosti jsou u něho prosté a obyčejné věci země
a ž ivota, že zvláště z oboru řemesla a prací venkovských volí si příměr, obraz, metaforu.
(» Kladivo mrazu buší v zem, trav hřeby vtlouká«, Mrazy tříkrálové.) Stylově oživuje
Zahradníček svou básnickou řeč vzácnými neknižními výrazy starého lidového jazyka
(na př. »popořídkou«, »souseky«). Zevní, uměleckou stránku básnického projevu zdůraz
ňuje až nápadně hojným užitím figury zvukové, jakési slabičné či slovné aliterace (na př.
»řev řevnění...«, » vnuk vnuknuti...«, v číš kosti čiší...«, »pelech plechý...«, » Ó Prokope
svátý, jenž prokopáváš se...«), někdy spíše rušivým, k neprospěchu věci. Štědrá obraz-i
nost Zahradníčkova i zde hýří metaforou, dosahující mnohde mistrné pronikavosti (»V le
dovém dechu doutná den...«, » kde kožich ovzduší po dětech děti dědí...«), nově zvláště
také v zkratkovitém adjektivu metaforickém, na př. »... paskvilem tepla tenkého poledne
šikmá daříc« (Mrazy tříkrálové). Zvukových možností verše je dbáno: »... polibek Jidá
šův šelestí v lístcích rašících a spílat...«, »žal věků vál...«, toto zvláště ve významovém
kontextu.
Hymnickým stylem vlastních »Korouhví« organicky vyvrcholuje Zahradníčkův styl
básnický. Styl vznesený, výrazu vroucího i slavnostního, užívající nutně i prostředků
ušlechtilé básnické rétoriky, vyžadoval na básníkovi nej vyššího vypětí jeho sil tvárných.
Zahradníček předsevzatý úkol, jehož by se leckdo jiný nemohl odvážiti, splnil, zvláště
v hymnu posledním (sv. Cyril a Metoděj), visi nej úchvatnější a nejhoroucnější.
V
básních takovéto povahy (kde »století dokořán všechna«) bylo třeba zvláště vy
važovat thematický živel konkrétností slova básnického, pojmenování básnického. Zde si
povšimněme jen pozoruhodného zjevu metodického, jímž je jakési paralysovám abstrakta
konkrétním metaforickým epithetem - spojení jako: minulost hvozdnatá, přítomnost list
natá, minulost mechem a měděnkou skrytá a pod., nebo slova typu travnatost, kde se
konkrétum a abstraktum prolínají.
Konečně podotkněme,, že tentokrát dbal Zahradníček rytmické rozrůzněnosti celku,
zvláště u něho vítané, tím, že střídal básně typické pro něho »těžší« osnovy metrické
s básněmi rytmu hbitějšího a pádnějšího.
Jaroslav Červinka

D oslov k Dvořákovu jubileu
Jubilejní rok Dvořákův jest právě za námi. Když dozněly tóny slavnostního cyklu
Dvořákova, nastoupil nejprve v našich koncertních síních i na operním jevišti na kratší
Čas vládu jasný genius Mozartův a dnes již opět žijeme pestrým sice, někdy vsak toliko
běžným pořadem hudebním. Po dnech slavnostních nastaly opět dny všední. A tu v klidu
těchto všedních dnů, ve chvílích oddechu a vzpomínám na právě minulé slavnosti dvořákovské, možno se ve zpětném pohledu zeptat: Co vše nám přinesl významný jubilejní
rok Dvořákův, čím obohatil naši kulturu hudební? A k otázce prvé pojí se i otázky
další: Byla tu památka geniova uctěna vhodným a důstojným způsobem? Nezůstali jsme
tu velkému mistru nic dlužni, vykonali jsme celou svou povinnost?
Tomu, kdo sledoval loňské oslavy Dvořákovy, jest odpověď snadná. Lze ji říci jednou
větou: V mezích daných možností dostalo se Dvořákovi v jeho jubilejním roce opravdu
oslav důstojných, Dvořák byl Širokým okruhem našeho světa hudebního uctěn tak, že
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jeho památku snad ani nebylo lze lépe a vhodněji uctít. Vždyť v jediném roce byly tu
pořádány ne jeden, nýbrž hned dva cykly jubilejní - cyklus jarní a podzimní - v nichž
obou k nám promluvila téměř všechna přední mistrova díla orchestrální, vokální i ko
morní ve vzorné, často přímo v skvělé reprodukci našich předních umělců.
Rozumí se samo sebou, že ani Národní divadlo tu nemohlo a také nechtělo zůstati
stranou. V jeho prostorách slyšeli jsme po dvakráte ne-li vždy souvislý cyklus, tedy přec
po každé aspoň výběr z Dvořákových skladeb dramatických a orchestrálních i četné ukáz
ky z uměleckého díla předních Dvořákových žáků, vše to ve vzorném, dokonalém podání
našich čelných dirigentů a pěvců.
Přihlásila se tu dále i četná pěvecká tělesa, orchestry amatérské, pořádány tu kon
certy sólistů a v neposlední řadě ovšem i rozhlas dával své.
A s podobnou pietou se k uměleckému odkazu Dvořákovu přihlásila i jiná naše
města, v čele Brno, Olomouc a Moravská Ostrava a s nimi ovšem i celý český hudební
venkov. I blízká a vzdálená cizina vzpomněly tu Dvořáka řadou koncertů a někdy i oper
ním představením, připojujíce se tak vhodně k hlavním a tedy jaksi oficielním oslavám
pražským. Tak vzorně a pietně uctili Dvořáka naši i cizí umělci hudební. Ve Dvořákově
díle tu po stu letech byly nejen shledány krásy a přednosti, dotud známé, časem nedo
tčené, neporušené, i nové ještě půvaby a nové klady tu byly objeveny. Kde zůstaly hlasy
těch, kteří věštili před třiceti lety, že Dvořákova hudba již brzy »sejde se světa smrtí
přirozenou«, kteří hlásali, že Dvořák jest pouhý přechodný, eklektický zjev?
Než nezahálela tu v roce Dvořákově - a to je zvláště potěšitelné - ani česká kritika
hudební a náš hudební dějepis. Naopak, jako by chtěly nahradit, co až dosud v těchto
dvou disciplinách bylo zanedbáno, vzájemně se doplňujíce, chopily se vzácné příležitosti
a právě v tomto roce - a tedy také jaksi přímo v rámci oslav - nám darovaly některé
knižní publikace, menšího i většího rozsahu, v nichž osobitý zjev Dvořákův, jeho dílo,
či aspoň některý úsek jeho života neb tvorby se objevily v novém, jasnějším ještě světle
než dotud. Netřeba tu snad ani podotýkat, že v čele těchto knižních publikací dlužno na
předním místě uvésti Šourkovo pečlivé vydání Dvořákových dopisů, o němž již ostatně
přinesl náš časopis zprávu v předposledním čísle loňského ročníku.
Vedle těchto nových studií knižních (Šourek, Bachtík, Racek), vydaných vesměs
průběhem Dvořákova roku, byly tu již před zahájením oslav, v jubilejním roce samém
i v jeho doznívání sepsány téměř nespočetné studie drobnější, rázu úvahového i vzpo
mínkového, a otištěny porůznu v časopisech odborných i v denních listech. A tuto, již
tak dost bohatou žeň dlužno ještě doplniti řadou přednášek, proslovů, scén ze života
mistrova sepsaných většinou pro rozhlas, ba zájem o Dvořáka a jeho život šel tak daleko,
že došlo tu dokonce k jakémusi pokusu - ne právě Šťastnému ani vhodnému - o romá
novou biografii.
Je pravda, hodnota jednotlivých těchto příspěvků - jak často při takových příleži
tostech bývá - nebyla vždy stejná; články úvahové se tu střídaly s články toliko vzpo
mínkovými, pravda se tu leckdy nahrazovala líbivou anekdotou. Avšak v jedné věci tu
přec jen byla shoda až podivuhodně jednotná. Ze všech těchto hojných příspěvků k ju
bileu Dvořákovu - ať již statí odborných, Či toliko drobnějších článků informativních -,
zazníval k nám jeden jediný radostný hlas, svorné svědectví všech o tom, že Dvořákovo
pravé a jedině možné místo v dějinách české tvořivosti hudební jest a povždy zůstane
přímo po boku Bedřicha Smetany, že plody Dvořákova úsilí uměleckého v oboru hudby
symfonické, komorní i oratorní jsou důstojným a nutným doplňkem Smetanových děl
zpěvoherních, klavírních a jeho symfonických básní.
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A i to lze dnes při pohledu nazpět na Dvořákův rok připojiti, že se tu neozval ani
jediný hlas, jenž by snad chtěl - sveden k tomu vzrušenou náladou slavnostních dnů,
v nichž jsme vždy ochotni spise přeceňovat než hledět kriticky - klásti Dvořáka nad Sme
tanu, dávati snad jeho umění přednost před tvorbou Smetanovou. A nikomu také ze širo
ké obce ctitelů Dvořákových nenapadlo stavěti velké dílo Smetanovo do umných, nevý
hodných protikladů k tvorbě Dvořákově.
Krátce pověděno: na bývalou, nejprve nešťastně a v pozdějších letech pak vypočí
tavě volenou antithesu Smetana či Dvořák, přiostřenou ještě do znehodnocujícího proti
kladu pokrok či zpátečnictví, tu u nás z vážných kritiků hudebních nikdo ani nepomyslil.
Naopak, nesčetněkrát tu ze všech projevů, v nichž kriticky byla porovnávána díla obou
našich předních skladatelů, zaznělo heslo, po léta již ostatně důrazně hlásané právě nej
oddanějšími ctiteli a nej povolanějšími vykladači umění Dvořákova - ne jeden z obou
těchto mistrů, ne Smetana či Dvořák, nýbrž mistři oba, Smetana i Dvořák, ne jakýsi
uspěchaný »pokrok«, a také ne zpátečnická »reakce«, nýbrž klidný, volný vývoj, obezřelé
zkoumání nových cest a stálé jejich přeměřováni individualitou vlastni i stálé uváděni
v soulad s českou tradicí hudební, tak jak nás tomu učí duševní růst i umělecké vyzrá
vání obou našich předních hudebních geniů.
A stalo-li se v doznění jubilejního roku Dvořákova přece něco, co může vypadat
jako pokus o nové vyvolání oněch již zapadlých rozporů a zbytečných bojů proti Dvořá
kovu dílu a jeho osobnosti, proběhlo to celkem bez většího povšimnutí našich kruhů hu
debních. Mám na mysli článek, otištěný v časopisu Brázda (č. 46), v němž Mirko
Očadlík, jeden ze stoupenců našeho smetanovského kultu, se pokoušel v náznakových ale nedoložených a patrně také neprokazatelných - nápovědích a narážkách znovu přesvědčiti neodborné čtenáře o tom, že prý Dvořák přece jen byl uměleckým i osobním nepří
telem Smetany, že prý se o něm vyjadřovával ostře, ba dokonce prý i »neomaleně«. Proti
vývodům Očadlíkovým vystoupil znalec nad jiné povolaný - životopisec Dvořákův Ot.
Šourek vyvraceje jeho tvrzení a podobný osud potkal i další partii zmíněného již článku,
v níž se Očadlík pokoušel zcela vážně o jakousi »očistu« někdejších hanobitelů díla
Dvořákova, uchyluje se při tom k nesprávnému tvrzení, že prý v bojích proti Dvořákovi
šlo spíše jen o jakési spory ideové, nikoliv však o Dvořákovo umění, o jeho hudbu.
Tomu ovšem, kdo dnes ještě takové mylné názory hlásá, je nutno doporučit, aby se
důkladněji seznámil s dobou, o níž píše, aby pozorně přečetl všechen doličný materiál
a pak teprve vydával svůj vlastní soud. Tak doporučuji na př. četbu velmi obšírného
pamfletu, který právě proti Dvořákovi a jeho hudbě sepsal v doznění hanebného tažení
protidvořákovského kritik Josef Bartoš, a k této kuriositě v naší literatuře hudební může
si přibrati kterýkoliv ročník časopisu »Smetana«, do něhož tentýž kritik po řadu let uklá
dal své zmatené úsudky o českém umění hudebním, přizpůsobuje se velmi poslušně ná
zorům, které hlásali jeho učitelé. Ostatně v předchozím čísle našeho Časopisu jsme měli
shodou okolností příležitost podati sice skromnou, přesto však dojista výmluvnou ukázku
z kritické i »vědecké« Činnosti těchto čelných hanobitelů díla Dvořákova. Zdá se však,
že bude třeba - ne tak ani pro závažnost věci samé, jako spíše pro přesvědčení pochy
bovačů - uspořádati jakousi anthologii z »kritické« činnosti tehdejších odpůrců Dvořá
kových, českých Beckmesserů.
Než vraťme se k věci. Ponecháme-li stranou zmíněnou polemiku, můžeme úhrnem
říci, že se tu v jubilejním roce přihlásili k Dvořákovu dílu nejen všichni naši přední
umělci výkonní, nýbrž i celá Česká hudební kritika. Ve studiích dvorákovských byl tu
opětně učiněn důležitý a podstatný krok kupředu, naše vědomosti o mistrově živote
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i o jeho díle - dík základní monografii Šourkově, již tak dosti hojné a bezpečné - tu byly
jím samým i četnými pisateli jinými ještě rozmnoženy a prohloubeny. Tím znovu podán
důkaz, jak spolehlivé a bohaté jest naše vedení o Dvořákovi již nyní, v době, kdy od
jeho smrti neuplynulo ještě ani celých čtyřicet let, jak přímo skvělý jest stav naší odbor
né literatury dvořákovské.
Zde již - v době poměrně velmi krátké - byl položen pevný a spolehlivý základ, na
němž další pracovníci se mohou bezpečně pohybovat, dále budovat, zlepšit speciální do
plňkové úkoly a víc a více nám Dvořáka a jeho velké dílo přibližovat. Kéž by dnes již
na tomto stupni stálo naše vědění o Smetanovi a jeho umění.
Jaroslav Albrecht

Mezi vědou a uměním
V nakladatelství Herder et co., Freiburg im Breisgau, vyšla nedávno kniha, která
zasluhuje naší pozornosti jednak pro téma, kterým se obírá, jednak pro formu, v níž je
napsána. Je to životopis papeže Pia II., zpracovaný se zvláštním zřetelem na jeho úsilí
o uspořádání křížového tažení proti Turkům. Odtud název knihy Pius II. a půlměsíc
(Pius II. und der Halbmond), kterou napsala Else Hocks.
Uvědomíme-li si, že papež Pius II. je onen Eneáš Silvius, který hrál tak důležitou
roli v českých dějinách v době Jiřího z Poděbrad a který napsal i dílo o české historii,
v němž vedle silného zaujetí proti kacířským husitům se ozývá místy i obdiv pro některé
jejich dobré vlastnosti, pochopíme, že životopisná studie o tomto muži může zajímat čes
kého Čtenáře více než práce o vynikajících lidech, kteří našemu životu zůstali vzdáleni.
Nadto je kniha psána tak, že téměř nepozorujete, že byste četli vědecké pojednání, které
chce býti právo všem základním požadavkům historické kritiky, a čtete je jako literární
dílo, malebné v rozvíjení děje a plné dramatického vzruchu ve sledování příkré cesty
vynikajícího jednotlivce až k nej vyšším vrcholkům světské slávy a důstojenství. Rada vý
znamných postav soudobé Evropy defiluje tu před našima očima a mnohé z nich poda
řilo se autorce zachytiti v mistrovsky hutném a výstižném miniaturním portrétu.
V první části své práce ukazuje nám autorka ve stručných, ale hutných výsekových
pohledech několik významných scén ze života mladého Šlechtice, pocházejícího ze zchudlé
rodiny a cílevědomě usilujícího o uplatnění. Představuje nám Eneáše Silvia ve službách
církevních hodnostářů, jak se dostává na koncil do Basileje, který se stal základnou a vý
chodiskem jeho závratné kariéry. Zde přechází mladý diplomat do služeb císaře Fridricha,
vniká bystře do spletitých otázek politických a církevních a stává se užitečným, ba nepo
stradatelným prostředníkem mezi nejvyšší soudobou mocí světskou a církevní - mezi císa
řem a papežem. Jeho schopnosti, ale i štěstí dopomáhají mu k tomu, aby po smrti papeže
Kalixta III. zasedl na stolici sv. Petra a stal se tak sám podílníkem nejvyšší moci tohoto
světa. Vzdělaný humanista, spisovatel, řečník a diplomat chopil se kormidla na lodi
veškerého křesťanstva; dosavadní jeho zkušenosti vyzbrojily ho natolik, že se mohl pokusiti, aby v jeho osobě papežství se stalo vedoucí hlavou křesťanstva nejen ve smyslu
duchovním, nýbrž i politickém. V jeho rukou sbíhají se nitky světové politiky, které do
vedně a neúnavně spřádá, aby uskutečnil veliký a hlavní cíl svého života - který v plnosti
se mu zjevil teprve, když se stal papežem - jednotu křesťanstva a za ní nebo skrze ni
jednotu tehdejšího civilisovaného světa, representovaného po pádu Cařihradu a rozvrácení
byzantského císařství západním křesťanstvím a hrozivou mocí mohamedánského půlměsíce.
Zápasí houževnatě a neúnavně s přečetnými překážkami, které se mu stavějí do cesty:
s malicherností a nevraživostí drobných knížat, se sobeckostí nebo liknavostí panovníků,
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s prospěchářstvím bohatých kupců i s důsledky svých omylů, jen aby uskutečnil svůj sen.
Pokouší se získat mohamedány pro křesťanství cestou pokojnou, a když je zklamán, za
sazuje se vší silou o uskutečnění velké křížové výpravy. Tak ožívá v něm po staletích
onen mocný duch středověkého duchovního imperialismu, který vyvolával křížové vý
pravy za osvobození Sv. země. A osud jeho i jeho životního snu zůstává věren svému
staršímu vzoru: Eneáš Silvius - Pius II. umírá v Anconě se znamením křižáckého bojov
níka, které si dal připnout už jako nemocný, téměř umírající, předčasně zestárlý muž,
a s ním ztroskotává celé tažení.
Jak dramatickou a velkolepou osnovu podává takový život a takové dějiny histori
kovi a umělci! Suchý historik mu neporozumí a umělec je v nebezpečí, že se dá strhnout.
I když Else Hocks se snažila zůstat práva historické vědě, nezapřela, že nad fakty vládl
a s nimi zacházel duch umělce, který s obdivem sledoval velká dění i velké činy. Sama
to v úvodě doznává slovy: »Práce vyrostla z radosti nad osobností Pia II. a nad drama
tickou křivkou jeho životní dráhy.« Tento postoj umožnil zajisté autorce, aby chápala
vyšší smysl světového dění v perspektivě osoby, jejíž památce zasvětila své dílo, ale na
druhé straně nutil ji, aby viděla svého hrdinu jen ve světle obdivného zájmu, který buď
přechází stíny mlčky nebo je uhlazuje a retušuje vysvětlujícími a omluvnými výklady.
Tehdy ustupuje nestranný historik láskyplnému obdivovateli, i když je to obdivovatel
bystrý, poučený a dosti kritický. Ale takový už bývá osud historické práce: buď tone ve
zmatku skutečností pro a proti, nebo se vzepne k samostatné koncepci i za cenu omylů,
jež přísná analytická kritika najde.
Srovnáváme-li dosavadní vžitý obraz slavného papeže s jeho portretem od Elsy Hocks,
vidíme zejména, jak naše autorka narovnává a vzpřimuje jeho postavu v jednolitý, uce
lený charakter, který se vyvíjí vyrovnaně z bohaté základny humanistické vzdělanosti.
Nevidí, či spíše přehlíží a omlouvá přelom, který nastal ve světácky kosmopolitním bá
sníku, dvořanu a diplomatu, když stanul, jsa na prahu předčasného stáří, na trůně papež
ském a uvědomoval si tíhu odpovědnosti, která na něm spočinula přijetím nej vyššího
duchovního úřadu. Tu ocitá se líčení Elsy Hocks nepřímo v rozporu se samotným
Piem II., který zatracoval a odvolával spisy a názory svých mladších let, ať už byly
církevně politického, nebo literárně beletristického rázu pro jejich věroučně nebo mravně
závadný obsah. Pius II. uznával sám, že Aeneas Sylvius byl jinou osobností ve smyslu
duchovním, ač jistě má pravdu Else Hocks, když v humanistických a téměř pansofic
kých zálibách papeže vidí společný, rys celého života, rys, který ladil všecky jeho projevy
do jednotné tóniny.
Též italskou politiku Piovu autorka jen prostě sleduje, a vysvětluje bez kritiky, ač
měla jistě značně nepříznivý vliv na jeho záměry vyšší pro svůj rodově nepotický cha
rakter. Uvádím jen některé ostřejší stinné stránky osobnosti Piovy, jak vystupují v živo
topisech starších, abych ukázal, jak autorčin obdivný zájem přesunuje osobnost Piovu do
světa trochu idealisováného. Nikdo jistě nebude vytýkat L. Pastorovi, že by ve svém mo
numentálním díle Geschichte der Päpste chtěl ubrat některému papeži na jeho významu
a velikosti, a přece i on píše v závěrečném souhrnném soudu o papeži Piovi slova: »Obhajovati jeho dřívější život, stejně jako nepotismus, jemuž holdoval jako papež, bylo by
snažení marné.«
Českého čtenáře přirozeně zajímá, jak se obrážejí v životopise muže, který hrál v po
litickém a kulturním životě Českém významnou roli a do jehož života Česká otázka za
sáhla rovněž výrazně, české dějiny na počátku 2 . polovice 15. století. Kdyby někdo Čekal
obsáhlejší líčení, byl by zklamán. Jen na dvou nebo na třech místech vzpomíná se tu věcí
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českých, hlavně při líčení o jednání poselstva českého u dvora papežova. A přece král
Jiří hrál značnou roli v plánech papežových o výpravě proti Turkům, dříve než došlo
k rozkolu mezi ním a papežskou stolicí. I když se autorka nezabývá osobností Jiříko
vou blíže, je zřejmé, že přijímá za svou běžnou jeho charakteristiku, jak se jevila očím
jeho odpůrců. Jiřík je jí král křivopřísežný, protože nedostál závazkům převzatým při
tajné přísaze před svou korunovací. Nepřihlíží k politické složitosti celé té věci, ač je
po stránce politické podobná, ne-li obdobná s problémem unie mezi církví západní a vý
chodní, která ztroskotala - jak dobře a výstižně autorka ukazuje - na nepochopení širo
kých vrstev lidových. A Jiří z Poděbrad musel s míněním lidu počítat více než byzantští
Paleologové. To Pastor ve zmíněném už díle o dějinách papežů chápe politiku Jiříkovu
vůči papeži šíře a hlouběji, i když jeho soud o něm není o mnoho příznivější hlavně
v posuzování mravní stránky jeho politiky. Tu ovšem nesmí se zapomínat, že 15. století
je dobou renaisance, jež oddělovala politiku od morálky nejen v praksi, nýbrž i teorii,
a že ani největší odpůrce Jiříkův - obdivovaný a slavený Matyáš, neprojde bez úhony
brankou mravních kriterií naší doby.
V
celku ovšem platí o práci Elsy Hocks, co jsem napsal v první části referátu: je
to práce dobře poučená a velmi zajímavě napsaná, takže může sloužit Za vzor dějepisné
monografie určené spíše pro širší okruh čtenářů, než pro odborníky, ač i pro ně přináší
nejeden pozoruhodný postřeh. Neodborný čtenář - míním tím celou širší obec vzdělanců najde v knize nejen dobře přístupné poučení, nýbrž i potěšení, protože je kniha psána
jasně a poutavě.
Leopold Peřich

K N IH Y A U M Ě N Í
Tři První kn ížky
Edice První knížky redigovaná Fr. Halasem (vydává nakladatelství V. Petra v Praze)
přinesla průběhem svého několikaletého trvání některé opravdu pozoruhodné prvotiny
nejmladších básníků. Získala si tak důvěru, s níž přejala i jistou míru závaznosti: na
prvotiny zde vyšlé pohlížíme jako na první přísliby skutečných básníků.
Povšimneme si zde tří posledních svazků, jimiž jsou: Josef Kainar, Příběhy a menší
básně, Josef Hiršal, Vědro stříbra a Jiří Kolár, Křestný list. Jen Kainar vychází z této
trojice čestně, jen jeho básně zasloužily si knižního vydání. Ostatními dvěma úroveň edice
citelně poklesla. Poslání Prvních knížek, které bylo ovsem jen dočasné, pro novou gene
rační vrstvu nej mladších básníků, zdá se již ukončeno.
Kainar projevil až překvapující vyspělost a zejména původnost již v své thematice.
Není nikterak pubertálně sentimentální, nepíše mladické verse z prázdně krásných slov,
jak je tomu napořád u Hiršala. Kainar má vrozenu krásnou, přísnou cudnost. Ji je
ustavičně tříben a až do jakési tvrdosti broušen jeho cit. Je pro něho příznačné, že tíhne
k básnické thematice objektivistické. Tak píše své lyrické »příběhy«, v něž výrazně pro
mítá své podivuhodně zkušené vidění věcí, vidění zintensivnělé konkretní dramatisací
(Landsknechtská píseň, Šárka). Kainar jde cestou nové poesie, i u něho svítá novými
objevy vztahů, nebývalým vcítěním i básnickým pojmenováním. S uvolněním výrazovým
a formálním dozráním můžeme se od něho v budoucnu nadíti vzácné, ryzí, citově mužné
poesie. Ale již v prvotině najdeme báseň formálně tak dokonalou, jako jest K ašna
(Z Písní Janě).
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U monothematického Hiršala nejde z valné většiny leč o artistní verbalismus. Hiršal
neukázal nic, než že s trochou slovesného vkusu dají se dnes skládat verše úspěšného
zevního vzhledu, tím spíše, je-li čtenář, oblomený moderní poesií, ochoten přenésti se
slepě přes leckterou naprosto neorganickou licenci obraznosti, jimiž Hiršal oplývá. Hiršalovým veršům schází oproti Kainarovi právě to podstatné: básnická charakternost. Hiršal
se téměř nedostává nad své jediné thema: pubertálně idealisované thema milostné, jež
je u něho nad to jen značně děravým sítem inspirace převážně verbální. Hiršal holduje
vypjaté a ctižádostné obraznosti i vybraným slovům, aniž je schopen tu tíhu, kterou si
lehkověrně nakládá, zvládnout v skutečný výrazový řád. Poletují a míhají se u něho jen
lesklé pluchy slov, neboť i cit není nakonec než prázdnou nalíčenou maskou. Básnické
slovo je u Hiršala jakousi inflací znehodnoceno. Slovo, stavši se zde pouhou zneužitou
pomůckou svévolné obraznosti, vypovídá službu - významová výstavba básně nemá pev
nosti ani obrysů.
Projevuje-li však Hiršal přece jen básnický vkus (jeho prvotinu můžeme pokládat
za sbírku veršů dosud průpravných, nezralých, jež neměly být ještě knižně vydány), je
Křestný list Jiřího Koláře zřejmým omylem, pro jeho vydání nebylo objektivního důvodu.
Až na zcela nepatrné výjimky to není poesie, nýbrž přímo odstrašující anarchie. Co tu
tištěno, mohlo vzniknouti leda z nějaké básnivé nepříčetnosti. »Báseň« je tu zrůdnou
druzou obratů, po jejichž smyslu marno se pídit, autor jako by se zvrácenou rozkoší jen
deformoval všechno pojmosloví a drsně labužnicky hryzal bezbranná slova, jak mu svým
bezděčným zvukem zachutnají. O logické stavbě výpovědi nelze mluvit, obraznost je na
prosto nekontrolovatelná, verše jsou jakýmisi neartikulovanými souslovími. Nej radikálnější
surrealismus je zde překonán, zneužitá básnická methoda Holanova zvulgarisována. Až na
dvě tři umírněnější básně a mimoděk výstižné sebeironické veršíky nelze číst tuto věc vážně.
Jak by nevzbuzovaly srdečný smích takovéto - namátkou - znamenítosti: »Až jednou zu
batá nahmátne to Hajdy / A drajdy rajských jablek rtů zardí / V záhrudí oken mých
očí burcujících Smích / hrachu pípne pod koleny snů« (1 4 )?
Nad touto poesií, jež není poesií, t. j. tvorbou, slovesnou prací na vyjádřeni, nýbrž
chtěnou anarchií, řekněme rozhodně »nerozumím«, a nechtějme se tvářiti jako ti, kdo si
v pohádce z obavy před prozrazením své hlouposti nalhávali nádherný oděv na nahém
králi.
Jaroslav Červinka

Kronika selského rodu
Román Bedřicha Svatoše »Ruce laskají zemi«, který vyšel v nakladatelství Vyšehrad,
patří k těm pracím, které pomáhají objevovat zdravé kořeny selství a světlé stránky ven
kovského života v jeho přímém styku se zemí-živitelkou.
Kdybychom měli stručně charakterisovati dílo, nazvali bychom je kronikou selského
rodu, objímající život dvou generací, jak se vyvíjel po zrušení roboty na selském statku
někde v západní Části středních Čech. Otec, sedlák tvrdý a prudký, hospodaří na rodném
gruntě, který je od nepaměti v jejich rodě, předává jej svému synovi, když zaopatřil čet
nou rodinu, a syn jej přejímá, zvelebuje a podle starodávných tradic odevzdává dalšímu
synovi, svému nástupci.
Látka na pohled všední a ne nová, je naplněna bohatým a sytým líčením života,
který známe už jen ze starší literatury a z dávných zkazek. Svatoš přinesl tímto záběrem
do selské minulosti i látkově nové, osvěžující prvky do moderního Českého románu ves
nického, promítaje jaksi jeho zájmovou oblast do hloubky Časů. Jeho způsob vyprávění
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je živý, neboť zná dobře svou látku a umí se podívat až do jejího hmotného nitra. Proto
byla zbytečná snaha po jakési dobové aktualisaci navazováním na významné zjevy české
literární minulosti (Babička, Neruda), jež působí trochu chtěně a tím i rušivě, stejně
jako občasné literárně vyumělkované ozdobování slohu v popisných líceních přírody.
Pozoruhodnější nedostatek tohoto dobrého a záslužného díla vidíme však v tom, že
zná a líčí selský život jen v přízemní rovině dění, řekl bych hmotného, a nijak nepřihlíží
k jeho stránce duchovní. Je přece obecně známo, jakou úlolhu v životě selského člověka
hrálo náboženství, jednak přímo svou vnitřní mocí, jednak přeneseně svými zlidovělými
vžitými prvky v starodávných zvycích a tradičních formách. To vše přechází Svatoš zcela
nevšímavě a tím - posuzováno jen umělecky a bez ohledu na mravní účinnost díla - zploš
ťuje jaksi svůj obraz vesnice do ploché popisné šíře, ač je nepochybné, že zachycení a vy
stižení duchovní tvářnosti selského života dodalo by jeho práci potřebného třetího roz
měru, kterým by román nabyl teprve plastické plnosti.
Je třeba to konstatovati, protože jinak autor prokazuje, že má mnoho předpokladů,
aby se stal dobrým spisovatelem. Jeho pozorování a vidění musí však dění nejen zachy
covat, nýbrž i chápat. Ale takové chápání a vysvětlování věcí, jako je vidění »zdi života«
Josefa Kotyzy krátce před smrtí, není řešením, nýbrž útočištěm v nouzi: útočištěm nedo
myšleným po stránce obsahové a nedopověděným po stránce umělecké.
lp

Román o Carduccim
Michele Saponaro, Carducci, život a dílo. Z italštiny přeložila Jarmila Fastrová. N á
kladem V. Petra, 1941, stran 360 , cena K 40.— .
Carducciovská literatura, o níž máme podrobnou studii v Časopise pro moderní filo
logii (X X V I, 2-4), byla nyní obohacena o Saponarův životopisný román. Po pravdě
budiž řečeno, že málokterý básník hodí se tak málo k tomu, aby jeho život byl povýšen
na životopisný román, jako právě jednotvárný životní běh Giosu è Carducciho, plynoucí
navenek Šedivě mezi pracovnou, knihovnami a universitou. Životní drama Carducciho je
především niterné a umělecké, život je pouhou funkcí literatury, kdežto naopak životo
pisný román Saponarův snaží se z literatury učiniti pouhou funkci bohatých životních
zážitků. To je patrno zejména v prvních dvou kapitolách knihy, jejichž Šeď suchých výčtů
četby a filologických prací je zpestřována episodami mladistvého studentského bouřliváctví, pro zajímavost přeceňovaného. Oč výmluvněji k nám promlouvá básníkovo dílo
samo a zejména tragická krása básně na smrt syna Danta, která v záplavě málo význam
ných podrobností knihy Saponarovy ustupuje do pozadí!
Saponaro přešel od svéživotopisných próz k životopisnému románu Vita amorosa
cd eroica di Ugo Foscolo ( 19 3 8 ). Nepřekvapuje tudíž, zdůrazňuje-li i v životě Carduc
ciho především prvek milostný. Nevíme, jakého životopisného, a zejména listovního ma
teriálu použil Saponaro k rekonstrukci Carducciho lásek, neboť 7. sv. národního vydání
Carducciho spisů přináší Carducciho dopisy jen do r. 1872. Nemůžeme tedy v jeho líčení
milostného života Carducciho odlišiti báseň od pravdy. Se stanoviska dosavadní kritické
literatury možno však říci, že Saponaro přecenil vliv milostné inspirace na Carducciho
básnickou tvorbu, Zvláště u Lydie (Caroliny Cristofori Pivové). Jest jen velmi málo
Carducciho básní milostných. Není v nich vášně, ženská jména v nich bývají vnější de
korací, nad inspirací milostnou převládá inspirace přírodní, historická a literární. Třeba
ovšem uznati, že vděčné kapitole o Lydii dovedl Saponaro dodati platnosti esteticky
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autonomní, ač v líčení nemoci a smrti Carolininy zabředl poněkud v sentimentalitu.
Nemužně nasládlý je rovněž v líčení Carducciho choroby a stáří.
Právě Carducci klasik potlačil v svém díle sentimentální malichernosti svého života,
dávaje promlouvati jen síle a kráse myšlenky, harmonii přírody a kosmu. Z nich se daří
Saponarovi především odstíny elegické a idylické. S prvkem hrdinským setkáme se spíše
v Carducciho díle nežli životě. Nejasnou zůstává okolnost, že se Carducci nezúčastnil
bojů za osvobození r. 1859. Saponaro to vysvětluje estetickou výlučností Carducciho.
Chtěl býti vždy první, a nesnesl tudíž, aby byl ve zbrani jako rovný mezi rovnými. Tento
rozený vůdce byl hlasatelem protichůdného ideálu demokratického.
Překlad Jarmily Fastrové obsahuje mnoho chyb věcných i formálních. Florencie není
Gigliovo město, nýbrž město lilie ( = il giglio, 3 8 ); Aquisgrana jsou Cáchy (Aachen,
128); Bolgheri není příjmení, nýbrž jméno místní (239). La Scuola normále di Pisa
není náš učitelský ústav, nýbrž vysoká Škola pro vzdělání profesorů. Titul Manzoniho
románu zní Snoubenci (14). Formální vady jsou způsobeny jednak slohovou nedbalostí,
jednak příliš otrockým překládáním. Nelze napsati: rodem spiklenec (9 ), nýbrž: »rozený
spiklenec«, »z rodu spiklenců«; nelze říci: »pohled na vaše povahy vzkřísil ve mně vzpo
mínku« (227), m. spr.: »na vaše rysy«. Otrockým překládáním vznikly tyto nečeské vazby
a výrazy: »Společnost bude stále ta vzdálená starých přátel« (80-81); »z důvodů nedo
statku« ( 1 0 2 ) ; »a to o utváření žen podle svého je snem mužů« (1 0 5 ); »římské pod
nebí« (251) m. spr. »ovzduší«. Z mluvnických chyb vyniká tato perla: »Chodil ho volat
k obědu, bušíc pěstičkama na zavřené dveře« (127).
Josef Bukáček

N o v é d r a m a o V á c l a v u IV.
Do řady dramat, která se dotýkají věcí a otázek náboženských, patří též nová hra
známého dramatika Fr. Tetaura » Zpovědník«. Titulním hrdinou hry je sv. Jan Nepomucký, jehož tragický konflikt s králem Václavem IV. si vzal autor za námět, či lépe
řečeno použil ho jako jednoho z hlavních motivů ke své hře o Václavu IV. Není totiž
sv. Jan ústřední postavou hry, jak by napovídal název, vlastním nositelem její tragické
tíhy je postava krále Václava a jeho lidský osud i zápas o Boha a pravdu. Titulní hrdina
i ostatní stěžejní role dramatu jsou spíše jen trpnými překážkami dramatické aktivity,
vycházející z osobnosti královy, jakýmsi odrazištěm dramatického proudění, které s po
mocí těchto překážek se dostává do vírů a kolotání. Vikář Jan, arcibiskup Jenštejn
i královna Žofie jsou tedy postavy dramaticky spíše passivní, jejich konflikty nerostou
z jejich činů, nýbrž jen z toho, že na ně narazila vůle a činy královy. Jen jednou přejde
vikář Jan k vlastní akci: když králi vytkne hříšný poměr k Aleně - a tehdy to zazvoní
na scéně střetnutím, jinak jde o drama osobní, drama královské, drama duše, vyšinuté
z přirozeného řádu věcí a hledající ztracenou rovnováhu. Historie dala tomuto osobnímu
dramatu nejen kostru a rámec, ale i pečeť svého rodu.
Problém historického dramatu - historií zde nemyslím jen dávnou minulost, nýbrž
objektivně zjištěnou událost s osobami obecně známými - je takový, že autora nutně
vede k úskalím, ohrožujícím zdar jeho díla. Dějinami dané dějové pásmo omezuje jeho
fabulační svobodu a na druhé straně nutnost poslouchati vnitřních zákonů uměleckého
tvoření - v našem případě zákonů dramatických - vede autora k jednostrannému spřádání
děje, osobitému hodnocení událostí a vlastnímu, na historii nezávislému pojetí osob.
Historické drama - stejně jako historický román - musí na jedné straně dbáti objektivně
zjištěných skutečností, ale na druhé straně nesmí též zapomenouti, že při stavbě díla
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nerozhoduje jen materiál, nýbrž i plán podle představy stavitelovy. Výsledek zůstává pak
někde uprostřed. Co tedy vede umělce, že bez ohledu na zmíněná úskalí znovu a znovu
se vracejí k řešení toho problému? Více je příčin, ale k hlavním patří jistě to, o čem
jsem se právě zmínil: dějiny dodávají stavební materiál, pestrou, živou, v mnohých va
riantách stále novou látku, která láká umělce k zpracování. Jejich představivost se může
opírati o studium toho, co zde již bylo a jejich tvorba oživuje znovu minulost, třebas
to byla minulost přetvořená k podobě autora. Historické drama je tak přitažlivější a do
jisté míry i účinnější než stejně dobře udělané drama jiné.
Všechny ty věci si můžeme ověřovati na Tetaurovu Zpovědníku. Je to nesporně
dobře udělaná a divadelně působivá hra; její námět je poutavý a zaměření ušlechtilé.
Zamyslíte-li se však nad vlastní dramatickou náplní hry, poznáte, že okolo vlastního
tragického jádra - duševní rozpoltěnosti krále Václava - je nakupena řada paralelních
zápletek, které s ním sice souvisejí historicky a snad i psychologicky, ale ne dramaticky.
Král Václav mezi dvěma ženami, budiž; král Václav a arcibiskup Jenštejn jako předsta
vitel církevní autority, budiž; král Václav a zpovědník, vázaný svou kněžskou povinností,
budiž, to vše je látka zcela dramatická, ale dáte-li to dohromady, vzniká pestrá a barvitá
tříšť vzájemně soupeřících a vzájemně se oslabujících dramatických motivů. Jistě se to
vše dá opřít historicky, dá se to ospravedlnit psychologicky, ale to vše je málo platné,
když nakonec nejste si jisti, oč vlastně v dramatě jde. Jaké síly se tu střetly? Autor
může odpovědět: Což je jich ještě málo? a bude míti pravdu, ale výsledek těchto střetnutí
určuje a oznamuje historie a ne vnitřní dramatická síla. Vzpomeňme jen, jak hra končí
vlastně komposičně sice vhodným - se zřetelem ke scéně úvodní - ale dramaticky matným
závěrem: náznakem sňatku vedlejší dvojice. Jako by autor řekl: něco s nimi musím
udělat. A král Václav, o něhož tu vlastně jde, zůstává, jaký byl. Autor se může bránit
poukazem na to, že takový byl - historicky vzato. Ale o to právě jde, že drama má své
zákony a požadavky a že takto se hra stává jen historickou illustrací dějinné osoby. Zde
vidíme nejlépe, jak velkou platí autor daň historii za to, že mu dala látku, ač dějepisec
přirozeně stále ještě se svého stanoviska bude postrádati mnohého objasňujícího a do
kreslujícího dějového i psychologického osvětlení. Zůstává tedy Zpovědník - právě pro
svůj charakter hry historické - dramatickým polotvarem. Jinak však nelze zapřiti, že je
to dílo obsahově zdravé a jevištně působivé. Omylem by bylo ovšem považovati je za
drama svatojanské a značně se ukvapili horlivci, kteří právě proto zle se horšili na
autora ještě dříve, než hra byla provedena. Staré české pokrokářství zase střelilo vedle.
Na provedení hry byla patrná velká péče, kterou jí věnoval režisér Podhorský, ale
přece se nepodařilo sklenout dobré jednotlivé scény v ucelenou stavbu, vzájemně vyvá
ženou. Bylo by ovšem nespravedlivé klásti vinu režisérovi za to, co už je v předloze, ale
na jeho vrub spadá jistá schematičnost v rozvržení scénické akce, projevující se občas
samoúčelným přemisťováním osob a aranžováním scén vnějškově sice efektních, ale vnitřně
ne zcela zdůvodněných. Herecky ovládal představení výrazný, bohatě odstíněný výkon Ed.
Kohouta v roli krále Václava. Uměl ho přiblížit divákovi zlidštěním v živou, trpící
bytost nejen dokonalostí vnější výrazové techniky hereckého projevu, nýbrž i vnitřním
zaujetím, a to jeho výkon příznivě odlišovalo od způsobu hry O. Scheinpflugové, za
jejíž dokonalou výrazovou technikou cítíte studenou prázdnotu nezaujatého virtuosa.
O J . Průchovi v úloze sv. Jana zůstávám v nejistotě, zda ho hrál příliš rafinovaně, či
příliš prostě. Ve snaze o civilní výraz udělal však z vikáře spíše bodrého strýce a odda
ného služebníka než důstojného zastánce práv církve. Tím byl arcibiskup Karenův, ale
bez znaků osobitého pojetí. Výraznou a zajímavou postavu kata velmi dobře udělal
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A. Podhorský a nevděčnost role troubadourského rytíře dovedně zakryl L. Boháč. V mladé
dvojici V. Matulové a L. Peška - tomuto zřejmě nesedí role nešťastného milence - měla
převahu čistá hra Matulové (jen by neměla tklivější místa textu doprovázet sentimentál
ními pohledy vzhůru). Za dobrým hereckým průměrem celku, nad nímž stál jen výkon
Kohoutův, daleko pokulhával L. Veverka v roli komořího. Pěknou, účelnou a době
přiléhavou výpravu navrhl V. Hofman.
Leopold Peřich

A ještě pohádky
Zdá se, že některým »ušlechtilým pedagogům« a »umravňovatelským autorům« nedá
dosud pohádka spát. Nelíbí se jim prostě, že pohádky pro děti stále ještě - ba hojněji vycházejí a že je děti s oblibou čtou. Rádi by jim místo nich vpašovali »své pohádky«,
takové poučné a umravňující příběhy, neboť, jak jsme se dočtli v »Úhoru«, staré lidové
pohádky »jsou kruté, až sadistické, vzpomeňte na Červenou Karkulku. Brzdí víru ve
význam práce a vzdělání, vzpomeňte na pohádky o hloupém Honzovi. Nenamítejte, že
ten Honza nebyl vlastně hloupý. Ano, je to pravda, že dosti často je líčen ten Honza,
který nikdy do školy nechodil a nerad pracoval, jako chytrák, který protivníka přelstí. Ale
to je právě vada pohádky. To je právě ta vnitřní lež, která vede dětské myšlenky na
scestí. Ještě žijí mezi námi analfabeti, velkým se z nich nestává nikdo. Kupředu prorážejí
jen ti, kdo se vzdělávají. Hloupý Honza je jen pohádka pro slabé, kteří nemají nic než
víru a naději«. Dopovím to za autora: je to pohádka pro křesťany a nikoliv pro »věřící
vědy«, kteří, jako autor, sice také »zapisují lidové přežitky« (t. j. sbírají z úst lidu po
hádky), ale nejen že je nechápou, přeměří je ještě svým osvědčeným pedagogickým
metrem. Ubohá pohádko! Jak si to stěžuješ ústy pana Viléma Hauffa v úvodě k jeho
kouzelné sbírce »Karavana« (opravdu kouzelně vydané nakladatelstvím Melantrich s ne
obyčejně Šťastnými obrázky malíře Trnky) ? »Spílají mi starých panen a vyhrožují, že
mě po druhé už vůbec nevpustí!« Vzácný pane Hauffe, tak už před sto dvaceti lety byli
také takoví »umravňovatelé«, kterým vaše »Povídka o uťaté ruce« se zdála sadistická,
strašidelná loď nechutná a odpuzující, nevědomý malý Muk, lenoch jako náš Honza,
který, bohužel, nechodil na universitu a nestal se na př. »velkým spisovatelem mravo
učných a výchovných pohádek pro děti«? Nu, nevadí, je tu ještě množství dětí a několik
dospělých, kteří jsou tak »zaostalí«, že se nemohou nasytit hloupého Honzy, kteří znovu
a znovu čtou vaši »Karavanu«, nepřestávají se kochat Němcovou, Erbenem, Kuldou,
Třebízským, Kubínem a kteří rozumějí »víře a naději« pohádek.
Toto pohádkové puritánství zašlo však ješte dále. V předvánočním denním tisku
jsme četli: » I pohádky Boženy Němcové či Erbenovy mohou působit na dítě jako paskvil,
když nebudou vkusně a pietně vypraveny. Řeč starých spisovatelů nevyhovuje dnešním
požadavkům. Zastaralá syntaxe a vyčichlý pravopis musí být opraven...« Tedy klenoty
českého vypravěčského umění nevyhovují a bude je patrné nutno upravit podle, dejme
tomu, hostáňovské dikce. Tady už nám dochází řeč a vzpomínáme na přísloví o apatyce.
Jan Rey
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PODLAHOVA KN IH O VNA N AUČN ÝCH SPISŮ
(Ř íd í u n iv. p ro f. dr. Josef V ašica)

Sv. i. Profesor P. Bedřich Malina:

Dějiny římského breviáře
P rofesor M alina d a ro v a l českém u k n ě žstv u n eo b yčejn ě cenné d ílo . Popisuje histo
rický v ý v o j k n ih y, kterou kn ěz bere k o lik rá t za den do ru ky. Je to jeho du ch ovn í
chléb k a žd o d en n í, a p ro to je ta k d ů le žité , ab y zn al důkladné to, co jej d o p r o v á z i
p o všech jeho cestách. A u to r s velk o u p ílí se p ro p ra co v a l ohrom nou lite ra tu ro u ,
k terá u ž kolem breviáře p o v sta la , a z u ž itk o v a l p ro své d ílo n e jn o v ěj ší p o zn a tk y .
V české řeči je to práce jediná svého druhu. Poctěno I . cenou České du ch ovn í a ka
dem ie na r. 1939 . l . - l l . d íl. Str. 400, brož. 65 K , v á z . 8 5 K .

Sv. 2 . Prof. P. Blažej Racek T. J .:

Církevní dějiny v přehledu a obrazech
Po d e v ítile té neúnavné p rá ci p ře d k lá d á a u tor d ílo , které nesporné obohatí naši
literatu ru . „C írk e vn í d ějin y v přehledu a o b ra zech " p o d á v a jí osudy K risto v a k rá 
lo v s tv í od seslání D ucha Svatéh o a ž do ž iv é p říto m n o sti, do L ateránské sm lou vy
roku 1929 . Jsou to d ě jin y , sledovan é s velebn é báné svátéh o P etra, jsou to dějin y
C írk v e , je ž v sobe zahrnuje m nohé ze m ě a národy. K nih a pou čí a zau jm e čtenáře
in telig en ta , n eb o t au tor si dal z á le že t, a b y u dálosti p o d a l n á zo rn ě a ž i v ě. Stran 680 a o b ra zo vá příloh a na k ř íd ě. B rož. 1 1 0 K , v á z . 1 3 5 K .

Sv. 3 . Prof. P. Jaroslav Ovečka T. J.:

Výbor z Listů a instrukcí sv. Ignáce
K 400 . v ý r o č í za lo že n í T o v a r y š s tv a J ežíšo v a v y c h á z í obšírný v ý b o r z písem n ých
literárn ích p a m á te k jeho velkéh o za k la d a tele . Je to pu blikace, která m á cenu nejen
p ro h istorika , ale p ro každéh o v z d ělance, k te r ý chce vn ik n o u t do ducha d o b y ,
která to lik zn am enala p ro náboženskou obn ovu E v r o p y , p řed evším p a k naší v la sti.
N a slo vo v z a tý odborn ík P. J. O večka T . ] . d o p ro v á zí sv ů j p e č liv ý p ře k la d
n e zb y tn ý m h isto rick ým kom entářem . - Stran 700, brož. 120 K , v á z . 145 K .

Sv. 4 . Prof. Dr. A. V. Florovský:

Čeští jesuité na Rusi
Jesuité české p ro v in c ie a slo van sk ý v ý c h o d
V eliké d ílo d ěje z p y tn é , d o p ro v á ze n é hojn ým m ateriálem o b ra z o v ý m , v něm ž u n iv.
p r o f . A . V . F lorovský objem ně, na zá k la d e pram enů zh usta dosu d n e p u b lik o va 
n ých, z jis til v e lk é p rů kopn ické zá slu h y , jic h ž si v un ionistickém hnutí d o b y li čeští
řá d o v í k n ěž í svou m isijní činností na R u si. - Str. X I I + 4 7 2 , brož. 240 K , v á z. 265 K .
U k a žd é h o knihkupce.
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TŘI N O V I N K Y
mode r ní české prózy
I.R. Malá: T A JE M N Á P ÍS E Ň
N o vý román vynikající autorky úspěsně trilogie „Bez počátku
a konce" Dej románu, o jehož hrdinovi lze tušit, že jeho osudy jsou
obrazem skutečné postavy v našem umění, odehrává se v devadesá
tých letech minulého století , v době nejplodnějšího uměleckého kvasu
a společenského ruchu. Autorka projevuje opět nesmírné pochopení
pro nejskrytější vnitrní děje v duši člověka a jeho boj o uskutečnění
uměleckého snu.
Stran 304 , brož. 54 K, váz. 68 K.

Pavel Nauman: V ÍC E Z L É H O
Ukázat , kolik vzrušujícího napětí a dramatických momentů skrývá
v sobě živ o t průmyslového podnikatele , jehož všechen úspěch závisí
nakonec na citovém, mravním , charakterním základu člověka , bez
něhož se v šechno, obchody plány , majetek hroutí - podařilo se tomuto
vyzrálému dílu v plné a přesvědčivé šíři.
Stran 288 , brož. 46 K, váz. 60 K.

Bedřich Svatoš: R U C E LASKAJÍ ZEM I
Mohutný románový obraz života dvou generací starousedlého sel
ského rodu , prodchnutý ideou silného člověka , zápasícího o udržení
a rozkvět zděděného rodového vlastnictví . Český román druhu se
verských ság.
Stran 264 , brož. 39 K, váz. 52 K.
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