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DVA ROMÁNY Z ČESKÝCH DĚJIN

P Ř Á T E L Ů M

Ř Á D U

K. N ový:

Z ísk áve jte svému časopisu

Rytíři a lapkové

nové čtenáře a odběratele!

II. vydání. 33 K, váz. 48 K
Román z pohnuté doby Václava IV.
upoutá novostí látky i básnickým
zpracováním, jež příběh proměňuje
ve třpytnou legendu o síle a hrdin
ství, o vášních a láskách pradáv
ných pokolení

W. Scholz:

C e s t a do I l o k u
45 K, váz. 60 K

Velký román s ústřední postavou
Jana Kapistrana, strhující barvitým
líčením středověkého městá, drama
tickými scénami a obrazem neklid
ných, bojovných duší
U knihkupců
D R U Ž S T E V N Í PRÁCE, PR AHA

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

Josefa Pekaře

O povstání kralevice
Přemysla proti králi
Václavovi I.

v bibliofilské úpravě Antonína
Lískovce a s erbovními kres
bami Břetislava Štorma.
KNÍ ŽKA NEPŘIJDE JINAK
VŮ BE C N A K N I H K U P E C K Ý T R H

Ivan Andrenik
VE ZNAM ENÍ KŘÍŽE
Skončeno putování. S Bohem, vy krásné věci!
Studně už vysychla, vyssál ji parný žár.
Zářivec zřítil se, jenž nebesa chtěl ztéci,
z popela kouří se, vyvála vůně jar.
Zazvuč mi, slovce mé, na konci putování,
když hvězdy zapadly a slunce není blíž.
Jen s jitra rozbřeskem je slyšet ostré vání
a bledou jitřenkou prosvítá jasný kříž.
Kouzla jsou prý ta tam. Ó, vizte je, bědné lháře!
Do bouře, do vichru biřici byl jsem hnán,
ať tedy ovane mi chladným dechem tváře.
Ať sviští jak si chce, pod maskou nepoznán
vkládám si nátepník na ruku, která zebe
a s boží pomocí vyčkávám první stříž.
K snídani prostřeno. Hle, již přichází Hébé
a bledou jitřenkou prosvítá zlatý kříž.
Lesk karbunkulů nenítí k zpupnosti a pýše,
jež ve své nestoudnosti předcházívá pád.
Moc, sláva rezaví tam, kde se přilne k líše,
kde vítr skučí a kde pláče listopad,
kde město v dáli je a ještě dál se ztrácí,
kde neláme se tenká ctnosti mříž.
Mlčení samojedných zve k hodům a vrací
s východem jitřenky pobledlý zlatý kříž.
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Vlasec byl vržen, je pryč, je pryč už zlatá ryba
a vůně čaronoční trouchnivinou čpí.
Kdo přichází a kdo tím kalem stále hýbá,
když dávno v kraječkách má zmilitká už spí?
Kdo otáčí zpět vteřiníkem, kdo co říká
za potlach, vždyť zlomena je balvanitá tíž,
ostří se ztupilo, vystoupla ekliptika
a bledou jitřenkou prosvítá jasný kříž.
Hlavice sloupu bortí se. Zřím divoké klání,
oděn tmy hazukou (proč mi to postačí ?).
Slza se mění v smích, tvář se už nesmáčí.
Zazvuč mi, slovce mé, na konci putování,
když vzlétl nadčlověk z popelu k nebi blíž.
Jitřenkou prosvítá veliký jasný kříž.

ODHALENÍ
Tak časem šalba klouže, dnešek tak chvátá v zítřků spár
a cokoliv odkryje blesk rány půlnoční,
podupe, zdeptá loukoť vteřin.
Ó mrzká bolesti, praskote hnátu, v kole se lámajícího,
lepkavá blizno okvětí masožravých!
Jest však čas někdy beránek bezbranný a snítka křehká jej ohne.
Co poodhalil zášti cíp,
jak lehce po poznání odnese pryč vlna,
sůl slzy krokodilí v třpyt perly neproměníš.
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Ale když svědek ti mlčením přikývne,
když ledem ztuhne v ráz odkrytá tvář,
proč by ses vydával na pospas posměchu,
proč by ses mrskačsky za jiné kál?
V divadle spatřený záblesk, dech věčnosti,
jako by vyzýval k bláhovým pokusům,
plížit se za stínem chvění mámivého.
Hluchá tma. Klid. Zas a zas němota.
Plameny výkřiků uhasí asbest věty:
- Rupií bečku a hřivnu dukátů na hlavu zločince Kalendáře!
Ruce a červená víčka a kobalt žilkoví, jež v spáncích ukrývá se,
ty Punkvy na pažích, vystouplé a opět hledající ponor.
Nadarmo zvadlý stvol. Z popelu uhlík. Smrtihlav.
My, saidští učňové, roušku jsme odkryli
z obrazu Života, dění tajemného,
jenž se nám teď ohromením mstí.
Ve slově tištěném, v prázdných zdech věčný návrat jsme hledali
a on tu je...
Ale zbavte se tíže a osvoboďte ruce své!
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Miloš Kratochvíl
PATERO MNICHŮ
Za časů požehnané vlády Jindřicha krále a císaře Římské říše žilo na
východním pomezí patero mnichů, poustevníků. Byli pak živoucími ná
dobami ctností, ctností vrozených z milosti a těch - což více platí - získa
ných cvikem a oddaností. I naplněno v nich osmero blahoslavenství.
Nejprve však sluší vzpomenouti jejich jmen. Prvnímu bylo jméno
Benedikt, druhý měl jméno Matouš, třetí Jan, čtvrtý Kazimír, pátý ko
nečně se jmenoval Barnabáš. Byli to mniši poustevníci, kteří žili v hlu
bokém lese, konajíce skutky Bohu milé a lidem lahodné. Holý srub byl
jejich příbytkem, kde v noci kladli svá těla na holou zemi, kámen měli
za podušku a pokrývkou rohož, hrubou, každý jednu. Lačníce a žízníce
po pokrmu spásy, pokrmu tělesného požívali, jen když již údy mdlely;
zeliny lesa a políčka, v potu obraceného rýčem, je sytily sdostatek, hrách
či jáhly byly hodokvasem; chléb zřídka kdy vstoupil v jejich ústa a maso
zvířat nikdy. Čistá voda byla nápojem jediným.
Ale nedosti na tom, že svým tělům nedopřáli vlády nad duchem, oni
ještě sami se sužovali, trestajíce je důtkami. Každé ráno po vykonaní
modliteb obnažili záda až po pás a navzájem se šlehali, litujíce hlasně
svých hříchů i hříchů svých bližních. Nikdo pak nešetřil druhého v této
kající službě, naopak, ten, který rány přijímal, prosil tepajícího: »Přilož,
přilož. Hřešíš, chceš-li mne šetřit.« A když bolest již zmítala údy, posilo
vali se svatým zpěvem a modlitbami. Aby pak ani úst svých neposkvrnili
nedbalostí, zavázali se k mlčení; i nemluvil jeden k druhému - mimo čas
bičování a modlení - než k příchozímu hostu, při šel-li který.
I byl mír kolem nich. Nebyl, koho by k nim přivedla závist, chtíč Či
jiný hřích. Jen tíha hříchu nebo tíha utrpení k nim občas zavedla bludného
chodce. Každý tu byl uvítán, pronásledovaný i tupený, potřebný a lkající,
lačnící i žíznící, hledaný i hledající. Rozdělovali se o svůj pokrm i pří
střeší, dávajíce navíc dary milosrdí udílené skutky, slovem modlitby i sou
citným pohledem. Toto pak jest bohatství, jež nebudí hlad v lakomci ani
vášeň v lupiči, ač není penězi k zaplacení.
Nebyl však jen mír kolem nich, i v nich byl. Neboť nebylo, co by
zkřížilo jejich cestu; ozřejměné byly jim vztahy věcí a lidí, myšlenek a
skutků, neboť přímá čára vede od bídy k pomoci, od zoufalství k útěše, od
člověka k lásce. Kdokoli k nim přišel, nebyl zkoumán po své hodnosti
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a jménu, nýbrž po svých ranách, smutcích a opuštěnosti. Hned se vždy
vyjevilo, čeho je potřebí; tak k nim samy přicházely jejich úkoly a oni nemusili teprve přemýšleti o svém poslání, již je plníce. Čeho je víc třeba
synu člověka?
Stojí psáno, že zlého skutku neutajíš; neutají se však ani skutek dobrý.
A tak se roznesla pověst po kraji o patero mniších, poustevnících a jejich
svatém životě. V šíř i v dál pronikala stopami těch, kdo zakusili dobrodiní
pěti bratří. V Šíř i v dál pronikala, až pronikla k samému knížecímu dvoru,
ke dvoru knížete Měška.
I vypravil se kníže Měšek jednoho dne do pomezních hvozdů, spojuje
příjemnost lovu se zbožnou poutí. Když došel již na doslech poustevny,
poručil zmlknouti loveckým trubkám a klesnouti oštěpům. Zanechav pak
svou družinu, aby tu ležela, sám vykročil zbývající cestou. A vskutku ho
zavedla k srubu mnichů poustevníků, kteří ho přijali, neptajíce se ani po
hodnosti, ani po původu a jménu. I modlil se s nimi kníže Měšek, jedl
zeliny a pil čistou vodu. Pobýval pak s nimi tré dnů, užívaje jejich míru.
Dne třetího před odchodem poručil se do jejich modliteb a žádal je za
svaté orodování. Aby však napomohli své nuzotě, zanechal jim měšec,
těžký stříbrnými hřivnami, jichž na počet bylo jedno sto.
Ležel měšec stříbrňáků na hliněné zemi uprostřed srubu a mdle se
leskl svými plíšky. Dost však, aby přitahoval pohledy i myšlenky mnichů.
Neboť vskutku si s ním nevěděli rady, kdyžtě nikdy nic podobného ne
hostil jejich skrovný příbytek. Znovu a znovu zahlédali na třpytící se
povrch - stříbro bodalo v oko, ten onen vložil dlaň na peníze - studily
ledem. Občas vzal někdo plíšek do ruky a pustil zpět - cinkl kovem
zbraně. Němí obcházeli kolem měšce, který neustával hlomozit svou stří
brnou pýchou a mocí. Zdálo se jim, že je ta malá lesklá hromádka vytiskuje z jejich příbytku, kterému najednou hrdě vládla. I vytráceli se ven,
než kdykoli se vrátili, nalézali ji opět na témže místě a v téže pýše. I ne
dovedli srovnati své myšlenky tváří v tvář stříbru. Tehdy dokonce i pro
mluvili, neboť vstoupil v ně neklid a opustila je jistota.
Benedikt pravil: »Což jest stříbro jiného než osidlo ďáblovo? Neboť
zdánlivě vše nabízí, vše přibližuje na dosah, nejsladší ovoce a nejdražší
požitky, aby duše v zápětí propadala peklu.«
»Stojí psáno,« pravil Matouš, »žádný nemůže dvěma pánům sloužiti.
Nelze člověku sloužiti mamonu a Bohu zároveň.«
»Hle,« zanaříkal Jan, »již nás tato hromádka bídného kovu tolik za
ujala, že se jí po hodiny obíráme, byť ne s láskou, přece s pozorností,
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zatím co slunce se schyluje k obzoru a jindy jsme již dávno byli na
modlitbách.«
I vyšli mniši ze srubu ven pod večerní oblohu a modlili se vroucněji
než kdykoli dříve, i zpěvem hlasněji velebili Pána a Stvořitele. Též dru
hého dne ráno tepali svá těla usilovněji, až se jim úpění prodíralo ohra
dou zubů.
Poté však nezbylo, než aby znovu se vrátili k předmětu svých starostí,
neboť jejich příbytek byl stále ještě příbytkem stříbra.
»Sluší též povážiti,« pravil mnich Kazimír, »i když své duše nástra
hám ubráníme, že vystavujeme též svá těla velkému nebezpečí. Což neroznesla-li se třeba už zpráva o knížecím daru a kdož ví, zda není již na
cestě rota lupičů, aby nám tento poklad vydřela. A my, kteří bychom s ra
dostným srdcem uvítali svatou smrt mučednickou, nikterak přece netou
žíme položití život za měšec stříbrňáků.«
»Běda,« zvolal Barnabáš, »my, kteří jsme se do té chvíle nikoho nemusili obávati, jako chuďas, jenž si zpívá lupiči tváří v tvář, abychom se
nyní chvěli před stíny lesa a jazyky lidí. Obojí může skrývat zbraň
smrtelnou.«
»Zbavme se měšce,« volali pak jeden přes druhého, »zbavme se
měšce!«
I rozhodli se vrátit dar vzácný stejně jako neblahý, vrátit jej vzneše
nému dárci. Aby se však nerozhněval a nedomníval se, že jeho milosrden
stvím bylo pohrdnuto, sestavili mniši děkovné skládání, které měl vyvo
lený posel vyříditi zároveň s odevzdáním stříbra. Byl pak k tomuto úkolu
zvolen Barnabáš, který odedávna obstarával bratřím, bylo-li co z kraje
potřebí. Před odchodem ho naučili mniši tomuto vzkazu: »Kníže náš nej
milostivější, přijímaje z nehodných rukou zpět vzácný dar, kterým jsi nás
obmyslil, vyslyš naše pokorné vzkázání. Sloužili jsme do té chvíle Bohu
každým skutkem a každou myšlenkou, a to bylo, co od nás Pán a Vyku
pitel náš vezdy žádal a žádá. Avšak nikdy dosud od nás nepožádal peníz.
Tudíž nevíme, co bychom si s tak velkým bohatstvím počali, kdyžtě dosud
byl náš největší poklad naše zdrženlivost a odříkání. O to bychom však
nyní snadno mohli přijíti, s pokladem novým zacházeti neumějíce. Neboť
„mnich maje groš, nestojí za groš“. Přijmi, prosíme tedy, zpět, cos nám
z plnosti své milosti dal, a věř, že se tím nezmění prosby a modlitby,
které za spásu tvé duše k Nejvyššímu vysíláme.«
A tak s těmito slovy v mysli a s měšcem stříbrňáků v haleně byl vy
slán bratr Barnabáš, provázen požehnáním ostatních mnichů.
Leč jako pokulhává úradek lidský za temným spěchem osudu, sotva
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noc vystřídala den, kdy vyšel Barnabáš, zabušily rany na chatrné dveře
srubu a stíny zalehly výplně oken. Byly to pak rány a stíny zlých.
»Ven z pelechů,« volali lupiči na probuzené mnichy. »Ven a vydejte
nám hned zlato, které vám tu kníže zanechal.«
»Běda nám!« vzkřikli vystrašení. »Nemáme ani zlata, ani stříbra, jež
bychom vám vydali.«
»Nesluší svátým mužům poskvrňovati svědomí lží,« vysmívali se ne
šťastným loupežníci. »Dobré máme zprávy, že se vaše někdejší chudoba
obrátila v bohatství, v kterém se nyní pelešíte. Buďte nám vděčni, že vás
chceme zachrániti před hříchem lakomství a již nám tedy vysypte své
tučné měšce.«
»Je pravda,« volali opět poustevníci, »že nás kníže obdaroval. Než
stejně je pravda, že jsme dar právě dnešního dne odeslali, aby byl knížeti
vrácen.«
Tu vypukli loupežníci v smích, který vrcholky sosen roztřásal: »Kdo
kdy viděla chuďasa, aby zahazoval namazaný krajíc ? D ěláte si z nás blázny,
majíce nás za lehkověrné děti. Promluvíme k vám tedy řečí srozumitel
nější.« A již vlekou nebohé ven na paseku před srubem, za vlasy, za brady
je vláčíce přes kamení, hloží a pařezy. Tu je vzhůru potrhovali, tu zas
jimi o zem udeřili, až bekali, tu jim údy kroutili, tu nozi zraňovali. Když
se to nějaký čas dálo, opět na ně otázkami udeřili.
»Při Bohu přísaháme,« naříkali mučení, »věřte nám, bratří zbloudi
lého srdce, že ani jeden jediný penízek při sobě nemáme. Rádi bychom
vám vše dali, kdybychom co měli.«
»Ach, jak mamon přísahající ústa zkracuje!« vzkřikli loupežníci. »Již
vás docela osedlal ďábel zatvrzelosti a k ďablu vás tedy spěšně pošleme.«
Lépe jest pomlčeti o tom, co se poté dálo, když lupiči se znova na
mnichy vrhli, jako dravý vlk když mírnou ovečku uchvátí. I naplnili na
nich svou zuřivost, až všichni poustevníci v nevýslovných mukách duši
vypustili.
Ptáte-li se pak, co se s pátým mnichem, Barnabášem, stalo, nemůžeme
vám odpověděti. Nezachovala se zpráva, zda cíle svého došel, Či rovněž
na své daleké pouti byl chycen, nebo snad stříbrným ďáblem, kterého
s sebou nesl, byl přemožen a zpronevěřil se. Zel, že druhá a třetí možnost
blíže jest pravdy než první, o niž by knížecí kronikář jistě neopominul zapsati zmínku.
V tak podivuhodný a krvavý plod dozrál tedy milosrdný skutek, který
vykonal dobrotivý kníže na pěti poustevnících, cizí jsa jejich duši.
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František Tesař
NOSIČ POCHODNÍ
Slib rozžal pochodeň
nad pahorky šera
a malý nosič - sen
teď váhá, kudy sestoupil by
a malý nosič - sen
neznámou cestou zmaten bloudí...
Ach, na kom radu vyprosil bych,
než stín se do mé jizby vloudí?
A tichý nosič - sen
se dotkl prahu mého,
v pochodně světlo ponořen
vděk domu hostinného
v tři pruty světla drobnou rukou skul,
vděk domu hostinného
tři pruty jasu jitru dal,
než den ho dechem odvanul
v chorály jisker, z nichž se vzňal.

STÍNY KVETOU
Stopou, jež dosud nevychladla,
vracím se bílé noci vstříc,
kol rtů jí nová vráska padla:
chtěla mi ještě něco říc;
jak zdráhavá se k slovu chystá,
průzračnou vlnou zbořen val,
jí v čele květu vločka čistá
hlas budí, který umdléval:
hleď, stíny kvetou.

V plavuních ticha utonuly
a já je zvedám, neklidný:
roztají v ruce, či je v půli
cest nových zradí moje dny?
(3 ruko květu, vzbudila jsi
strun skrytých hlas a sladký hněv,
z tvé vůně v zrnka radost kvasí
a já je změním v tichý zpěv:
hleď, stíny kvetou.

Z JA SN ĚN Í
Vyhaslé důlky oken hladím,
květ ledový svým dechem myji
a krůpěj po krůpěji svádím
v úvěru misku, až se kryjí
s otázkou hlas, jenž odpovídá,
se stínem jas, po kterém voní
přátelský dotek; s ním se vydám
zvědavě tichý, kde se sklonil
včelínu dech do bílých stínů:
dech slyším, slyším srdcí chvění,
křeč mezistěn jak zmírá v klínu
ochablých těl a přemýšlení...
Otázky plamen kladu v tvůj krov,
domove včel, v jabloně kmeni
jsem jiný zažeh: neslyším slov...
Chvěji se šťasten před znamením.
Otázku zhasil marnotratným
podílem kraj, jenž nabízí mi
záběrů tolik, že je chvatným

neshrnu slovem. Rozkvetlými
větvemi v pláštích jinovatek
dnů dávných písně tiše linou,
chvěj né jak dým, jak růže plátek
hoří nad dojmů rozvalinou.
Co blízko mojí tváře dýchlo,
pár slůvek šeptlo? Nebyl to sen?
Snad ticho chvělo se, snad tichlo
jen v hrudi srdce, snad od sosen,
jež k západu mi cestu hradí,
pach pryskyřic tál závějemi,
snad smál se čas, že za svým mládím
bloud posly slal a zůstal němý...
Vše možné je - však, když jsem zahléd
pruh světla v šeru zakotvený
a zblízka postřehl, jak náhlé
zjasnění oslovilo jmény
mlčící stíny na pěšině,
tu věděl jsem, že z něj je skrytý
valounek zlata na mělčině
a pohár štěstí nedopitý.

Luis de Góngora
NO VÝ IKAROS
Kéž myšlenku tvou, odvahu tvou k změně
Nestrhne to, že kdysi jinoch smělý
Šíleně padl, ač zas pád ten celý
Slavný hrob našel v zvlhlé mořské pěně.

V mírný van rozvlň křídla roztouženě,
Pak, aniž by chlad vln, strach otupělý
Smočily křídla, létni, lákán bělí
V kraj smělosti, kde všechno v ryzí měně.
Zavladař rovnou v sféře zlaté lávy,
Kde královský pták zrak svůj bystří k půtce,
Nechť vznešený žár pak už vosk i ztaví;
Vždyť pro moře, kde v skonu sepneš ruce
I pro břeh jeho vzejde mnoho slávy,
Když padaje, jim jméno vyrveš prudce!...
1584

ELEONORA
Za jitřenkou, jež rdí se, slunko zlaté
Od Východu se v prostor rozletělo,
Ona, květ tisknouc na růžové čelo,
Ono, kmit zlata na koruně vzňaté.
Zrnečka blaha, starosti, jež mate,
Hlasem, co jihl, neb lkal jako cello,
Metali ptáčci, když se rozednělo,
Na svěží louce již po kolikáté.
Tu opustila obydlí svá vznosná
Eleonora, vánek provlažila
I kámen dechem... Hle, tu vše se třepí,
Neslyším zpěv již, prchá zora rosná;
Když vyšla ona, zem snad němá byla,
Neb já, - to spíše! -, k všemu hluchý, slepý!
1582

Přeložil Zdenek Šmíd
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Jaroslav Červinka
KE SMYSLU MLADÉ POESIE
Duchovní situace, na kterou jakožto její projev a její svědectví uka
zuje v mladém umění zatím nejuvědoměleji mladá poesie (i prosa),
zakládána je rozhodnutím a neúprosně nutkavou vůlí konkrétního jed
notlivého člověka, uvědomiti se co nejhlouběji. Rozhodnutím, v němž
nutno spatřovat cosi duchovně revolučního, rozhodnutím arci, které
uzrálo z rostoucí a naléhající nutnosti, vnitrní nutnosti. Není zde ni
jaké libovůle, nijakého vnějšího chtění, kdo je vytýká, mluví z po
vrchní neznalosti. Konkrétní jednotlivý Člověk se svým konkrétním
subjektivním vědomím, jehož přijetí a uznání je zde první, nezbytnou
podmínkou, je onou nutností jakoby svírán, je jí jakoby dobrovolně
zajat. Žijí-li a myslí-li ostatní »nezasažení« v jakýchsi rozptylovacích po
hybech v rovině horizontální, je člověk, octnuvší se v silovém poli oné
nutnosti, jakoby napínán kolmým směrem, přitahován závažím, jímž je
mu vlastní bytí, vlastní existence očištěná, naprosto konkretní, přitaho
ván oním směrem tragické odvahy, úzkostným, za nímž je tušen dotyk
bytí absolutního, transcendentního.
Svědkyní této nutnosti je pro ty, kdo rozumět jsou schopni a chtějí,
poesie, jedině sourodý zde a povolaný výraz, ručitelem pravdy vsak
nepopiratelným je sám život. On podnítil a podněcuje, on je neustálou
výzvou i oporou, na niž se stavějí kroky hledajícího.
To, co prožívají ti v mladé poesii a prose, jimž tvorba není jen ja
kýmsi objektivistickým uměním, nýbrž hlubokým výrazem osobnosti
a zápasu o tuto osobnost, není ostatně nějakým zjevem místním, umele
vyvolaným nebo dokonce módním. Bezpochyby jsou jeho kořeny za
puštěny do téže - obecné - duchovní půdy, z níž roste valná část ce
lého přítomného evropského myšlení filosofického. Spontánně, z vlast
ních vnitřních zkušeností byl u nás prohlášen za předmět a cíl tvůr
čího zájmu v mladé poesii člověk, Člověk v svém osobním, konkretním,
celistvém bytí, člověk hluboce soustředěný na svou odhalenou existen
ci, vyloučený z anonymní všeobecnosti vitálního bytí. Nuže, tento zájem
anthropologický (při Čemž termín anthropologie vracen je zde svému
náležitému významu, kdežto byl zlehčen positivistickou přírodní vě
dou), který ovšem není vlastně »zájmem« objektivistickým, nýbrž váš
nivou účastí a duchovní prací na člověku - sobě samém, je nejmoc
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nějším podnětem jednoho proudu přítomného filosofického myšlení.
Tato »humánní« filosofie,1 obracející se proti ahumánní filosofii objektivistické, systematisující, methodologické, razící cestu vědeckému
poznání, klade důraz na otázky konkretního člověka, jeho existence,
nikoli na jeho poznání neosobní, nadčasové. A autor uvedeného spisku
vidí ve vzrůstu oné humánní, či také relativní filosofie, která je vášnivě
zaujata konkretním člověkem v Čase, jakousi obrannou reakci, vidí v ní
typickou filosofii krise, kterou je mu taková duchovní epocha, v níž
jednotlivci Či národy stojí před rozhodnutími nejvyššího kulturního vý
znamu a v níž dosavadní základ, řád života je otřesen. Dvěma velkými
podněcovateli této člověčske filosofie, stojícími zároveň na dvou jejich
pólech, jsou Nietzsche a Kierkegaard. Aktuálnost obou těchto vysoce ori
ginálních myslitelů v povědomí dneška je nepochybná. Zatím však co.
Nietzsche podnětně působil na tak zv. filosofii života, navázala na lidský
a myslitelský odkaz velikého Dána t. zv. filosofie existenciální. Nelze se
zde rozšiřovati o hrdinském a odbojném Kierkegaardově objevitelstvi
v říši lidského ducha, o jeho bojovnictví o pravdu v subjektivitě - jeho dílo
v podstatné své Části je u nás, žel, stále nedosti známo, nebyvší ještě pře
loženo - je však jisto, že irradiace jeho osobnosti (každá pravá idea
bylo řečeno - zvláště je-li vášnivým životem podepřena, je nakažlivá) za
sahuje dnes, byť snad i neuvědomělým prostřednictvím, i mladého basníka.
Kierkegaard totiž je předchůdcem, prvním moderním duchem, který po
ložil tak vášnivý důraz (vlastním životem stvrzený) na konkrétní bytí
člověka, na subjektivitu, v níž teprve člověk dospívá svého nejvyššího
stadia - náboženského. Odtud teprve jako by se datovala rozvíjející se
a pokračující tradice myšlení existenciálního, které se zcela novou od
vahou a vůlí k vidění a neohrožené pravdivosti chápe existenci člověka,
konkretního člověka, a to i vzhledem k oblasti, rozumu a smyslům po
vůli nepřístupné. Toto myšlení, znamenané dále několika málo velkými
evropskými jmény básnickými, dochází přesného a důsledného vyjádření
v tak zv. filosofii existenciální nedávných let, jak ji vypracovali M. Hei
degger a K. Jaspers. Pro dobré poučení o této filosofii může čtenář zajít
do Článku Rudolfa Voříška »Tragika osamocení a heroismus ztroskotání
ve filosofii M. Heideggera a K. Jasperse«, otištěného roku 1935 na
stránkách tohoto časopisu. Není a nemůže zde být mým úmyslem hledat
a zjišťovat nějaké analogie, souvislosti či dokonce vlivy mezi tak zv.
existenciální filosofií jakožto naukou a nejmladší poesií. Tato poesie má
zajisté své spontánní a samostatné východisko, je určena daty místními
1 Max Bense: Aus der Philosophie der Gegenwart, Kö ln 1940.
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i Časovými a má přirozeně i své zvláštní zaměření esthetické. Přesto však
tvrdím, že základní společný prvek, totiž Člověk v pojetí existenciálním,
tam jako objekt filosofického šetření a myšlení, zde jako sám subjekt,
básnický prožitek a inspirace, je v podstatě týž. Existenciální filosofie pří
značně vznikla v době vypjaté duchovní krise, která, vlekouc se a vzrůsta
jíc skrytě vlastně nikoliv po léta, ale po staletí, uzrála k tomu, aby člověk
alespoň pohlédl neohroženě pravdě svého nitra v tvar. Existenciální filo
sofie není žádnou naukou, žádným systémem, ona proste nepokrytě po
znala člověka, jaký v přítomné duchovní situaci byl, poznala jej pozná
ním bližším vlastně poznání básnickému, o než se fakticky také mohla
opírat. Zašla však až tam, že poznanou, řekli bychom aktuální pravdu
o člověku přijala za nezměnitelnou, povýšila ji na nevývratný osud, úděl
člověka. Úděl tragický, který však má člověk s jakýmsi amor fati heroic
ky nést. Zde, v závěrech, je snad slabina této filosofie, za niž se jí dostalo výtky nihilismu.
Jaká je tedy pravda o člověku, konkretním člověku v čase, kterého
učinila svým předmětem existenciální filosofie, a pokud je tento člověk
i člověkem dnešní mladé poesie? Důležité, první stanovení jest, že člo
věka nelze poznat, vysvětlit, odvodit, jak se až dosud dělo a děje, z ně
čeho, co je mimo něj, z prostředí, hospodářských poměrů, z libida a pod.,
nýbrž že Člověk je jako existence svobodný. Konkretní bytí, existence,
a řekněme hned, jen existence jaksi obnažená, pročištěná, je člověku ja
kousi citlivou dření, duší, skrze kterou jedině může přicházet v dotyk
s transcendencí. Odhalená existence je zároveň nejzazším místem v člo
věku, mezí, neboť člověk je podstatně bytosti pomeznou, pohraničnou,
jest sice zcela podroben řádu přirozenému, dotýká se v něm však samot
ných hranic transcendence. A dosahování oněch mezí, k nimž člověk ne
přestává být puzen jako k tušeným odpovedem na otázky po smyslu světa
a života, není dáno abstraktnímu vědomí, ani však existenci vitální, roz
ptýlené, povrchové, nýbrž je možné jen v konkretnosti času a v situacích
existence pročištěné.
Existence člověka není něčím předmětným, není dána, nýbrž je neodlučitelně vázána na čas, Čas konkretního bytí, v němž se uskutečňuje,
v němž se stává. Existence takto přichází sama k sobě. A to je důležitý
poznatek této filosofie: člověk netouží jen po neosobním, abstraktním
poznání, nýbrž v konkretnosti své subjektivity žízní být, být samým sebou. Existence pak, zavalená všednodenností, propadající se v svět, při
chází k sobě v jistých existenciálních, pomezných situacích, jimiž jsou úz
kostný pohled na smrt, starost jako jakýsi lidský vid bytí v tomto světě,
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svědomí, rozhodování, vina, utrpení, boj, láska. Tyto »situace« nejsou jen
nějakými duševními, psychologickými jevy, odkudkoliv odvoditelnými, ný
brž jsou to skutečnosti významu existenciálního, jimiž se člověk hlouběji
a hlouběji uvědomuje, stává se sám sebou, a to ve vztahu k transcendent
nu, k Bohu.
Příkladem cituji báseň mladého básníka Milenci, již mohl jsem volit
bez dlouhého hledání: »Otvírá okno dívka, však v jasných tmách, / jež
hvězdy muchlají a k dívce vrhají je, / postava, kterou hledá, není již... /
Modrý knot hoře večer stáh’ / a tma je nesmírná, jak bytost žije, / dolů
se vzdouvá, do stran, výš a výš.« - »Zda na Boha teď s tesknou slastí
vzpomene, / že také On ji hledá v noci této, / on, nejvýš sirý bez člověka? / A sotva vzpomene, ucítí ústa plamene, / veliká milost sněží jím
a vše to, / co věčnost je, teď laská ji i leká.« - »Kde milý nyní je, zda
vzpomíná si, / že po dvakrát též v noci hledán je, / on, nejvýš sirý bez
lásky? / A sotva vzpomíná si, cítí dotek krásy, / jak otevřel by zadní
branku do ráje - / v tvař vichr milosti, v zrak boži bělásky...«
Bylo by ovšem, jak už řečeno, liché pomýšlet na to, ze naše mladá poesie
a částečně i prosa byla snad ovlivněna zmiňovanou filosofií. Pro to není
praktických předpokladů. Je pro ni samu spíše významným ověřením, že
spontánně, sama ze sebe dosvědčuje jaksi skutkem, výrazem, základní
pravdivost tohoto obrazu člověka, zdůrazněme člověka krise, obrazu, jejž
nemůže odmítnout nikdo, kdo je sám k sobě v nitru upřímný. Mnozí zde
rádi mluví o chorobě, je však jistě jen znakem opravdovosti, odhodlat se
opravdu přestátí chorobu, abych byl jednou cele, plně zdráv. Neboť jaký
jiný smysl má ono odhalování existence, ono sebeuskutečňování, ono váš
nivé hledání pravdy v subjektivitě (není to život požitků, nýbrž naopak
hluboce přijaté kázně), než že člověk, který dopustil téměř nenavratitelnou ztrátu Boha, hledá v světě vychladlém stopy, po nichž by se mu opět
mohl přiblížiti. A vychází ovšem jen zdola, jen ze sebe sama, jen v sobe
ještě jako by shledával stopy - stopy svého původu a určení, zatím co
všechna znamení vně, mimo něj, zdají se mu nenávratně zrušena, smazá
na. Ale nelze, myslím, to vše odsuzovat jako pýchu uzavřenosti, neboť
tato duchovní podoba člověka je opravdu otiskem vnitřní nutnosti, která
svírá, a nelze ani mluvit snad o pýše tam, kde člověk znovu a znovu,, ve
velké žíznivosti své, hledá, byť jeho údělem bylo tolikeré ztroskotaní.
Každý veliký úděl člověka je heroický, a tak i pravé umění je vždy
heroické.
Charakterní rys heroičnosti má i mladá poesie i prosa, pokud se k ni
sestersky druží. Mohly by si v svůj tvůrčí štít vepsat již proslovená slova -
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»Široký, příliš široký je člověk...« - hluboký prostor lidské duše svou žíz
nivostí zaplňovat je jim pravou tvůrčí radostí, jež arci není bezbolestná.
Nespokojí se žádnými lehce nabytými jistotami, plod života, zraje-li pro
ně, bude dlouho zráti. Nejsou pro ně všeliké výhodné, užitkové, směnné
moudrosti života. Člověk této poesie má nade vše krásný a těžký úděl:
nebýt uzavřen, nebýt skončen v svých výpravách za sebou samým a za
člověkem - svým bližním.
Jeho zrak, námahou viděni zesláblý, bude vždy tím jen silnější, aby
spálil kolem sebe všechno pouhé pěnění života, každou malost, přetvářku
a lež lidskou.

Václav Kameník
INDIVIDUALISMUS
MALÍŘE JIN D Ř IC H A PRU CHY
Malíř Jindřich Prucha je v našem malířském vývoji pokládán za svor
níkový zjev mezi dojmovou skutečností a jednotící vůlí výtvarnou. Avšak
prohlížíme-li jeho dílo a prozkoumáváme-li jeho povahové rysy, zjišťu
jeme, že to nebyl člověk vůle, ale také ne člověk vyrovnaný, nadaný svě
žími silami jednotícími. Byl to člověk hoře, plný vesnické plachosti, jehož
vínem se stala tichá touha po absolutnu; a právě tato touha jej odlišovala
od průbojných vyznavačů, družných a bouřlivých besedníků, pokusníků
a třeba i rouhačů a nespoutanou, jichž se u nás urodilo přemnoho v době
po výstavě Munchově a francouzských impressionistů v Praze na počátku
století. Sám Prucha po svém tichém způsobu se zařadil do tohoto proudu;
poznal Muncha a jeho hoře nacházelo v něm mnoho souzvučného s tímto
kvílivým dušezpytcem člověka-hmoty. Slovo hmota u Muncha není slo
vem músickým. Je pohnutou skutečností poznání rázu nietzscheovského,
jež může působit děsivě, ale chce působit poeticky. V Munchovi jako by
tančil ponurý pocit, že živá hmota, pokud nenudí, je živá do křečí, v nichž
omdlévá. Toto Šílení je přepětí smyslů, v němž si rozumem nemůžeme
vyvodit, že hmota je víc, než jest; proto i ona v našem zraku šílí a pokud
šílí, je nabita také »něčím, co jest duší«. Tak se vyráběla duše hmot, když
umělec přestal věřit, že duše je sama o sobě skutečností.
Mladí výtvarníci však se na Muncha nedívali jako na titana těchto
pocitů, nýbrž jako na umělce, který vrhl něco nového do světa tvaru, světla
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a barvy: co to bylo, bylo jím úhrnem lhostejné; Šlo přece o výtvarnost, ne
šlo o kritiku duše, nebo o kritiku lidského lazara, ubohosti či sentimenta
lity, již mohla vyvolat hrůza z hmoty-člověka, kterou maloval tento titan.
Nebo děs ze života, který se ze samé pohádky mění v sebevražedný výstřel
unuděného přepjatce. Na naše mladé malíře tento vír malebně i psychicky
sugestivní působil tím mohutněji, čím byli zdravějšími a dosud ničím nevy
pleněnými životy. Bylo to zřejmě umění nové, jež mluvilo otevřeně a vý
bušně, nespoutaně a upřímně, censurujíc jen to, co bylo druhému nesrozu
mitelné jako zamlžené privatissimum; avšak cosi tu zároveň přímo plálo
mocí jediného člověka, který strhoval celé davy evropských mladých lidí
kouzlem své umělecké individuality. Mezi nimi byl také mladý Jindřich
Prucha, který si Munchův problém vyřešil jako problém víry v život; jde-li
o člověka a život, poznal Prucha, je Munch zimomřivý, nevěřící. Je tak
velikým titanem, že už přestal věřit a život se mu změnil v hrůzu, již si
vykladači mohli vysvětlovat třeba i jako tendenci sociální či dokonce třídní,
naznačující, jak žije ubožák na dlažbě, zatím co přepjatci se nutí do kře
čovitých úšklebků nad životem, jako by se nemohl změnit a měl být trvale
tak ubohý, že chtěj nechtěj musíš v něj ztratit víru a v svém šílení vyrazit
svůj názor v obraze jako na tabulku: »Vše je marné.« »Vše je hrůza.«
»Vše je od počátku jenom hynutí, takže žijící nemůže mít radost, ale
smutek, jehož skutečnost nepovýší na radost ani pohádka.«
Než však k tomu Prucha došel, prožil trampoty českého individualisty,
především období závislosti na cizích vzorech a nedůvěru v sebe samého.
Avšak od raného mládí jeho závislost byla závislostí svéráznou: neměl
jako samotář, žijící spíše nad událostmi, než aby jimi byl podmaňován,
porozumění pro nesoudné přijímání kultury a jmenovitě nedovedl se
opojit něčím, co si dokonale nepřisvojil. Jeho plachost nebyla prázdným
slovem, ale skutečností i v dobývání výtvarné kultury: nepřijímal honem,
co ho upoutávalo, ale měřil přijímané vlastní lidskou mocí, v níž bylo víc
přirozenosti než přijatosti také z té příčiny, že šel jako malíř cestou u nás
neobvykle samostatnou, málem úplně sám. Avšak tím více se odlišoval od
svých vrstevníků, kteří v letech učení a uzrávání se řadili do proudů evrop
ských vyznavačsky, takže nebylo ani na okamžik pochyby, z jaké závislosti
vyrůstali anebo jaký eklektismus to je, v němž jejich dílo utkvělo a v němž
pohřbívali svou vůli, přijímajíce nauky relativistické, které i prakticky je
vzdalovaly od cesty k absolutnímu umění. A tak jejich individualismus
se stával málo výrazný, protože se stávala i málo výraznou jejich umělec
ká vůle.
Pokud jde o Pruchu, nelze říci, že by byl mužem vůle, avšak je muŘád VIII. 9.
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zem zapasu; vybojoval si svůj úděl malířský a také si vybojoval svou víru
v život, při čemž se nezvrtla v laciný vitalismus, do něhož upadají rádi
naši horší impresionisté. A jestliže Pruchu klademe mezi impresionisty
nebo na křižovatku mezi impresionistickými proudy malířských pokolení,
je třeba podtrhnout právě motiv zápasu jako motiv neimpresionistický.
Neboť impresionismus (v podstatě) nezná tohoto elementu, rozchází se
s ním; je to směr, jehož mohutnost nebo slabost je dána silou opojení,
která u nejslabších se stává chtěnou. U Pruchy není opojení, ale touha
prvkem, skrze nějž si dobývá cestu; tedy ne smysly, ale zduševňování vi
děného, především krajiny, silou touhy po kráse, které se zmocňuje z ru
kou božích. Dokud je roztříštěn tápáním po svém poslání, je tato touha
drsná po vesnicku, ale nikoli zlobná; vůbec drsnosti je v díle Pruchově
víc než sladké pohody, již pro sebe dobývá v tichu jako snící milenec,
jemuž se podařilo na horké volání dostat odpověď. A snad ani nelze
dobře říci sladká pohoda, jako spíše mír; něco blaženého, co míjí v si
tuaci přírody i života, sotva se naděješ. A v těch situacích se život přímo
vtančí do užaslého zraku malířova, takže stačí stěží jen úžas v blaže
nosti dopevnit. Jako by se ještě mihal v obrazu, nad krajinou, kvetou
cím stromem, v bílých oblacích. Ale i tu Prucha vždy aspoň naznačí,
že by živé nemělo smyslu, kdyby mělo být víc než živé; to by už ne
patřilo do jeho touhy a do jeho víry, která si na živém vybojovala svůj
řád. Svůj úsměv, svůj mír, blažený úžas s trochou drsnosti, která i o umělci
poví, že je z tohoto světa a že jen po krůčcích se může jíti, jsme-li šťastni,
do země zaslíbené. Ale tento drsný milenec krásy šel plaše, plný
hoře; a snad jen proto, že znal hoře, poznal také, jak chutná chvíle
míru, v němž tvůrčí napětí nekřičí, nestává se křečí, ani zlověstnou svě
telnou tečkou v tmě, žádným dramatem hrůzy, ale zpěvem, třebas i drsným,
milosti života a víry v něho. Ale laciněji to na světě nejde: počneš věřiti,
když jsi nejhlouběji zmučen nevírou; o to je tvá individualita plnější. N e
může být už jednostranná, je dotvořena božím hmatem v plnost díla,
v plnost stvoření.
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Bedřich Baumann
DVOJÍ LOGICKÉ POJETÍ BOHA
V NOVODOBÉ FILOSOFII
Tíž tajemství Tvých bolestných jsme přijali jak vůli Tvour
před rozlomením pečeti list políbený s pokorou.
Otokar Březina.

Vysloviti se o nevyslovitelném je jedním z nejtěžších a nejzávaznějších
problémů lidstva. Je to úkol važičů imponderabilií, jasnovidců nejjemněj
ších a nejzkušenějších, světců, filosofů a básníků. Všichni se snaží načrtnouti ideogram onoho nezvažitelného; ideogram, náznakový obraz své
představy, nikoli logicky vyčerpaný, pojmově ohraničený obraz, neboť Bůh
je skutečně ens ineffabile. Jejich svědectví se shodují v tom, že naše rozu
mové poznání, které ostatně, jak argumentuje Bergson v Matière et Mé
moire, »inklinuje od dětství k materialismu, poznání prostorovému«, do
stává před konfrontací racionalistické bezradnosti a iracionelní tuchy jeden
z nej těžších otřesů. Tato konfrontace přináší s sebou několik momentů,
nám zcela neznámých, vyvolaných buď vinou naší nedokonalosti nebo
existencí věčného řádu, pracujícího zastřením tajemství.
Připuštěním tohoto druhého faktu docházíme k enigmatu úvodních
veršů Březinových. Bůh biblický, to jest Bůh nevyzpytatelný, a přece jen
duší nedosažitelný, Bůh démonický a paradoxní, Bůh hněvu a zároveň lás
ky je prožitkem Březinovy touhy po tajemství a o síle tohoto prožitku
svědčí jeho dílo. Základním jeho laděním je kontrapunkt dvou světů:
soustavy naší všednosti, našeho známého světa, a soustavy světa jiného,
s jeho moudrostí. » Vteřiny propasti« jsou korelátem tohoto vědomí; je to
nová, jedinečná instance, nutící nás k opravě starých metafysických dog
mat, vzácné uvědomění malichernosti našich soudů, ortelů a stanovisek.
Dominanta Zádumčivá, jíž promluvila Velká M yšlenka, je výrazem onoho
velikého neznámého, pravého pána života a smrti. Slabé stvoření cítí cizí
majestát, chvěje se, je poraženo - avšak ve stejné chvíli cítí, že Bůh se stal
jeho otcem, jeho dárcem. To je první moment irracionelní logiky , harmonie
smrti a života, moment numinosní, moment hrůzy před nepojmenovatelným božstvem, již napětí duše proměňuje ve zbožné uvítání a pokoření.
Irracionalita bytí sbližuje pojetí Březinovo snad nejvíce s pojetím Kierkegaardovým o protikladu času a věčnosti, který je v křesťanství vyrovná
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ván věrou. Také Kierkegaard si uvědomuje, že život v čase je utrpením,
které musí člověk přemoci myšlením i praktickým konáním a dojiti volním
aktem (tedy nikoli logickou nutností či psychologickým vývojem) ze
stadia esthetického (sobeckého) přes ethické (vnitřní činnost člověka v ro
dině a státu) do stadia náboženského, přímého styku s Absolutnem.
Z pocitu, že Bůh je nám nadřaděn a tudíž oprávněn k tomu, abychom
jej chápali bez rozumových rozhodnutí, oprávněn ke všem zásahům,
třebas tajemným a hrozným, vyplývá v Březinových verších pocit nábožen
ského zanícení i protiúčelnostmi. Rozbíjí tedy představa takového Abso
lutna identitu pojmu Boha a pojetí teleologického. V knize Jobově se
mluví o zvířatech, která svými tajemnými instinkty (pštrosice nestarající
se o svá mláďata a kladoucí vejce neobezřetně na ohrožená místa) jsou
učiněnými hádankami, důkazem vyšší moudrosti a neznámého řádu.
Neúplná rekonstrukce Březinovy představy Boha s poukazem na jeho
filosofické učitele je s to přiblížiti nám sdostatek jedno filosoficko-náboženské pojetí Absolutna - symbolické. Protikladem je pojetí geometrické;
lidské myšlení se snaží usmířiti oba směry, spojiti geometrii vztahů vznik
lých se symbolikou toho, co vzniká.
Železné spartské formule Lykurgovy stály proti athénským symbo
lům hádankovým, které vykládal Solon.
Protiklad a vývoj obou tendencí charakterisuje evropské periody: kul
turní disposice a viditelnost řádu gotického se mění v napětí a neviditelné
cíle renesanční. Byl tak dán základ k vlastnímu novému věku, jenž nás staví
před synthesu obou snah; dnes se však objevuje, že jsme nedomyslili dů
sledky všeho, že je třeba doplňovati meze mozkového formulovaného před
vídání předvídáním plnokrevným podle podobenství.
Již osvícenský racionalismus hledal spojitost se symbolismem romantic
kým. Chladným rozumem slyšíme jen vlastní kroky k pravdě; životnější
pravdy je třeba, abychom nepřehlušili tiché svědectví plnějších podoben
ství. Ve Faustovi chtěl Goethe vetkati symbolickou moudrost přírodní do
geometrické védy přírodní, aby vyhledal společná podobenství různých
tvarů.
Naše umělá epocha potřebuje více než které jiné údobí vytvořiti nové
umění svých podobenství. Je natolik umělá, že vyžaduje více formulí, a na
tolik umělá, že potřebuje více oživování. V této době se filosofie obrací
k myslitelům, kteří jsou hněteni především dvěma velikými společnými po
třebami, třeba ne vždy určitě vyjádřenými: sloučit filosofii a náboženství
v jednu říši ideálna a usmířiti myšlení symbolické s geometrickým.
Bergsonova kritika intelektu má jediný cíl: chce intelekt více symbo
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lický. Rozlišení poznání intuitivního a rozumového a stanovení intuice

jako vlastní metody metafysiky zakončuje nesnáze metafysiky racionalistické. Identifikací tvořivé činnosti jako psychického dynamismu, jako
základu dění i jsoucna vyloučil on všechny theorie mechanické a definoval
život jako vítězné pronikání ducha do hmoty. - Je-li nutno co vytknout
francouzskému filosofovi v jeho metafysice (a to je totéž, co se projevilo
hned u jeho žáků), je to zároveň výtka pragmatismu: zúžení pojmu pravdy
aprioristickými schmaty a relativismus, vzniklý zdůrazněním pouhého
dění, přehnaného dynamismu, proti bytí. Snad nejméně námitek lze nalézti v jeho jedinečném Dvojím pramenu náboženství a morálky (česky
r. 1936 ), aplikaci jeho názorů na ethiku a filosofii náboženství. Podle
Bergsona je dvojí mravnost a náboženství: statické, v souvislosti se sociální
morálkou (mravností, ukládanou společností), a náboženství dynamické,
morálka příkladu a iniciativy, mravnost proroků a světců, Krista.
Chtěl-li Bergson intelekt více symbolický, chce škola fenomenologická
filosofii více geometrickou. Proti Bergsonovým poetickým fantasiím staví
trojí genealogii poznatku: 1 . souvislost psychologickou, 2 . souvislost věc
nou a 3 . souvislost logickou, jež tvoří jednotu pravd vědecké discipliny.
Fenomenologie je vědou podstaty, theorií předmětu. Methodou fenomeno
logie je zření podstaty (Wesensschau), jež se dobírá vlastní podstaty
(eidos) všeho. Za korunu vědeckých disciplin je považována logika jako
věda čistě apriorní, nezávislá na psychologii. Mimo tento prvek kartesiánský (protikladný k Bergsonovu irracionalismu) přijímá škola fenomeno
logická prostřednictvím Franze Brentana, katolického kněze a bystrého vy
kladatele filosofie aristotelsko-thomistické, starý scholastický pojem intencionality myšlení. Představa podle něho je apercepce pouhého významo
vého obsahu, kdežto myšlení míří na předmět, intenduje jej. Vnější svět
se skládá z intencionálních předmětů, intencionálních korelátů způsobů
vědomí. Předmět prostorové skutečnosti je nám dán ve více vnímáních
a my jej přijímáme jako pól totožnosti různých prožitků vědomí. Solipsis
mus (popírání existence nějakého ne - já) romantické filosofie idealistické
řeší škola fenomenologická, která je organickým vyvrcholením německého
myšlení, tím, že liší pojem našeho světa, redukovaného na naše atributy,
a pojem objektivní reálné skutečnosti. Existence cizího já má takto pev
nou eidetickou strukturu. Jsoucnost empirického světa nepopíráme, nýbrž
ji vyřadíme, dáme do závorky, abychom získali jsoucnost absolutní, transcendentální.
Z hypothetické metafysiky k filosofii náboženské přistupuje Max Scheler, který odmítá Kantovu formalistickou ethiku. Hodnoty podle Schelera

125

nejsou abstraktní vztahy, nýbrž kvality spojené se skutečnostmi života.
Objektivní řád hodnot vyplývá z centra všech hodnot, nekonečného osob
ního ducha.
Ontické podstatové určení Boha klade Scheler za základ své fenome
nologie náboženství, jež má své autonomní zákony. »Jako ve všech obo
rech poznání,« dovozuje ve spise Vom Ewigen im Menschen, »je člověku
dříve dáno bytí a předmět než poznání bytí a zvláště než způsob, jak se
mu tohoto poznání dostává, patří předměty podstaty „božského” - Boha
nebo bohů - k tomu, co bylo lidskému vědomí samému nejdříve dáno«
(str. 379). Toto dané má především dva podstatné znaky, které si ucho
valo v náboženství primitivním i v dalším jeho vývoji: je absolutné jsoucí
a je svaté . Absolutní bytí podle vývodů německého myslitele je bytí, »jež
je vůči všem ostatním bytím (také vůči myslícímu já) ve schopnosti „býti”
naprosto nadřaděno«. Člověk je ve své celkové existenci jako vše ostatní
na Absolutnu zcela závislý. Absolutní bytí však (na rozdíl od pojetí Březi
nova, jak jsme je poznali) není konstruováno nebo pojímáno na základě
»napřed uvědoměné nebo cítěné závislosti« člověka, neboť tato závislost
by mohla míti důvod ve »slabosti člověka nebo na příliš malém vyvinutí
jeho volné energie, na osobním či příliš nepatrném rozvoji jeho schop
ností« (tamtéž, str. 380 ). Je to spíše positivní určení obecné převahy
(Alliiberlegenheit) absolutní bytosti samé o sobě, vzniklé z jejích dyna
mických znaků (moci, síly). Právě toto vřadění Člověka do sféry relativ
ního bytí (až do posledního myslitelného bodu jáství - Ichpunkt - jak do
vozuje Scheler) je pro náboženské pojetí základní podstaty Boha nej
charakterističtější.
Použili jsme pro výklad pojetí a chápání Boha v jeho obou protikladných tendencích dvou těžko definovatelných pojmů, jejichž kontrapunkt
v sobě uzavírá množství protikladů jiných: pojetí symbolické a geo
metrické. Víme však z vlastní zkušenosti, že zjevy ani »věci o sobě« nelze
ani povýšiti na poetickou dokonalost, ani snížiti na logický vzorec. »Goethe
vyslovil hlubokou pravdu, když napsal, že dvě a dvě jsou ve skutečnosti
dvě a dvě, nikoli čtyři,« praví v úvodu své studie o kardinálu Newmanovi
A. Lang. Logickou platnost soudu 2 + 2 = 4 lze dokázati jen ve vědách
abstraktních. Abstrakce vede k abstrakci, ale věci konkretní, skutečné, ne
lze dokázati syllogismem. Tím méně pak skutečnosti mravní nebo nábo
ženské. Doznal to i Max Scheler, který vyšel z methodologie tak přesné,
jako je theorie fenomenologická. »Existují-li pravé kategorie „nadsmyslného” - pak nejsou všechny kategorie našeho myšlení o světě a příslušném
světovém bytí zřejmě s to, aby postihly bytí a podstatu Boha« (Vom Ewi-
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gen, str. 405). Stejně tak jsou zákony náboženské autonomní v kategorii
příčiny a účinku. První příčina - Bůh - není jen jiná příčina než ostatní
známé; také její příčinné bytí (Ursachesein) je něco jiného než každé jiné
příčinné bytí. »Přes podstatovou podobnost, již má Bůh „jako duch”
s podstatou konečného ducha, „jako rozumová vůle” s konečnou rozumo
vou vůlí atd., nezáleží rozdílnost Boha jako nekonečného rozumu od ro
zumu konečného jen v existenci a způsobu existence, nýbrž je také rozdíl
nost v podstatě« (tamtéž, str. 405). Přiklání-li se Scheler svým nábožen
ským apriorismem k pojetí symbolickému, jeví se tato tendence jasněji
v theorii kardinála Newmana.
Také Newmanova víra má vlastní a vyšší logiku. Druhem víry je sou
hlas, lišící se od podmíněného logického úsudku tím, že je naprostý. Sou
hlas je dvojí: věcný, náboženský (podle nás symbolický) a pojmový, theo
logický (geometrický). Protiklad obou souhlasů, mezi nimiž nelze stano
vití přesných hranic (každý jsme do jisté míry theologem i náboženským
člověkem), je řešen v Newmanově »Mluvnici souhlasu« t. zv. smyslem
soudnosti (illative sense), pojmem, který dal základ jinému velikému
synthetikovi současné doby, M. Blondelovi, k jeho filosofii činnosti. Po
stup illativního smyslu v konkrétních vědách je Newmanovi usuzováním
přirozeným na rozdíl od usuzování formálního. Usuzování formální, lo
gika přísného a slepého matematického úsudku, vychází z určitých pod
mínek a vede při zjišťování skutečnosti toliko k pravděpodobnostem. Ne
určuje ani naše principy, ani konečné soudy. Methodu čistě formální při
rovnává Newman k hrubému načrtnutí obrazu; jeho vypracování do po
sledního detailu se děje podle usuzování neformálního, jímž nabýváme
jistoty ve věcech konkrétních. »Záleží v kumulaci neboli hromadění prav
děpodobností, vzájemně nezávislých, vzniklých z přirozenosti a z okolností
zvláštního případu daného; z pravděpodobností příliš útlých, aby samy
sebou něco zmohly, příliš jemných a klikatých, aby se daly proměniti v syllogismus.« (H. Newman: Mluvnice souhlasu. Přel. A. Lang, str. 107, 8 .)
Od usuzování neformálního je jen skok k usuzování přirozenému; touto
1
M. Blondel v Lettre sur l'apologétique (str. 2 2 ) : Za času a v duších, kdy metafysické a theologické poznatky mely, abych tak řekl, normální a skoro vynucený směr
a kdy se nebylo třeba báti jiné věci než kacířství, to jest stranických neshod, stačilo ukázati, vycházejíc z nesporných bodů, vnitřní soudržnost pravdy mnohostranné v jejích
projevech, avšak jediné a bez stehů jako tunika Kristova. Je třeba přiznati, ze pro většinu
lidí myslících tomu již dnes tak není, dokonce ani pro věřící. Thomismus se jeví nejspíše
jako exaktní popis, avšak, mohu-li tak říci, statický; jako hierarchie prvků, avšak aniž je
pohyb, provázející nás od jednoho ke druhému, vnitřně způsobován; jako inventář, avšak
ne jako invence, schopná ospravedlňovati myšlenky dynamismem, který jim dává vzniknout.
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soudností (nikoli »myslím, abych věřil«, nýbrž »věřím, abych myslil«) se
dobíráme jistoty nejvysší, jistoty Boha.
K tomuto požadavku vyšší, symbolické logiky se druží v Newmanově
theorii o rozvojovém principu učení křesťanského ještě jeden přívlastek
pojetí, které jsme nazvali symbolickým: moment dynamický, který nachá
zíme také v Blondelově apologetice.1 Touto souvislostí s moderní kato
lickou filosofií francouzskou (nesprávně zahrnovanou pod pojmem modernismu) a na druhé straně spojitostí se Schelerem a školou fenomeno
logickou je učení kardinála Newmana - i když to zní anachronicky - nej
vážnějším řešením harmonického sloučení myšlení symbolického a geo
metrického v moderní filosofii náboženství.

Felix Davídek
VESMÍR TVO ŘENÝ
Nedůsledný člověk, kterému nezáleží na pravém stavu věcí, z nichž
se skládá jeho světový názor, uchýlí se vždy od první příčiny do temného
záhybu svého myšlení, jen aby se nemusel vyrovnávat se svým mravním
životem, aby nebyl vyrušen z klidu, v němž je mu dobře. Nesmí nás mýlit,
že mnoho nedůsledností pro tuto mravní stránku člověka nacházíme též
u filosofů a přírodozpytců. Tato trhlina a štěpení osobnosti byla done
dávna znakem filosofie a vědy XIX. století. Nelze však obviňovat vážné
pracovníky obou polí, pokud jsou dosti kritičtí především k sobě a chtějí
míti vyjádřenu skutečnost v oblasti té vědy, v níž pracují. Avšak přes vše
chno nelze nepochybovat o tom, že sbírání fakt a třídění pokusů pro cel
kový jednotící názor děje se přece jen hlemýždím tempem a za druhé, že
duchový princip vnější příčiny nebude nikdy postižen ani matematikou,
ani biologií nebo fysikou. Doplňme tedy dnešní výsledky vědeckého bá
dání spekulací filosofickou, co se týče hranic prostoru, jeho konečnosti
či nekonečnosti.
Cílem vědy je sloužit pravému poznání bez oklik a záludností, snímat
roušku s díla Tvůrcova. Cíl vědy byl již dán stvořením prvního Rozumu,
neboť v čem by byla ekonomie, kdyby Rozum nebyl tím, čím je: prame
nem poznání, ovšem jen částečného, ale nikdy náhodného. Odedávna měla
věda, filosofie i náboženství v určitých věcech společný cíl. Jedním tako
vým společným jmenovatelem, na kterého je převedeno úsilí všech tří
oborů Ducha, je najít přijatelné vysvětlení o původu vesmíru a jeho prosto
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rové rozloze. Pomineme-li obor theologicky, jenž se muže zdáti nekriticky
pro své věřím, můžeme přece nalézti soulad do té míry, ze se nebudou
objevené (odvozené) zákony jakkoli příčiti naší víře. Naopak, potvrdí to,
v co jsme dosud věřili a zhodnotí sílu a jakost nejasného tušeni.
Avšak i se stanoviska ryze vědeckého přišli mnozí k názoru, ze konec
všech příčin hmotných bude asi duchový: ocitujeme si J. Jeanse: »Odklá
dajíce postupně brýle vidíme, že mechanické pojmy neustále ustupují před
stavám duchovým. Nemůžeme-li je nikdy zúplna vymýtiti z podstaty věcí,
můžeme se přec jen dohadovati, že výsledkem toho by bylo úplné vymi
zení hmoty i mechanismu, takže by duch vládl jako nejvyšší a samojediný.«
A zase: »Zkrátka, poněvadž začátek pouti, na které vyšetřujeme přírodu,
byl duchový, idealismus vždy byl toho názoru, že pravděpodobně i konec
její bude duchový. K tomu dnešní věda dodává, že v nejkrajnějším místě,
kam až dosud dospěla, mnoho a snad všechno, co nebylo povahy duchové,
zmizelo, a že nic nového nepřibylo, co by také nebylo duchové.«1 A když
astrofysik Arthur Eddington říká, že »vědec má mystičtější názor na vnější
svět, než měl v minulém století a že si není jist, chápe-li matematik tento
náš svět lépe než básník a mystik«,2 nemožno v žádném případě brát tyto
výroky lehkovážně. Jest jistá závaznost těchto citací. Nelze se zbavit dojmu,
že vědec rázu Eddingtonova nebo Jeansova nepokládá za defekt svého
zkoumání, jestliže magnetka ukazuje pól jinde než v hmotě a mecha
nismu.
Nežli postoupíme k věci samotné, budiž zde nejprve řečeno něco málo
o povaze zkoumaného jsoucna. Jsoucno vědecké na rozdíl od jsoucna abso
lutního má svoji působnost zcela určitě vymezenu. Jsoucno vědecké je pře
devším předmětem všech hypothes a zůstává v platnosti tak dlouho, dokud
nepadne hypothesa sama. Může tedy platit pro jednu a tutéž věc několik
jsoucen, podle počtu hypothes (na př. teorie o vzniku sluneční soustavy).
Jsoucno vědecké může se ovšem krýt se jsoucnem absolutním, avšak rozdíl
je tento: Jsoucno vědecké známe, neboť sami jsme je zkonstruovali, abso
lutní nikoli. Nevíme nic přímého o jeho povaze. Známe jen jeho účinky,
a to jen jednostranně, a proto neúplně (světlo: vlna i tělísko). Matema
tické vzorce, hledající přechod z tohoto jsoucna absolutního pro naše po
měry, jsou velmi skoupé a co do jasnosti poznání velmi chabé, Řekli jsme,
Že o tomtéž předmětě může platit několik hypothes. Jejich jsoucna pak jsou
velmi problematická vzhledem k jsoucnu absolutnímu. Nelze na př. při1 James Jeans: N ové základy přírodovědy, str. 240, kapit. Cesta k poslednímu
skutečnu.
2 Cituje Rom. Landau: God is my adventure, London 1935, pag. 387.
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řknout stejnou platnost válcovému vesmíru a sférickému světu de Sitterovu. Lze jen to neb ono povýšit k jsoucnu absolutnímu, podle největšího
množství zjevů, které vysvětlují. I kdyby nastal ideální případ, že by bylo
vysvětleno vše, co jen možno, a nic by nezůstávalo nevysvětleno, ani tehdy
se nemůže toto vědecké jsoucno povýšit na jsoucno absolutní. Poněvadž,
jak bylo řečeno, neznáme povahu jsoucna absolutního a zůstávají stále
skryty jevy, které kdykoliv mohou otevřít nový pohled a nové cesty k svým
zákonům. Zůstává tedy jsoucno vědecké vždy relativní a za takové budiž
pokládáno vše, co nesouvisí s řádem mravním, který sám o sobě též by
nemusel být platný a zůstává v pevné platnosti jen a jen pro víru v Zjevení.
Toto budiž předesláno.
Jednou ze základních otázek světového názoru je otázka řešená všemi
po celý věk lidského života na zemi. Jak bylo řečeno, jde o konečnost či
nekonečnost vesmíru. Dnes i tato otázka je do určité míry vyřešena ve
prospěch konečnosti. Avšak co nejvíce překáží přijmout tento výsledek
fysikálního a matematického bádání, jsou konvence, jež naše myšlení při
jalo o prostoru. Nelze totiž přesně a jednoznačně určit hranice konečnosti,
jak by bylo k jasnému vysvětlení třeba, a člověk - tvor po výtce kritický se zdráhá přijmout tak náhlé ukončení, zvláště když je ještě podepřen
skepsí ne-fysikálně-matematicky orientovaných filosofů a vědců. Než
přece jistota, kterou vyvozuje pro náš případ teorie relativity, je tak sou
hlasná s filosofickým vývodem beroucím zřetel k stávajícím okolnostem
a v souhlase se všemi podmínkami, kterými se v tomto případě projevuje
jsoucno absolutní, že nemůžeme už ze zdravého rozumu ji změnit v ja
kýsi mythus nebo dokonce ji dětsky vyvracet.
Člověk by chtěl zaměnit konečno v nekonečno nebo aspoň v neod
povědné NEVÍM, aby tak snadněji mohl uniknout všem důsledkům, které
cílí k uznání Prvního Principu. Takto jsou též determinovány zájmy srdce,
abychom přáli Pascalovi. A není to zrada spáchaná na vědě, řekneme-li, že
toto je jedna z příčin, proč jsme se odhodlali konečnost uznat, neboť jako
v konání dobra i zla, poslední instancí v každém případě zůstává vůle:
chci, nechci. Ovšem, nelze pak žádat pravdivost na vůli, která neuznává
známé a hmatatelné a kteroukoliv jistotu mění v zápor. Shrnujeme: závisí
na vůli, chci-li přijmout nebo ne, ale nemám pravdu, vzdal-li jsem se jedno
značného výsledku vědy jako cíle, ke kterému mám dojít.
Utřiďme si nejprve pojmy, kterých budeme běžně užívat. Hmota prosto
rová - galaxis a metagalaxis.3 Prostor definujeme za prvé jako místo, které
3 Galaxis, oblast uvnitř soustavy Mléčné dráhy, metagalaxis, oblast vně soustavy
Mléčné dráhy.

130

je něčím tvořeno (přítomností hmoty), za druhé výsadou »sousediti« s tím,
co není prostor, abychom nepředpokládali zbytečně nemožnost tohoto
»sousedství« jen proto, že dosud astronomie a fysika nám neopatřily ani
stupeň této možnosti, ač spekulativně k tomu dojdeme, jak dále uvedeno.
Svět pak budiž zařazením hmoty prostorové v prostor.
Nejdůležitější věcí tohoto tématu je teorie rozpínajícího se vesmíru.
Problém byl nadhozen, když se zjistilo, že některé mlhoviny se od nás
vzdalují. Jakmile však nastal řádný výzkum těchto extragalaktických ob
jektů, nabyl problém důležitosti prvého stupně, neboť se stal klíčem k pro
bádání stavby kosmu, jeho počátku a podle některých i jeho konce.
Zjištění ústupných rychlostí mlhovin je velmi zajímavé. Pro nejvzdá
lenější tři - jedna v souhvězdí Lva ve vzdálenosti 32,4 megaparsec, druhé
dvě v Blížencích, vzdálené 41,4 megaparsec - činí průměrná radiální rych
lost 19.700 a 24.000 v kmsec-1. Tyto zjištěné rychlosti by ještě vyhovovaly
t. zv. Hubbleovu faktoru, který byl odvozen úměrou mezi radiální rychlostí
a vzdáleností extragalaktických mlhovin a činí 1,8 .10-17 sec-1, t. j. 560
kmsec-1. U shluku extragalaktických mlhovin zjištěných roku 1935 a vzdá
lených podle odhadu 500 milionů světelných let, činí však již podle rudého
posuvu ústupová rychlost téměř čtvrtinu rychlosti světla ( 75.000 kmsec-1).
Těmto poměrům však již Hubbleův faktor přesně nevyhovuje a ztrácí do
jisté míry svou oprávněnost. Protože však platí v moderní fysice princip, že
žádná mechanická rychlost nemůže převýšit rychlost světla, je nutno vyvoditi: až dosáhnou ústupové rychlosti extragalaktických mlhovin rychlosti
světla, nebude se moci vesmír již dále rozpínati. Takto by skončila největší možná expanse vesmíru dle hodnoty Hubbleova faktoru 560 kmsec-1
megaparsec-1 a při vzdalování rychlostí světla ve vzdálenosti dvou miliard
světelných let.
Jak však přijmouti tento téměř násilný konec? Při nynějším stavu fysikálního bádání jsme tedy v koncích, poněvadž se nenaskytla dosud žádná
příčina možná ani pravděpodobná, která by počítala s objevením rychlostí
větších, než je rychlost světla. Opatrnost nám však velí i zde nevázat se
zatím zcela a bez výhrady k onomu zjištění ústupových rychlostí extraga
laktických mlhovin. Nevíme zcela jasně, máme-li i u nej vzdálenějších
objektů ještě co dělat s Dopplerovým principem.4 Comptonův efekt (fo
tony se srazí s volnými a nepevně připoutanými elektrony, ztrácejí tím
část energie a zmenšují svůj kmitočet) a Zwickyho brzdicí účin gravitač4
Dopplerův princip je založen na jevu, podle něhož blížící se světelný zdroj má
za následek posuv spektrálních čar k fialovému okraji a vzdalující se k okraji rudému
(rudý posuv).
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ního pole vysvětlující jinak rudý posuv i všechny ostatní výklady jsou příliš
násilné, než aby mohly být bez výhrady přijaty.
Suverénní jistoty o těchto k nejzazším mezím spějících objektech se
dnešními prostředky dopátrat nelze. To však není též naším účelem. Při
jali jsme však theorii o expansi vesmíru za svou jako fysický předpoklad
stálého zrodu vesmíru. Nemáme-li dosud jistotu o rychlostech vzdalujících
se objektů, jedna a základní jistota je přece splněna: vzdalují se a nám tak
dalece nezáleží, jakou rychlostí. Budoucnost snad doplní, co zbývá.
Relativistická fysika dospěla k poznání, že nemá smyslu mluviti o pro
storu tam, kde není hmoty. Podle našeho soudu má však smysl mluviti
zde tedy o něčem jiném, co prostor není. Jaká je to skutečnost, nevíme.
Našemu chápání se ovšem takováto »představa« vymyká; nedovedeme
a nemůžeme si představit ani onu přechodnou vrstvu od prostoru k ně
čemu, co prostor vůbec není, natož pak jakýkoli pojem stavu - skutečnosti
neprostorové, tvořené jen výsledkem spekulace.
Člověk vědomě cítí, že strach z absurdna je zde daleko vyšší a vyřčené
slovo odpovědnější, než kdekoliv jinde. Bojí se utvořiti mythus - pohád
ku, a přece, chce-li dojiti alespoň části jistoty, musí podříditi všechno zkou
mání jen a jen kritičnosti rozumu, ačkoliv i na něj je spoleh velmi malý
a nedostatečný. Ale vždy lepší, nahrazuje-li se černá nejistota alespoň
možností jistoty absolutní, která by v dalším byla zcela slučitelná s naší
jistotou Srdce a Zjevení. Tím zase nečiníme ústupek vědě, poněvadž jsme
v očekávání, že přivede nás tam, odkud je východisko našeho zkoumání,
k Pravdě, nepostižitelné nyní zúplna rozumem, ale pro niž žije naše víra
a všechno snažení.
Uznali-li jsme konečnost jako výsledek relativistické fysiky, zdálo by
se, že nemá smyslu chtít míti tuto nejzazší mez zapojenu v něčem, o čem
nevíme. Spíše však je nesmyslem mluviti o konečnosti jakékoliv, jen aby
chom došli k něčemu, co by jakž takž vyhovovalo. Jen takový konečný
prostor je možný, který je chráněn vnějšími vlivy před jakýmkoliv nesou
ladem. První Princip je zde nutný jako záruka časné stálosti a neporuše
nosti rovnováhy.
Vesmír se rozpíná. Hmota prostorová se vzdaluje od jakéhosi nezná
mého společného středu. Představme si nejprve, že vše je v klidu, všechny
objekty vesmírové tkví nehybně v prostoru. Pak by tedy sahal prostor jen
tam, kam až nejdále působí síla nejvzdálenějšího objektu. Jakmile však
jsme přišli k expansi, bude nutno rozšířit prostor tak, že nejvzdálenější
objekty vylévají se zde neznámým způsobem kamsi, pro co nemůžeme užiti
názvu prostor. Vnější část světového zakřivení, ať přijímáme pro svět
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kterýkoli tvar čtyřrozměrného kontinua, musí v každém případě s tímto
jsoucnem tangovat. Jakékoliv přirovnání kulhá. Lidské tělo též je spojeno
s duší - jsoucnem jiného řádu, a neznáme podstatu tohoto spojení. Přirovnáváme-li styk hmotného vesmíru s vesmírem jiným k poměru duše
k tělu, nechceme se tím dopustit chyby a tvrdit, že jde o pouhou analogii.
Vtírá se nám otázka, zda je třeba hledati tak úporně přechod k jsoucnu
jiného řádu. Pro tento důvod vylučujeme vše, co by nebasírovalo na této
základně. Jestliže vesmír tone nezapojen v jednotu vyšší, nic prý nevadí.
Poněvadž jsme však přijali za axiom názoru thesi o účelnosti a vylučujeme
jakoukoliv libovolnost, jinak neharmonii, vyloučili jsme již možnost, že
vesmír je neharmonie sil, že není řízen a ovládán, tedy sám v sobě bezúčel
ný, poněvadž jako »jednota náhodná« neprospívá ani sobě, ani řádu vyšší
mu. »Jednota náhodná«, tato absurdnost byla vyvrácena již v základech
soustavným průzkumem stavby vesmíru Shapleyem, M. Wolfem, Bernheimerem, Miss Ames etc. a zjištěny nadřazené systémy extragalaktických
soustav, supergalaxie (hnízda, clusters) a po objevení nových hnízd nová
skutečnost, že i tyto tvoří jednotu vyšší - megagalaxii.
Přišli jsme k oné skutečnosti, že prostor se nějakým neznámým způso
bem kamsi vylévá. Viděno očima pozemskýma, řečeno jazykem lidským.
Je však zcela možno, že jsme dosud účastni samotného tvoření, kdy Tvůr
ce takřka před našimi zraky uskutečňuje svou myšlenku a že vesmír konečný
v čase i v prostoru vzhledem k své úplnosti je omezen ve vývoji vůlí První
ho Principu. Filtrace všech možností nám ukázala, že tato je nejlépe vy
hovující vzhledem k povaze světa a nekonečným možnostem jeho Tvůrce.
Možnosti lidského rozumu jsou velmi nepatrné vzhledem k jakosti
neprobádaných tajemství. Co obsahují a jaký zítřek nás překvapí v oka
mžiku Smrti, který je již na cestě od našeho zrození, to vše bude jistě
překvapení daleko větší než všechny abstrakce nynější, ať sebe dokonalejší
a pravdivější.
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Karel Otýpka
O PŘIBYSLAVĚ,
SESTŘE SV. VÁCLAVA

V
hístorícko-místopisných pracích, obírajících se městem Německé
Jablonné (Gabel), nalézáme v různých zněních zprávy o tom, že v polo
vici 10 . stol. město založila a jemu po smrti svého chotě vládla kněžna
Přibyslava, sestra sv. Václava.1
Tuto pověst o založení města najdeme již v kronice Hájkově, kde se
uvádí rok 945 jako rok smrti kněžny Přibyslavy, »kteráž v krajině puolnoční České země bydlila«; Hájek tu zná »ves velikú« s »vysokú a širokú
z přetvrdého kamene zdí«, kde Přibyslava zemřela a »služebnice její tělo
vzavše, při její modlitebnici, kteráž byla pod horú Krutinú«, ji pochovaly,
kde později »po mnoha letech znamenitý, bohatý a nábožný křesťan, jmé
nem Chotislav, dal klášter ve jméno sv. Přibyslavy postaviti a tu v témž
kostele rozkázal poctivě položití tělo sv. milé Přibyslavy«.2
Hájek ví o Přibyslavě ovšem mnohem víc než jen to, co podle něho
uvádí Hamburger. Ví, že nad jejím hrobem se »dáli mnozí divové: časy
některými se rozličná ukazovala světla, někdy i andělská zpívání tu byla
slýchána a skrze takové divy z mnohých ukrutných pohanuov dobří a ná
božní křesťané sú učiněni«; ví, že se Přibyslava narodila roku 910 , že její
otec kníže Vratislav »zvláštní z toho měl vděčnost a rozkoš, pravě,« že
z toho přibude křesťanstvu sláva, a proto rozkázal dáti jí jméno Přiby
slava.3 Nikde však nepraví, že by byla provdána. Naopak u roku 932,
1 W . Hamburger: Medicinische Topografie und Geschichte der Herrschaft Lämberg
und der benachbarten Stadt Gabel, Prag 1837, na př. píše: »Dějepisné zprávy panství
Lemberka a města Jablonného začínají rokem 945, kdy je nalézáme spojeny pod vládou
manžela blahoslavené Přibyslavy. Tato byla sestrou sv. Václava... Její manžel jest úplně
neznám... Jako vdova žila v přísném odříkání, dala velkou ves Jablonné obehnati silnou
zdí, povýšila ji na město a zemřela tam. Její služebné pochovaly její tělo pod vrchem
Krutinou (kopec, na němž dnes stojí zámek Lemberk). Po mnoha letech jeden zbožný
muž, jménem Chotislav, postavil nad jejím hrobem kapli sanctae Przibislavae. V roce
1369 dal Karel IV. převézti její tělo z Jablonného do Prahy a uložiti vedle jejího bratra
sv. Václava, aby chrám sv. Víta v Praze svatými ostatky co nejvíce vyzdobil.«
2 Václav Hájek z Libočan: Kronika česká. Podle originálu z roku 1541 vydal Vác
lav Flajšhans, díl II. Zánik pohanství, Praha 1923, str. 71 n.
3 Již Gelasius Dobner (W enc. Hagek a Liboczan Annales Bohemorum, Praha 1765,
str. 429) k tomu poznamenal, že to odnikud není známo.
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kde vypravuje o přenesení sv. Václava ze Staré Boleslave do Prahy, je
představena jako »panna velmi Šlechetná a nábožná«.
Hájkovo vypravování se vžilo a s větší nebo menší stručností je opa
kují mnozí spisovatelé jiní. N e vždy přímo z Hájka, spíše jeden od dru
hého. A tak výklad o Přibyslavě, kněžně charvátské, která založila město
Jablonné, je v citované knize Hamburgerově, u Pinkavy,4 Sedláčka,5
Knotha,6 Sommera,7 Jirečka,8 Frinda,9 ve Vlasteneckém slovníku histo
rickém10 i slovníku Ottově. A poněvadž Kristián má o Přibyslavě slova
upřímné chvály a praví, že »všecka se oddala službě Boží«, byla vždy po
važována za jednu ze světeckých postav Čech a titul blahoslavená stal se
pro ni už skoro obvyklým. Proto zmínky o Jablonném a Charvátech ve
vztahu k Přibyslavě jsou u Chanovského,11 v Balbínově Bohemia sancta,12
v knize Schiffnerově,13 u Kuldy,14 Eckerta,15 Bezděky,16 Košnáře17 i Václa
va Kašpara.18
Vypravování o tom, že Přibyslava povýšila Jablonné na město, že tam
bydlila a zemřela, se stereotypně opakuje, ale nikdo je nedovede podepřít
zprávou historicky jistou a průkaznou. Ani o onom Chotislavovi, který
prý postavil nad jejím hrobem kapli, není žádný listinný doklad, který by
připomínal aspoň jeho jméno. Proto někteří dějepisci kraje pověst opo
míjejí19 nebo ji uvádějí jen jako pověst. K nim patří Viktor Pinkava, který
4 Viktor Pinkava: Geschichte der Stadt Gabel, Gabel 1897.
5 Augustin Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého, X ., 277.
6 Hermann Knothe: D ie ältesten Besitzer der Herrschaft Gabel-Lämberg (Neues
Lausitzsches Magazin), Görlitz 1885.
7 J. G. Sommer: Das Königreich Böhmen. 2. Bunzlauer Kreis, Prag 1834, str. 270.
8 H. Jireček: Slovanské právo v Čechách a na Moravě, Praha 1863.
9 A. Frind: D ie Kirchengeschichte Böhmens, Prag 1864, str. 26.
10 Jakub Malý: Vlastenecký slovník historický, Praha 1877, str. 673.
1 1 Albrecht Chanovský: Vestigium Bohemiae Piae, Praha 1659, str. 35.
12 Bohuslav Balbín: Miscellanea historica Bohemiae, IV. Bohemia sancta, Praha
1682, str. 9.
13 J. Schiffner: Böhmische Landespatronen, Prag 1801, II. 37. D o češtiny přeložil
Jan Rulík: Vypsání životů s v tý c h Patronů českých, Praha 1801, II. 61.
B. M. Kulda: Církevní rok, Praha 1880, I., str. 108. Týž: Svatí Patronové a cti
hodní rodáci, Praha 1886, str. 52.
15 Eckert: Církev vítěž ná, IV., str. 729.
16 Bezděka: Drahé kameny v koruně svatováclavské, str. 243.
17 Košnář: Poutnicka místa. K posledně uvedeným knihám lze souhrnné poznamenati, že se v nich vyskytují i údaje ničím nedoložené a nedolozitelné: kromě Hajkem
uvedeného roku smrti Přibyslaviny 945 je někde udán rok 950 nebo 985; někdo ví, Že
její manžel se jmenoval Albert, jiný ze Sukoslav a pod.
18 Václav Kašpar: České nebe, Praha 1939, str. 314.
19 Josef Bürger: Geschichte von Lämberg, Reichenberg 1886.
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dokonce pověst lokalisuje do východočeské Přibyslavě.20 Narazil na věc
i Josef Pekař. V roce 1921 napsal, že »pozdější tradici o blahoslavené
Přibyslavě nezkoumal«.21 Ale o 12 let později, když psal poznámky k no
vému vydání Svatého Václava ve Svatováclavském sborníku, napsal:
»Některé výklady a zmínky o blah. Přibyslavě jsou naplněny omylem o Při
byslavě, kněžně charvátské, se sídlem v Jablonné, omylem, jenž vznikl
záměnou s blah. Zdislavou z Křížanova ( + 1252), chotí Havla z Lemberka.«22 Věci se dotkl i J. V. Šimák: »To však je buď pouhá do
mněnka nebo zmatek s blah. Zdislavou.«23 Kritické hlasy, odmítající Háj
kovu pověst o vztahu Přibyslavy, sestry sv. Václava, k městu, jsou po
tvrzovány též studiemi o nejstarším osídlení země. Téměř vždy se píše, že
Přibyslava byla provdána za knížete charvátského a sídlila s ním v Jablonném. Není přesných zpráv o hranicích jednotlivých českých kmenů ve sto
letí 10 . Jen v t. zv. zakládací listině pražského biskupství z r. 97324 jsou
stručně zaznamenána aspoň jména a sled českých kmenů, pokud tvořily
hranici pražské diecése. Dály se pokusy určit kraje jednotlivými kmeny
obývané, ale nikdo z badatelů neklade Jablonsko do Charvát. Šimák klade
do Jablonska kmen zvaný Lemúzi a za západní hranici pro Charváty
20 Pinkava 1. c., str. 1 3 na základe dopisu p. Laštovičky, že úplně tutéž povést
zaznamenali kdysi konšelé do staré městské kroniky, a že podle té kroniky od Přibyslavy
dostalo město své jméno Přibyslav. Celý ten záznam, který se téměř doslova shoduje
s Hájkem, otiskl dr. Fr. Půža. (Kronika p řibyslavská, Přibyslav 1914, str. 1 0 .) O tom
dodatečném záznamu v přibyslavské kronice Sedláček (Hrady a zámky XII., 165) suše
praví, že to pro dějepis nemá ceny. Prof. G. Friedrich (v ČČH r. 1908) podrobil zá
znam bedlivé kritice a dokazuje, že je mnohem mladší a tedy z Hájka čerpá. Podle
Sedláčka pravděpodobným zakladatelem města (vlastně jen původního hradu) je pan
Přibyslav z Křížanova, »jenž za časů Václava žil a r. 1234 na hradě Veveří purkrabí
byl«. Se Sedláčkem polemisuje a jeho tvrzení popírá Zdeněk Kalista ( Blahoslavená Z dislava, Olomouc 1941, str. 107). Pan Přibyslav prý zakotvil jen na moravské straně Čes
komoravské vysočiny. Půža v citované knize uvádí též názor, podle něhož zakladatelem
města byl král Přemysl Otakar I. Otisknuté jím nejstarší názvy města dobře ukazují vý
voj slova Přemysl v nynější jméno město Přibyslav. Jest nejen město Přibyslav, jsou i vsi
Přibyslavice: u Mnichova Hradiště v severních Čechách a u Polné v Čechách východ
ních... Těžko říci, po kterém pánu vlastně mají své jméno.
21 Slova jsou v Pekařových poznámkách k českému překladu legendy Kristiánovy,
který pořídil Antonín Stříž: Ž ivot a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily,
Praha 1 9 2 1 , str. 70.
22 Svatováclavský sborník, I., Praha 1934, str. 26.
23 J. V. Šimák: Dějinné paměti okresu mnichovohradištského, 1 9 1 7 , I., str. 5.
24 Listina je známa jen v opise z r. 1086 v kronice Kosmově. (F. R. B. II., 1 1 6 ;
Erben, Regesta, I., 73.) Kosmův opis je sice historiky považován za falsum, ale jistě se
opírá o jména kmenů tehdy známých.
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určuje severočeské Brdy a lesy bělské podél Zábrdky a Jizery.25 Podle
toho Přibyslava, kněžna charvátská, vůbec nemohla sídlit tak daleko na
západ, protože Jablonsko bylo už mimo území, ovládané prý jejím man
želem. Též nelze v Jablonném nalézti nic, co by na Přibyslavu upomínalo.
Pověst o Přibyslavě se udržuje jen v knihách o dějinách toho místa, a udr
žuje se jen jako pověst, ničím neověřená a neověřovaná. A ty literární
zprávy nejsou vlastně ani tak staré: nelze najiti zprávu starší 400 let, neboť
co se tvrdí v citovaném Hamburgerově spisu o přenesení těla Přibyslavina Karlem IV. do chrámu sv. Víta, je nesprávné. Jde asi o zprávu
v kronice Beneše Krabice z Weitmile k roku 1367,26 v níž však autor ne
jmenuje město Jablonné, ani z ní nevyplývá, že by Karel IV. dal tělo Přibyslavy odněkud zdaleka do Prahy převézt. Praví se tam prostě, že po
vysvěcení kaple Svatováclavské bylo u její vnější zdi na místě zvlášť
k tomu upraveném pochováno tělo Přibyslavy; patrně se počítalo s brzkým
dostavěním dómu.27
25 J. v. Šimák: Lem úzi a Charváti. Český lid, roč. VII. (r. 1897), str. 89-93,
207-214. Území Charvátů určuje na jihu čarou od Bakova přes Bouzov k Libáni, pres
Zvíčinu a Chlumy, na severu Krkonoše a na východe čarou od průsmyku novosvětského
ke Dvoru Králové. Vodítkem mu je: »Kam který kmen položit, k tomu jako pomůcka
slouží věc nedokazatelná, avšak pravděpodobná, že potomní zřízení církevní shodovalo se
s dávnějším politickým, že archidiakonáty se aspoň trochu kryjí s územím kmenovým.«
Tak přesně určiti hranice kmene přece jen nejde, neboť Šimákovo vodítko není zcela
bezpečné. (Srovnej o tom: Josef Pekar: O správním rozděleni zem ě České do polovice
1 3 . století. Sborník k šedesátinám J. Golla, Praha 1906, str. 81-123.) I Jireček (Slo
vanské právo, I. 54) klade Charváty východně od Jablonska, do horního Pojizeří a Polabí.
26 »Téhož roku (1367) bylo v prosinci pohřbeno v pražském kostele na místě
zvláště upraveném vně u zdi poblíž kaple svátého Václava tělo ctihodné a nábožné paní
Přibyslavy, vlastní sestry sv. Václava, jež po smrti svého bratra žila ve svrchované čistotě
a zdrželivosti, sloužíc Bohu a dobročinění oddaná, a v křesťanske viře odešla k Bohu.«
Fontes rerum bohemicarum IV., 536. Citováno podle překladu F. M. Bartoše - Beneš
Krabice z W eitmile: Panování císaře Karla IV., Praha 1940, str. 51.
27 Tělo Přibyslavy leželo u kaple svatováclavské až do r. 1673. Tehdy v úterý po
velikonocích měl arcibiskup Matouš F. Zoubek mši sv. v kapli svatovojtěšské, promluvu,
průvod ven a arcibiskup sám začal kopat. Během dopoledne přijel Leopold I., aby po
ložil základní kámen nové části chrámu svatovítského. ( Excerpta ex Francisci Barton,
edidit Dr. Ant. Podlaha, Editiones XI., Pragae 1915, str. 45.) Tehdy byly kosti Přibyslaviny vyzdviženy a přeneseny do chrámu sv. V íta. O tom máme zprávu od světícího praž
ského biskupa Dlauhoveského, který ji připsal do rukopisu svého přítele Bohuslava Balbína, na konec jeho latinské stati o Přibyslavě v Bohemia sancta: »Poznámka, kterou
vlastní rukou připsal, když toto Četl, nej důstojnější pán světící biskup Jan Ignác Dlauhoveský: Obojí tělo - jak blah. Přibyslavy, tak blah. Podivena - bylo nalezeno a vyzdviženo,
když se kladly základy nové přístavby chrámu sv. Vita roku 1673; což mně hnsnemu bylo
dovoleno viděti a oboje nésti za veliké účasti kněžstva i lidu, který je líbal ne bez slz
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I
nelze než učíniti závěr, že Přibyslava nemá s Jablonným naprosto
nic společného, že celé to vypravování, jež se u Hájka po prvé objevilo
a s nepatrnými změnami tolikrát bylo opakováno, je buď Hájkův omyl
nebo jeho výmysl. A proto také všechny životopisy Přibyslavy, pokud jsou
přímo nebo nepřímo ovlivněny Hájkem, jsou nesprávné a neúplné. Loserth
šel ve svých pochybnostech dokonce tak daleko, že prohlásil Přibyslavu
za nehistorickou; taková sestra sv. Václava prý vůbec neexistovala.28
Nejstarší zprávy o Přibyslavě nalézáme v Kristiánově legendě o sv.
Václavu.
O
Kristiána byly dlouhé a těžké spory. Od počátku 19. století se ujal
názor Dobrovského, že spis Kristiánův je podvodná kompilace ze 14. stol.
Mínění Dobrovského se stalo obecným a trvalo, i když byla nalezena sta
roslovanská legenda o sv. Václavu (Vostokovem r. 1827) a i když byl
vydán zlomek Kristiána z rukopisu z konce 12 . století (Wattenbachem
r. 1849). V tomto pojednání se opírám o výsledky studia, k nimž po ně
kolikaleté úmorné práci dospěl Josef Pekař, že totiž dílo Kristiánovo po
chází skutečně z konce 10 . století, kam se samo svým úvodem, adresova
ným pražskému biskupovi sv. Vojtěchovi, hlásí a kam je nutno i z jiných
důvodů vnitřních spis ten zařadit. Pekař klade dobu vzniku spisu Kristiá
nova do posledních let života sv. Vojtěcha, do let 993-994.29 V poslední
době prof. Václav Chaloupecký ve své výtečné práci dospěl jinou cestou
k témuž závěru.30
Kristián mluví o Přibyslavě na dvou místech. V kapitole osmé, kde
se vypravuje o přenesení sv. Václava a o zázracích, jež se při tom staly,
vystupuje sestra sv. Václava po prvé. Je to onen příběh s uchem sv. Václaa veliké něžnosti. Toto dosvědčuji já, Jan Ignác, biskup milevitánský.« (Miscellanea,
IV., p. 1 0 .)
28 J. Loserth: Über Přibyslava, die angebliche Schwester des hl. W enzel. MVGDB,
Prag 187 6, str. 1 -9. Loserth považuje spis Kristiánův za »eine der plumpsten Fälschungen
des 14. Jahrhunderts«, jehož autor-falsator prý si vzal něco z Dalimila, něco z letopisů
sázavských a udělal z toho sestru sv. Václava. Cituje Pulkavu a kroniku Beneše Krabice to prý je jen volná kombinace z pověsti, jež se tehdy začala vyvíjet... Pekař nazval Loserthův článek »klasicky omylným« (Svatováclavský sborník, I., 26) a Václav Novotný
( České dějiny, I., 1 , str. 451) o něm poznamenal, že »zakládá se na nedorozumění«.
29 Josef Pekař: Nejstarši kronika česká, Praha 1903; týž: D ie W enzels- und Ludmila-Legenden und die Echtheit Christians, Prag 1906, stran 443; svoje vývody stručně
shrnul v předmluvě k Střížovu překladu Kristiána (Praha 1 9 2 1 ) na str. I-X X IV a stručný
přehled bojů o Kristiána podal ve Svatováclavském sborníku, I., Praha 1934, na str.
84-87. Pro poznání vzniku Pekařových studií o Kristiánovi jsou důležité i dopisy, jež si
vyměnili G oll a Pekař v září r. 1902 . Viz: Listy úcty a přátelství, vzájemná korespon
dence Jaroslava Golla a Josefa Pekaře, Praha 1941, str. 348-354.
30 Václav Chaloupecký: Prameny 10 . století, Svatováclavský sborník II-2, Praha 1939.
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va, jež Přibyslava ve Staré Boleslavi našla a přiložila k tělu v hrobě. Příběh
je dosti znám, neboť jej připomínají skoro všichni, kteří o Přibyslavě
psali.31 Celá ta událost má nepochybně historické jádro a udržovala se ve
spojení s Přibyslavou v domácí tradici, jak svědčí o tom i okolnost, že ji
vypravuje také Vavřinec, mnich montecassinský, který praví, že svoji le
gendu napsal podle zpráv »od jistého hodnověrného obyvatele nadřečeného království slovanského«. Oním hodnověrným obyvatelem byl pravděpodobně svátý Vojtěch, který v Itálii několikrát byl a v klášteře na
Monte Cassinu dokonce žil nějaký čas jako mnich.
Z toho, co Kristián vypravuje o Přibyslavě v kapitole osmé, lze s jisto
tou vytěžit toto: 1. Svatý Václav měl sestru jménem Přibyslavu.32 2 . Nej
později v r. 932 - v roce přenesení těla sv. Václava do Prahy - byla už
vdovou (»když ji Pán byl zprostil jha manželského«). 3. Tato mladá
vdova,33 která mohla světa ještě užít, žila sebezapíravě (»dnem i nocí bez
ustání na modlitbách, bděních a postech trvajíc«). 4. Měla na svou dobu
31 »Byla pak ona ctná paní, sestra blaženého mučedníka, jménem Přibyslava, již
od kolébky naučena Kristu Pánu sloužiti podle učení Evangelia bez úhony. A když ji
Pán byl zprostil jha manželského, všecka se oddala službě Boží, prahnoucím duchem
žízníc po tom, aby v posvátný závoj byla zahalena, a dnem i nocí bez ustání na mod
litbách, bděních a postech trvajíc. K ní to ve vidění přistoupil blažený Václav a pravil:
„Pronásledovatelé mi uťali ucho a dosavád leží mezi stromem stojícím u kostela a zdí
téhož chrámu od té chvíle, co bylo uťato.'” N a toto zjevení ctná paní vytrhnuvši se ze
spánku a vyhledavši to místo u kostela, nalezla tam poklad přesvatého jeho ucha a s ucti
vostí a radostí velikou jej zdvihnuvši a Bohu všemohoucímu děkujíc, Šla k hrobu bratra
a pána svého a mučedníka, s několika nejvěrnějšími jej u veliké uctivosti otevřela, ucho
tam vložila a pečlivě jej zavřela. A po přenesení jeho ctných ostatků tak neporušené
a k tělu přirostlé je nalezli, jako by se ho meč nikdy nebyl ani dotkl.« Tato událost
je též v legendě Oriente iam sole (text u Pekaře, Legenden, str. 420-421), v rýmované
kronice české, t. zv. D alim ilovi (Fontes rerum bohemicarum III., 62 ), v kronice Přibíka
z Radenína, t. zv. Kronice Pulkavové (Fontes rer. boh. V., 18 a 2 1 ) i v legendě ze
14. století Ut annuncietur (v kritickém vydání Podlahově, Pragae 1917, na str. 4 3 ).
32 Pekař: »Nepochybuji, že vnější data o ní mají základ historický« - v poznámkách
k Střížovu překladu, str. 69.
33 Svatý Václav byl prvorozeným, praví První staroslovanská legenda václavská.
(Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Ludmile, uspořádal
Josef Vajs, vydala Česká akademie věd, Praha 1929, str. 36.) Pekař soudil, že sv. Václav
se narodil r. 908; Chaloupecký (Prameny 10. století, str. 63) kombinuje mnohem pravdě
podobněji, že se narodil roku 904. Podle Staroslovanského prologu (citovaný Sborník,
str. 66) měl dva mladší bratry: Boleslava a Spytihněva; všechny jiné legendy a celá tra
dice zná však jen Boleslava. Podle první staroslovanské legendy měl čtyři sestry: »Měli
pak čtyři sestry, i provdali je v rozličné knížectví a vybavili je« (citovaný Sborník, str.
22). Kolikátou ze sester Přibyslava byla, zjistiti se nedá. Ze všeho toho můžeme usuzovati, že Přibyslava v roce smrti sv. Václava měla kolem dvaceti let.
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značný náboženský rozhled, neboť v době, kdy v Čechách klášterů ještě
vůbec nebylo, ona je o klášterním životě informována tak, že po něm touží
(»prahnoucím duchem žízníc po tom, aby v posvátný závoj byla zaha
lena«) .
Za koho však provdána byla a kde tehdy žila, to z kontextu poznati
nelze.
Druhé místo, kde Kristián mluví o Přibyslavě, je kapitola desátá. Je
to ve vypravování o zázracích a divech, jež se staly na přímluvu sv. Václava
a o tom, jaké úctě a vážnosti se těšil jeho hrob. »Když pověst a sláva těchto
a takových zázraků o blaženém mučedníku všude se roznesla, přicházelo
na některé pokušení, aby vzali ostatky blaženého těla a sobě podrželi
i svým příbuzným rozdávali,« začíná odstavec, v němž Kristián vypráví,
že i »sestra jeho Přibyslava, pokud lidské oko může usouditi pod posvát
ným závojem přesvatě žijící, v takový čin se vmísila, majíc na pomoc k své
mu podniknutí kněze téhož chrámu Štěpána. Ale u chrámu přebýval ja
kýsi poustevník, jehož jako zvlášť svátého se přidrževše, na jeho zlou radu
se o to pokusili.« A dále vypravuje Kristián věc, nám dnes velmi podiv
nou: »V smluvenou noc přišli a jej vzavše sebou, účastníkem věci učinili;
a vykopavše úctyhodné tělo, začali svou nešlechetnost. Neboť syn téhož
kněze34 dosti neuctivě namakav čelist světcovu, vytáhl ji. A zavinuli ji do
pláště, a ostatní zase jeho tělo zemí zahrnuli, z ostatku vyňatého dílem
sobě podle libosti podrželi, dílem svým rozdali. Ale v zápětí na všecky
přikvačila znenadání pomsta Boží: ...nenadálou smrtí zastiženi z tohoto
světa odešli.«
Tato událost ze života Přibyslavina je už v pozdější historiografii
známa mnohem méně než ona z kapitoly osmé. Patrně ti, kteří vypravo
vali, že Přibyslava žila a zemřela v Jablonném, nemohli současně vypra
vovat, že žila a zemřela v Praze. A zdá se, že spisovatelé tuto událost
z Kristiána namnoze neznali, protože zprávy nečerpali ze starých legend,
nýbrž jeden od druhého, jak tomu nasvědčuje místy i slovní shoda ve vy
pravování. Dobner toto místo znal a pozastavil se nad ním ze dvou dů
vodů: a) Muselo se to státi někdy později, neboť je nemožné, aby roku 945
(jak udává Hájek) bylo tělo sv. Václava už tak zteřelé a mohli z něho lehce

34
»Syn téhož kněze.« Nebyl to kněz špatný, byl to kněz řádně ženatý, jakých tehdy
bylo více. V prvotní Církvi bylo dosti ženatých kněží, neboť k takovému stavu v mladých
křesťanských obcích byli vybíráni mužové starší a rozvážní, a ti často bývali už ženatí.
Ideál panictví podle rady Kristovy (Mat. 19, 1 2 ) byl však vždy horlivě následován a brzy
se stal podmínkou pro přijetí kněžského svěcení. Též u nás v počátcích křesťanství bylo
manželství kněží trpěno; ale už za biskupa Jindřicha Zdíka bylo i v našich zemích kněž
stvo jen celibátní.
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vyjmouti čelist, b) Nemohla to udělat sestra sv. Václava, kterou Kristián
jinak tak chválí; snad to mnohem později udělala jiná žena jménem Přibyslava, a to se potom pro shodu jmen dostalo do textu legendy i s přida
ným označením: sestra sv. Václava.35
Jenže nezdá se, že by byl text Kristiánovy legendy na tom místě po
rušen a interpolován.36 A není ani třeba se uchylovat k takovému nouzo
vému výkladu, že by zpráva do legendy byla později přidána. Už Josef
Pekař upozornil, že se na takovou krádež ostatků svatých nesmíme dívat
očima doby naší. Zde je možno citovat knihu Zoepfovu, který právě této
věci věnoval zvláštní pozornost v kapitolce nadepsané Reliquienverehrung
und Reliquiendiebstähle .37 Zoepf si všímá právě legend 10 . století a uvádí
řadu dokladů z té doby, jež ukazují, v jaké vážnosti byly ostatky svatých..
V jaké úctě jsou náhrobky mnohých lidí slavných! Bylo, jest a bude. Tím
spíše je tomu u světců a tím více ve středověku, kdy náboženské cítění
bylo tak živé a svatost byla u všech považována za nej vznešenější ideál
člověka na této zemi. I dnes jsou těla svatých pochovávána v kostele, a to
tak, aby se nemohlo po jejich hrobech šlapat, malé částky se kladou do
oltářní mensy nebo se pro ně pořizují nádherné relikviáře. Ani dnes se
nesmějí ostatky svatých prodávat, nýbrž jen darovat: to z úcty a že jsou po
važovány za nezaplatitelné. Býti majitelem ostatků světce bylo vždy po
važováno za vyznamenání a pro majitele v 10 . stol. to znamenalo i ochranu
před nemocemi a neštěstím a záruku ochrany dotyčného světce. Jaký tedy
div, že ostatky světců byly něčím tak žádoucím, že lidé se snažili získati je
třebas tajně a mocí ? Taková krádež nebyla jako každá jiná krádež. Také
se říkalo »laudabile furtum«, »pium furtum«, »sanctum sacrilegium« a
takoví zloději byli »sancti fures«. Zoepf vypravuje, že se takové krádeže
dopustil i sv. Chrodegang z Met. A Kristián vypravuje, že se »v takový
čin vmísila« i sestra sv. Václava, zvlášť když jí to poradil jakýsi zbožný
poustevník, »jehož jako zvlášť svatého« se přidržela. Patrně se to nestalo
po prvé, neboť Kristián praví, že »někteří sice z dobré vůle a z dobrého
smýšlení se o to přičiňovali«. Teprve když »někteří se zlou myslí nebo
žádostivostí se o to pokoušeli, v zápětí stíhala je pomsta«. (Kristián asi
myslí: z důvodů zištných.) Přibyslava to jistě nedělala »se zlou myslí«,
nýbrž z přemíry úcty ke svému svatému bratru. Také se nechovala při tom
35 Gelasius Dobner: W enceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemorum, IV., Pragae 1772, p. 52.
36 Nemluví o tom ani Josef Pekař, který v Legenden r. 1906 s velkou pílí pořídil
kritické vydání latinského textu, ani Bohumil Ryba: Kronika Kristiánova s hlediska
textové kritiky, Listy filologické, 19 3 2 , str. 1 1 2 -1 2 1 , 237-245.
37 Ludwig Zoepf: Das Heiligen-Leben im 10 . Jahrhundert, Leipzig 1908, 200-206.
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neuctivě ani ona, ani kněz Štěpán, ani onen zbožný poustevník, »nýbrž
syn téhož kněze dosti neuctivě namakav čelist světcovu, vytáhl ji«.38 Kris
tián ovšem nakonec ohlásil trest: náhlou smrt účastníků, neboť tím vypra
vováním chtěl patrně varovat před takovými činy, i kdyby se »o to z dobré
vůle a z dobrého smýšlení přičiňovali«.39
Z vypravování v kapitole desáté lze vytěžit toto:
1.
Přibyslava je představena jako řeholnice (»pod posvátným závojem
přesvatě žijící«). To je poznatek zajímavý a důležitý. Tím je také udán
čas a quo: vypravovaná událost se nemohla státi před rokem 967. V 10 . sto
letí byl v Čechách jen jeden klášter ženský, a to klášter benediktinek na
pražském Hradě u kostela sv. Jiří. Založila jej Mlada, dcera Boleslava I.,
po svém návratu z Říma, kam byla poslána svým bratrem Boleslavém II.
se žádostí o pražské biskupství. Mezi její první družky se tedy vřadila i Při
byslava, žena již starší, asi Šedesátiletá, která už dávno toužila »prahnou
cím duchem, aby v posvátný závoj byla zahalena«. Takový případ nebyl
v její ani v pozdější době ojedinělý.40
38 Je zajímavo upozornit, že ona čelist se zachovala. Prof. Jindřich Matiegka po
drobně popsal odborné vyšetření ostatků sv. Václava, jež bylo provedeno v dubnu a
květnu r. 1911. (J. Matiegka: Anthropologkké vyšetření ostatků sv. Václava, Svatov.
sborník, str. 116-130.) Tehdy 4. dubna pod vedením stavitele dómu Kamila Hilberta
a za přítomnosti kardinála Skrbenského byl otevřen hrob sv. Václava v kapli svatováclav
ské. Vlastní odborné prozkoumání ostatků sv. Václava provedli profesoři J. Hnátek a J.
Matiegka za přítomnosti kanovníka Podlahy. Lebka byla uchovávána bez dolní čelisti,
když však 1 1 . dubna byla Dr. A. Podlahou odšroubována knížecí čapka stříbrného poprsí
sv. Václava z r. 1486, bylo s překvapením shledáno, že v dutině čapky onoho reliquiáře
jest uložena dolní čelist. »Čelist jest žlutohnědé barvy a podobně jako lebka částečně
pokryta zbytky zaschlé vrstvy měkkých částí. Nejen toto zevní vzezření, ale zvláště správné
vkloubení a přiléhání plošek zubů obou čelistí (t. zv. skousnutí) dokazuje, že dolní
Čelist patří k lebce výše popsané. N a vnitřní straně levé polovice čelisti jest pak starý
nápis: „S. Wenceslai Mart.“ - Některé kosti, jako lebka, dolní čelist a atlas, vykazují
zřejmé stopy po úmyslném oddělení jednotlivých částí.« Tak zní odborný posudek. (V y
psání postupu při onom vyšetřování je ve stati Ant. Podlahy: Hrob. sv. Václava, Svatov.
sborník, str. 130-159.) Je-li Kristiánovo vypravování o krádeži čelisti pravdivé, nezbývá
než učiniti závěr, že Čin asi způsobil rozruch a Čelist musela být vrácena. Pak by to
zcela jistě muselo být v Praze přemnohým známo, plurimis patet.
39 Že Kristián to vypravoval jen proto, aby jiné od takových podniků odradil, zdá
se vyplývati též z toho, že smrt účastníků vyložil sice jako trest, ale jinak proti nim ne
vystupuje: o Přibyslavě praví »přesvatě žijící«, u poustevníka připomíná, že jej lidé
považovali za »zvlášť svatého«, kněze Stepána ani nechválí, ani nehaní. To na ty, kteří
proti sv. Václavu projevili opravdu »zlou vůli«, dovede se jinak rozhořčit: Drahomíru
nazývá »paní bezbožnou«, »zpronevěřilou«, »zrádnou paní zrádců«; Boleslav je u něho
»druhý Kain« a »zvrhlý vrah« a jeho pomocníci jsou »bezbožníci« a »synové ďáblovi«.
40 Vstup do kláštera u lidí starších v době, kdy se u nás kláštery teprve zakládaly,
nebyl asi věcí tak vzácnou. I autor legendy, Kristián, stal se mnichem ve věku pokro-
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2 . Kristián Přibyslavu pravděpodobně znal.

Není to řečeno výslovně, ale lze tak usuzovat ze slov »pokud lidské
oko může usouditi, pod posvátným závojem přesvatě žijící«. Ne: jak lidé
říkají, ale pokud může usouditi lidské oko; patrně i jeho, neboť takový
výraz prozrazuje přímé poznání. Tedy ji viděl a pozoroval. Toto mínění
podporují i slova o určení časovém: »Poněvadž však jest známo, že se to
stalo v hrubé době (rudis, Pekař myslí, že tam původně bylo nostris,
v naší) a přemnohým to jest známo, uznal jsem za zbytečné vkládati to
v toto dílko; jen to zapíši...« a zpravuje o náhlé smrti. Nelze z toho určit
přesně, kdy se to stalo. Někdy mezi rokem 967 a 993, kdy Kristián začal
psát, snad v letech po roce 980 , neboť pro nějakých 10 let v paměti lidu
mohlo by se užít slov plurimis patet, přemnohým je to známo. V té době
byl Kristián členem pražského duchovenstva a Přibyslava v klášteře u sv.
Jiří, tedy blízko. Že se znali, napovídá i okolnost, že o ní píše, a to slovy
tak jasnými a určitými.41 A znali se tím spíše, byl-li Kristián Slavníkovec
a měla-li Přibyslava k tomu rodu vztahy příbuzenské. A poněvadž má
Kristián v úvodu ke svému dílu o sv. Václavu a sv. Ludmile slova »vyptati
se pozůstalých ještě z doby té kmetů nebo kterýchkoliv lidí nábožných a
svědomitých, kteří skutky jejich na své oči byli viděli«, a poněvadž měl asi
vždy velký zájem o vše, co se týkalo prvních českých světců, neboť napsati
o nich legendu svěřil biskup Vojtěch právě jemu, pak není nic samozřejčilém. Nazývá sebe »ze všech mnichů ani názvu posledního nezasluhující«. První mužský
klášter v Čechách byl klášter v Břevnově, založený sv. Vojtěchem r. 993. (Tím je také
určeno, že Kristián psal svoje dílo až po tomto roce.) Kristiánovo oslovení sv. Vojtěcha
»nepos carissime« vykládá prof. Chaloupecký, srovnávaje s tím označeni Kristiána v ji
ných legendách, jako: nejmilejší synovce, tedy tak, že Kristián byl Vojtěchův strýc,
bratr knížete Slavníka. Jestliže se sv. Vojtěch narodil krátce po roku 950, tedy Kristián,
jeho strýc a Člen pražského duchovenstva, byl r. 993 mužem už letitým. (O Kristiánově
osobnosti viz Pekařovy D ie W enzels- und Lidmila-Legenden und die Echtheit Christians,
Prag 1906, 283-292, a Chaloupeckého Prameny 10. století, str. 306-3 1 2 .) Jsou známy
i případy z let pozdějších: slavný kronikář Beneš Krabice z W eitmile, který už s ko
runním princem Václavem, pozdějším Karlem IV., byl poslán do Francie jako jeho
druh, později byl arciděkanem v Praze a od r. 1355 měl dozor nad stavbou chrámu
sv. Víta, o nějž má velké zásluhy - ten jako stařec vstoupil do františkánského kláštera
v Boleslavi a r. 1385 začínal pokorně noviciát. (V iz F. M. Pelzl: D ie Gelehrten, III.
Praha 1777, str. 1-5.)
41
Nej starší zprávy o Přibyslavě má jen Kristián a Vavřinec z Monte Cassina.
Vavřinec psal podle informací sv. Vojtěcha nebo někoho z jeho okolí a psal v posled
ních letech života Vojtěchova, tedy skoro současně s Kristiánem. Jest to vsak jen malá
zmínka. Kristiánovou předlohou pro václavskou Část jeho spisu byly legendy Crescente
fide a Gumpoldova. Avšak tyto dvě legendy, které vznikly mimo území Čech a za ži
vota Přibyslavina, o ní nevědí. Vypravování o Přibyslavě jest původní zprava Kristiánova,
jejíž jasné a určité výrazy svědčí o tom, že ji osobně znal.
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mějšího, než že se právě Přibyslavy, sestry sv. Václava a pravděpodobné
odchovanky sv. Ludmily, na podrobnosti často vyptával. Proto prof. Chaloupecký napsal dokonce větu, že Kristián »snad z jejího podnětu věnoval
tolik pozornosti ve své skladbě historii kněžny Ludmily, jejíž ostatky v kos
tele svatého Jiří byly opatrovány«.42
Závěrem lze tedy shrnouti: nejstarší zpráva o Přibyslavě v Jablonném
je v kronice Václava Hájka z Libočan z r. 1541. Zprávu starší nelze najít
a Hájek přináší hned dosti podrobností. Buď si to tedy Hájek vymyslil,
nebo si to s někým spletl.
Zdá se, že je to omyl, a to důkladný. Pinkava a Sedláček43 tvrdí, že
Hájek v r. 1521 byl na Lemberku. Bylo to tedy v době, kdy Hájek z kněze
utrakvistického se stal knězem katolickým a hledal, kde by se uchytil;
a mohlo to být jen krátce, neboť brzy potom se o něm praví, že byl fará
řem v Rožmitále. Na Lemberku Hájek jistě slyšel o blahoslavené Zdislavě,
manželce pana Havla z Lemberka, která tam r. 1252 zemřela a byla po
chována. Tehdy ještě neměl v úmyslu napsat Kroniku českou. Později na
Tetíně si na to vzpomněl - a bůhví, jak na to přišel - spojil to s Přibyslavou. Aspoň o Přibyslavě ví toho dost a o »hradní paní z Lemberka«,
Zdislavě, neví až nápadně nic. A je to tím nápadnější, praví Zdeněk Kalista, že Hájek znal a užil t. zv. kroniky Dalimilovy, který blah. Zdislavě
věnoval dosti místa.44 Snad se Hájek domníval, že Dalimilovy zprávy
o Zdislavě jsou omylem s Přibyslavou a chtěl to napravit.
Nějaký vztah Přibyslavy k severním Čechám je však pravděpodobný.
Podle Kristiána a staroslovanské legendy víme, že byla provdána. Za koho
a kam, z pramenů vyčíst nelze. Legenda staroslovanská praví, že Draho
míra po zabití sv. Václava ve Staré Boleslavi prchla do Charvát;45 Char
váti byli právě v severních nebo severovýchodních Čechách. Drahomíra
hledala ochranu patrně v sídle některé provdané dcery. Byla-li tou dcerou
právě Přibyslava, zase z toho neplyne. Přece je však něco, co takovou do
mněnku činí aspoň pravděpodobnou. V severovýchodních Čechách, tedy
42 Chaloupecký, Prameny 10 . století, str. 345.
43 Pinkava 1. c. str. 1 2 . - Sedláček: Hrady a zámky, X . 279: »Roku 1518 koupil
Lemberk, zámek, dvůr poplužní a vsi pusté Vilém z Ilburka na Ronové... Vilém z IIburka na Lemberce bydlíval, jako na př. 1521, kdež Václav Hájek z Libočan do služby
u něho vstupoval a do Lemberka přijel.«
44 Zdeněk Kalista ve své knize Blahoslavená Zdislav a, Olomouc 1941, dotkl se
poměru Zdislava-Dalimil několikrát: str. 85, 171-2, 174. Nad úplným mlčením Hájka
z Libočan o Zdislavě se pozastavil na str. 85. Vysvětluje to Hájkovým postojem ke sta
rým legendám (str. 174). Vysvětlení, že Hájek si to popletl s Přibyslavou, je asi pravdě
podobnější.
45 Vajsův Sborník staroslovanských literárních památek, str. 27.
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nad Charváty, vládl rod, který dnes nazýváme Slavníkovci. O Přibyslavě
mluví právě legendy slavníkovsky orientované, což by se provdáním Přibyslavy do toho rodu dalo dobře vysvětlit. Takovou možnost naznačil Chaloupecký a též někteří jiní už dříve.46 Ale přesnější určení, kde sídlila a jak
dlouho kde žila, než vstoupila do Mladina kláštera u sv. Jiří, to je pro
nedostatek pramenů nemožné.
Na tom, co zde bylo o Přibyslavě zjištěno, bylo by ovšem možno stavět
a rozvíjet pravděpodobnosti. N a příklad:
že vnučka svaté Ludmily a žena, jež křesťanství tak opravdově pojí
mala a prožívala, jak ji představuje Kristián, přivedla s sebou z Prahy
kněze, postavila kostel nebo i kostely a usilovala o rozšíření a upevnění
křesťanství ve svém okolí;
že byla příznivkyní liturgie slovanské, neboť byla v jejím ovzduší vy
chována (kněz Pavel z okolí sv. Ludmily byl ritu slovanského, u sv. Jiří
byli nejprve kněží slovanští a pak slovanští a latinští) a dvakrát vystupuje
ve spise Kristiánově, který byl vlastně napsán jako latinská obhajoba jazy
kového dědictví cyrilometodějského (proto ji ignoroval Kosmas, který slo
vanské liturgii nepřál, svatou Ludmilu rád neměl a svatého Prokopa
i s klášterem sázavským ve své kronice úplně pominul);
že patřila mezi nejhorlivější šiřitele kultu svatováclavského, neboť po
dle domácí tradice, zachycené Kristiánem, Přibyslavě se zjevil sv. Václav,
ona byla hrdinkou v zázračné události s jeho uťatým uchem, tolik toužila
46 Chaloupecký 1. c. - Jireček: Slovanské právo v Čechách a na Moravě, Praha 1863,
str. 125. B. Dudík: Mährens allgemeine Geschichte, Brünn 1875, VI. 1 . Beilage. Schle
singer: Geschichte Böhmens, Prag 1869, str. 29.
47 O tom srovnej kapitolu u Chaloupeckého: K u lt svatováclavský a Slavníkovci
(Prameny, 312-317). Svatý Bruno v životopise Vojtěchově vypravuje, že když byli Slav
níkovci r. 995 na Libici obleženi vojskem pražským, žádali o příměří na svátek sv. Vác
lava, ale odpovědělo se jim: Vaším svatým je Václav, naším však Boleslav! (F. R. B.
I. 289; český překlad vydalo benediktinské opatství v Břevnově r. 1935.) Horlivým
apoštolem kultu svatováclavského byl sv. Vojtěch: přinesl do Čech václavskou legendu
Gumpoldovu, složenou v Italii, Kristián psal své dílo o sv. Václavu a sv. Ludmile na
Vojtěchovo přání, sv. Vojtěch měl vliv na legendistu Vavřince z Monte Cassina a Pekař
napsal, že jen několikerým pobytem Vojtěchovým v Italii lze vysvětliti tamější zájem
o sv. Václava v 1 0 . a 1 1 . století. Chaloupecký myslí, že Slavníkovci v čele se sv. Voj
těchem to konali hlavně z rodové nenávisti k Přemyslovcům: hle, jaký je to rod, zabil
světce!... Ten názor je snad trochu upřílišněný: U sv. Vojtěcha, naplněného reformními
ideály své doby, lze předpokládati čistě náboženské vztahy k sv. Václavu. Vytýkal to
již Karel Doskočil v referátu o knize Chaloupeckého (Řád VII., str. 44 ). A Alžběta
Birnbaumová už před časem upozornila na to, že kdyby byl chtěl sv. Vojtěch politisovat
a podporovat rodové zájmy svých bratří, že by byl jednal jinak. ( Svatý Vojtěch, O lo
mouc 1935, str. 26.)
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po posvátných jeho ostatcích, jako jeho rodná sestra ochotně informovala
Kristiána a jiné a snad i sv. Vojtěcha, a jistě nebyla poslední ze Slavníkovců, kteří sv. Václava tolik ctili a úctu k němu šířili.47
To jsou ovšem jen dohady, třebas ne bezdůvodné.
Duchovní profil Přibyslavy, získaný ze spisu Kristiánova, je pěkný:
Bystrá žena, rychle přejímající svěží pražské kulturní ovzduší, která ke
křesťanství přilnula hned a celým srdcem, že v pozdním už věku vstupuje
pokorně do kláštera, po němž od mládí touží. Miluje něžně svého bratramučedníka a modlí se »dnem i nocí«, jistě i za Boleslava, aby mu Bůh
prominul staroboleslavský čin - vždyť to byl také její bratr...
Je mnoho otázek, jež bychom v souvislosti s Přibyslavou chtěli dát,
a odpovědi na ně by nás velmi zajímaly, neboť přiblížit se našim předkům
desátého století, kdy dramatický zápas mezi Kristem a pohanskými bohy
měl tolik hrdinů, to je lákavé a povzbuzující. Jsou však otázky, na něž od
pověď nikdy neuslyšíme, neboť - pěkně to řekl Josef Pekař: Veliké dálky
v času jako v prostoru mají svá tajemství, jež střeží žárlivě, jakoby vědou
ce, že ona jsou spolu kusem kouzla jejich.

V A RIA
N o v é jm én o v české próze
Jméno Karla Dvořáčka nevtisklo se v paměť současníkům jeho knižního debutu,
cyklu próz Olza z r. 1937. Tato kniha a spolu s ní další tvorba tohoto mladého prozaika
je lépe chápána a oceňována teprve z onoho ducha, z něhož se v posledních letech rodila
a z něhož dnes tvoří naše nejmladší poesie i próza, pokud činně stojí za myšlenkou, vyslo
venou po prvé Kamilem Bednářem.
Karel Dvořáček žil a žije dosud mimo pražské literární centrum. Tím zajímavější je
skutečnost, že samostatně, a k tomu dosti dlouho před formulováním mladých generačních
ideí, roku 1937 vydává knížku, jejíž smysl a cena spočívá v tom, co naplňuje celé vážné
mladé umění přítomnosti: v nebývale hlubokém, hledačském zájmu o ryze lidské v člo
věku, o lidskou duši a její žízeň, v podstatě vždy náboženskou, žhavenou tragismem
a utrpením lidského bytí.
To jest tedy Olza, s podtitulem Sedm žalmů, cyklus próz, které vznikly z nej osob
nějších Dvořáčkových zkušeností o lidech a životě ostravského kraje, kraje, kterým protéká
ta řeka. Jedna podstatná věc Dvořáčkovy tvorby vynikne již zde: všechny ty příběhy jsou
vyprávěny autorem, který je nejen na vlastní oči a - užiji toho neobvyklého obratu - na
vlastní srdce poznal, ale je sám i spolu žil, je v sebe jako rozhodnou, palčivou zkušenost
hluboce pojal. V Olze je to ovšem zjevné: i forma těchto próz svědčí zde o nepokrytém subjektivismu autora, který se tu místy i lyricky jaksi vyznává z prvních, bolestně krásných zku
šeností. Ale i napříště nebude pochyby, že i v zobjektivisováných dějích a jejich posta
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vách je Dvořáček cele přítomen svou mravní bytostí, která opravdově prožívá vše napsané.
Jednotlivé prózy cyklu předznamenal Dvořáček verši z Písma, a učinil tak právem.
Nemohl lépe vyjádřiti, jakou míru on klade na člověka. Nezaujal se těmi hrdiny a hrdin
kami svých příběhů, namnoze chudáky, psanci, lidmi vyhoštěnými na rub společnosti,
s hlediska nějaké literární sociologie. Nenarazíte u něho na žádnou běžnou ideologii, ač
je doba a zvláště i prostředí, v němž Dvořáček žil, v hojnosti nabízela. Jen svědectví
o člověku z Písma, slova Kazatele, slova Žalmů mohla stačiti Dvořáčkově žízni po dosti
žení hloubky pravého člověčství.
Směle již na základě této prvotiny bychom mohli o Dvořáčkovi říci, že jeho míra
člověka je křesťanská, že jeho vidění a prožívání světa je křesťanské. Jak živou skutečností
je ku př. pro Dvořáčka člověk - bližní! I kdyby to nebylo více než několik míst z Olzy,
která by nebyla k necti i největšímu znateli pravdy lidské duše, již to by postačovalo
k důkazu, že Dvořáček musil být lidem, o nichž píše, velmi, velmi blízko; tak blízko,
jak to dokáže jen opravdová láska (a žádné »studium« samo o sobě), láska k člověku bližnímu. A je tu pak spolu i ta veliká touha, v podstatě též křesťanská, najít a vydobýt
spravedlnosti těm, kterým ji svět odpírá. Zde nejde jen o chudé statky pozemskými, nýbrž
více o chudé osudem, bezpomocí, zoufalstvím, chudé láskou, bědné nadějí, strastné životem.
Dvořáček je jakoby přitahován bědností života, neboť ví, že ti, kdož se po spravedlnosti
volati ani neodvažují, jsou nejvíce hodni lásky.
V Dvořáčkovi není stínu subjektivistické povznesenosti: je humanista, který cítí
s lidem a jemuž na srdci leží osud lidu. I próza tak osobní, jako je Opuštěný dům, ústí ve
vroucí meditaci víry v lepší příští těch, kdož dosud kolem Olzy hladovějí a žízní. Anebo
s jak hluboce chápajícím proniknutím duše prostého člověka vylíčil Dvořáček v próze
Rybáři čistou, přímo pudovou radost rybáře Vronky a jeho ženy Ludmily, když po dlou
hých marných pokusech, jichž se ze soucitu účastnili všichni rybáři u řeky, podaří se mu
chytit velkou rybu, z níž se mu mezitím stal sen a toužená výhra života! V příběhu Jaška
a Natalji, příběhu upřímné a zklamané lásky k nevěstce, vystihuje Dvořáček tu neúprosnou
morálku nutnosti, porážející celou běžnou soustavu cti a svědomí, morálku, jíž dává
kruté ospravedlnění holý život, život ohrožený a obhajovaný. N a problému viny a spra
vedlnosti, která zůstává zoufale němá, je založen Král bláznů, příběh matky, obviněné
z vraždy svého dítěte. D ítě však nezabila ona, nýbrž Nikdo, t. j. spiknutí okolností, osudu,
života. Osvobození »pro nedostatek důkazů« je zde krutým mlčením spravedlnosti.
V slohu Dvořáčkovy Olzy není stop formalismu a výrazového estheticismu. Jednoduché
a intensivní věty plynou přirozeně ze svrchované plnosti prožitku. Cítíme, že slovy tu
skutečně proudí život, častá je tu apostrofa, zámlka, vše přiblíženo řeči prostého a kon
kretního vypravování. Již zde dává Dvořáček rád příběh vypravovat zvláštnímu vypravěči.
V Olze ukázal se i schopným rytmované prózy značné sugestivní síly básnické. Vezměme
za příklad hned jen samý začátek knihy. »Jediné letní noci jsem nedospal. Před svítáním
jsem brával udici a kráčel k řece. Vždycky sám, za sera. M lčely tovární p íšťaly, mlčely
šachty, všechno mlčelo, celá kolonie. Lidé spali...« Kolonie, řeka jsou dějištěm, spíše však
jen pozadím většiny příběhů. V popředí se rýsuje osud člověka. »Kohoutí nevěsta« má
polopohádkové, čerstvé, ranní ovzduší, něco z baladického kouzla durychovského. Tragic
kou baladou je próza »Aničko, brouček-!« o sebevražedné matce-vražedkyni. A to baladou
i v své struktuře - dobře bychom tu mohli vysledovat ony známé znaky, zvláště sevřenou
náznakovost.
Na konec knížky položil Dvořáček dvojí vyznání: Opuštěný dům, jehož situací je
návrat do zpustlého domova dětství na Hané, chvíle pronikavé obnaženosti, mrazivého

147

osudového osvícení, které naléhá na samotné existenciální vědomí v Člověku. Můžeme zde
myslet na obdobné zjitřené projevy Čepový. »Se slzami v ocích jsem vstoupil do zahrady;
tam, kde kdysi bývala naše zahrada. Statný akát u vchodu shazoval lusky, snad jen pře
bytečné. O točil jsem hlavu; bože, tam stávala jabloň a dnes, jako člověk, který v poslední
hodině ztratil lidskou podobu, tak v mukách uschly větve a na nich usychala m ezi posžehnutým listím i tri zlatá jablka. Parména zlatá. Parména zla-tá-?«.
Pro Dvořáčka neznamená však tato zkušenost jen zdroj básnické inspirace, snaží se
vyvodit si hned její smysl pro život, a nejen svůj, ale i těch, jež miluje. Stejně v druhé
subjektivní próze »Sbohem«! uzavírá Dvořáček cyklus díkem za naučení, jehož se mu
v kraji, nyní opouštěném, dostalo, za tvrdou a krásnou zkušenost nikoli tak spisovatele,
básníka, nýbrž člověka.
R. 1941 vydává Dvořáček druhou knížku, tentokrát již povídek, opět cyklicky uspo
řádaných, »Cesta k tichému dom u «.1 Dosti vnějším pojítkem je zde osoba vypravěče Jind
řicha Vodáka, starého Vysloužilého dělníka, který vypráví svým mladším kamarádům na
svobodárně příběhy lidí, jejichž osudy se křížily nějak s jeho osudem vlastním.
Nad Olzou, zdá se, nebylo ani možno pochybovat, že cesta jejího autora bude stoupat
vzhůru, že autor bezpečně stojí tam, kde se mu naskýtají veliké tvůrčí možnosti. A přece
Cesta k tichému domu básnicky nejde nad Olzu, spíše zklamává. Patrně mezi Olzou
a Cestou leží životní období jakéhosi ustálení, které neprospělo mohoucnosti vidění
básnického. I kdyby se snad chtěl »objektivně« hledat v druhé knížce pokrok zdatnosti
vypravěčské a vyzrání epika oproti »mladické lyrické nevykvašenosti« prvotiny, nepřisvědčím této námitce. V Olze pohled zjitřený, hořící, žíznivě napřený směrem k poznání,
otevřenému hledajícím, zde v jádře jakási vychladlá, zmoudřelá vyrovnanost. Nepopírám
opravdovost a hodnotu zkušenosti, z níž Dvořáček koncipoval »Cestu«, zdá se mi však, že
je předčasná, že jí Dvořáček příliš brzy přechází k jakési positivní praksi, vzdává se
poznávací svobody básníka, obrací se s rozvahou k uzavřenému účtu života. Oproti
enthusiasmu Olzy je opravdu něco předčasně zralého, »starého« v tom, jak Dvořáček do
vede předem posouditi a procítiti klid a vnitřní pokojnost života, dovršeného už jako
plod drahocennými zkušenostmi. Sama umělecká stránka »Cesty« není bez vady. Pravda,
ono zarámcování cyklu jednotnou postavou vypravěče, jímž je autentický účastník pří
běhů, dramatis persona, přináší s sebou některé prvky oživující. Ty jsou však na druhé
straně převáženy nevýhodami. Jakousi slohovou kontaminací, zkřížením lidového, hovoro
vého způsobu podání, přiměřeného prostnému vypravěči Jindřichu Vodákovi, a propra
covaného podání umělého vznikl u Dvořáčka polotvar. Vypravěčství starého dílenského
Jindřicha Vodáka přes jeho studentskou minulost nemá hodnověrnosti. Tato věc by ne
rušila jinde tolik jako zde, kde nade vše jde o pravdu člověka. I Jindřich Vodák jinak
je typ opravdu životný. Nebylo vsak šťastným počinem vkládat do úst starého dělníka vy
právění příběhů, které předem byly rekonstruovány a vypracovány literárně. (Stranou ne
cháváme podružná nedopatření, kdy Vodák se vyjadřuje s odpuzující žurnalistickou vý
mluvností: »A ni mně není svobodárna cílem, nýbrž pouze prostředkem,«. str. 7 ). N a dru
hé straně, přenesením vypravěčské funkce na člověka z lidu, uložil si i Dvořáček sám
značné omezení. Udržování »lidového tónu« znamená zde vyprávění Často zběžné, stroze
věcné a suché, div že ne reportérské. Věcný zájem velmi tu znevážil hledisko umělecké,
formální. Povídky samy jsou v tomto cyklu o hodně civilnější nežli v Olze. Pohled,
zaostřující se dříve na žhoucí ohnisko v osudu člověka, nyní jako by se volněji
rozestřel.
1 Olzu i Cestu k tichému domu vydal nakladatel V. Petr v Praze.
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Myšlenka »Cesty«, myšlenka oddechu na sklonku života, ticha, vykoupeného usi
lováním, strastmi a zápasy celého života, objevuje se letmo již v Olze. V Cestě k tichému
domu tuto myšlenku ztělesňuje hrdina a vypravěč, Jindřich Vodák. Cestou k tichému domu
jsou lidé a osudy, s nimiž se v životě Vodák setkal. Ta cesta je znamenána mnoha zkla
máními. Vodák neměl Štěstí v domově, v svém manželství, ani mezi lidmi, když se
jednou po povodni rozhodně postavil za jejich zájem. M ěl mnoho co dělat s lidmi »mar
ností potřísněnými«, sám jsa tak trochu z nich. A le právě tento život přivádí Vodáka,
člověka přese vše statečného a dobrého, na cestu k tichému domu. Čím těžší bylo břímě
života, tím milejší je bude složit. A le posledním rozhodným krokem do domu ticha je
pro Vodáka blažící vědomí, že vychoval pro zdárný život jednoho mladého přítele a hlav
ně, že vrátil důvěru v život člověku nalomenému, hledajícímu vysvobození již jen v sebe
vraždě. Kromě toho, co již svrchu o idei »tichého domu« bylo řečeno, sluší se poznamenati
ještě - k jejímu dobru: Dvořáček ji pojal z dobrého opět poznání, upřímného, ryze lidského
poznání. Vskutku v každém člověku, zvláště v tom, který celý život pracoval, pudově koření
touha po oddechu alespoň na sklonku života, po štěstí, jež zdaleka není jen bezstarost
ností, nýbrž hodnotou ethickou, životem a láskou vykoupenou.
Rovněž roku 1941 vychází Dvořáčkův první román, Pole kráčí do hor (359 str.).
Jeho hrdina, horal Roman Gajdoš, je v podstatě stejným typem hrdiny ethického, jakéhosi
dárce života, jako Vodák z »Cesty«. Román, vyprávěný hutným, jadrným a zvláště místy
vyspělým epickým slohem, je rozvržen na tři části. V první, časově vlastně střední části
(Zahradník) líčí se působení Romana Gajdoše v hanácké vsi, do níž on, pouhý čeledín,
ale muž až nepřirozeně tvrdé vůle a sebekázně, vnáší ducha podnikání, sebedůvěry a pra
covitosti. Ukáže se vsak, že vlastní cíl Romanův leží někde v rodných horách, v kraji že
je jen na zkušené. Dvořáček líčí poměry na dnešní vsi bystře podle holé skutečnosti,
poučeně, netendenčně a neromanticky, naopak se smyslem pro industrialisaci a hospo
dářské povznesení kraje. V paměti utkví zvláště znamenitě podaná episoda fakirského
kouzelnického představení Romanova známého, Svobody.
V
druhé části (Věrnost za věrnost) se líčí Romanovo dětství a okolnosti, které ho
udělaly tím, kým dnes je. V zachycení svérázného horského prostředí, do něhož jsme
přenášeni, osvědčil Dvořáček nejen umění, ale bezpochyby i cenné původní poznatky
národopisné. Celý ten životní styl, v němž člověk nebrání se pudům, ten nezkrocený svět
posupné vášnivosti a jakéhosi syrového lidství vylíčil Dvořáček, s přiměřeně nebojácným
naturalismem, se značnou sugestivností. Roman narodí se jako zmetek staré již ženě Josefa
Gajdoše, Aneši. Josef však touží po synovi-obru, který by byl s to pozdvihnouti pust
noucí vlastnictví Gajdošů, velikou horskou stráň Siberii. Přivede si proto mladou Hanku,
aby s ní zplodil zdárnějšího dědice. Hanka však porodí jen děti mrtvé. Chlapec Roman,
který zůstal na živu, sblíží se s Hankou. Ona jediná těší ho, jemuž všichni předhazují jeho
čertovský původ (matka Aneša je »čarodějnice«) a dušičku jen tak po kolena. Hanka při
chází o život, ale Romanovi navždycky se do srdce zapíše svou věrností Siberii. Tu věrnost
on musí splatit věrností, stejně jako si umiňuje, že si životním úspěchem sám vydobude
zadostiučinění před těmi, kdož mu dovedli jen křivdit.
Třetí část, navazující na první, postrádá již vlastně epické fabule, má ráz jen do
plňkový. S několika spolupracovníky, hlavně svými studenty, odjíždí Roman do hor, aby
zvelebil Siberii a usmířil se s matkou. Pro ideu románu nemá detailní líčení překážek,
jež se velkorysým Romanovým plánům, zejména problému odvodnění, staví ještě v cestu,
již valného smyslu. Roman úspěchu dosáhne, jeho veliké úsilí, učinit Siberii výnosnou, je
k prospěchu jeho i ostatního horalského lidu korunováno zdarem. -
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Roman je hrdina vůle, vytrvalosti, tvrdé pracovní kázně, hlouběji však, pod tím,
hrdina aktivistické důvěry v život, kladného postoje k životu. Autor sám toto pojetí dává
najevo tím, ze jakožto folie k Romanovi zasazuje do děje románu dva studenty - slabošské
pesimisty, postavy pro celou ideovou koncepci velmi významné.
Dvořáčkovi ovšem nutno přičíst jen k dobru, že první vůbec pokouší se opravdově
a cílevědomě vytvořit hrdinu právě »kladného postoje k životu«. Jde přímo na kořen
problému, který je, myslím, velmi aktuálním problémem mladých lidí dneška, a přímo
příznačným i jejich duchovní struktuře, jak se nej výrazněji projevuje v mladé poesii.
Zdá se mi však, že Dvořáček v dobré snaze si nadešel, tím však opustil cestu naprosté,
trpělivé vnitřní poctivosti, která jediná, nesnadná arci, může vésti vskutku za pravdou
vpřed. Jeho hrdina nemá tu míru vnitřní přesvědčivosti, které by bylo nezbytně třeba,
aby jeho hlas dolehl v nás až tam, kde jsme sami v sobě nejhlouběji. Neboť kladný
postoj k životu je zajisté věcí nejhlubšího vědomí v člověku.
O něm se však u Dvořáčkova hrdiny ani nedovídáme. V še zde zůstává v dosti mělké
poloze psychologické, životní prakse. A i v této poloze je Roman příliš příkladnou, řeklo
by se vzorkovou fikcí, v něm se prosazuje Dvořáčkův volní optimismus, který má sklon
popírat nesnáze tam, kde jich nechce viděti.
Avšak i konkretní románový životní aktivismus Dvořáčkova hrdiny je v základě po
chybeně motivován. Či není jen kompensací Romanova štvavého pocitu, že mu bylo ukřiv
děno, není vlastní hnací silou v Romanovi mstná ctižádost? Takto - vlastně jaksi nega
tivně - nelze dobře motivovat kladný postoj k životu. Dvořáček sice dává svému hrdinovi
přerodit se v poměru k lidem, dotud skrytě odpůrcímu. Svádí Romana dohromady se
»starým pánem«, který neúsilně, ale hluboce přesvědčivě vdechne v něho - řekli bychom sociální víru. Ale to je jen jakési usměrnění proudu, prvotním impulsem již daného.
Zde se mimochodem vraťme k onomu vyprávění, jež lící psychický růst pozdějšího
hrdiny v Romanovi. Celý ten poměr mezi Romanem a Hankou je založen nepřirozeně.
Roman, zanedbaný chlapec, sotva školáček, a Hanka, horalské děvče, řízené zřejmě více
pudem než rozumem, děvče, které na pouhé vyzvání jde za starým Josefem Gajdošem
a je mu více méně tupě oddanou milenkou - tito dva uzavírají jakési spiklenecké přá
telství. I když připustíme jistou ušlechtilost v Hance - jak je možné, aby malý chlapec
skoro debatérsky, se strohou naléhavostí mluvil s takovou ženou o osudu jejím i svém,
kul s ní plán, byť jen v náznacích, své životní odvety? Podle toho je Roman dětský přemoudřelec, který se ovšem také vyjadřuje jako zarytý hloubavec.
Příklad namátkou vybraný:
»Co bys robila, kdyby otec zem řel?« tázal se znenadání Roman.
»Proboha, a co té napadlo?« ustrnula.
»Co by se stalo se mnou?...«
»Kdybych mela být v cizím, odešla bych,« řekla pevné. »A tebe bych vzala s sebou.«
...Byl šťasten. »A le beze mne bys nikdy neodešla-?« řekl ješt ě.
»N ikdy,« usmívala se... »Chci, abys vyrostl jako obr a trestal zlé lidi,« řekla mu...
T leskl radostí... »Dobře, Hanko, potrestáme ty zlé lidi. I ty tvé zlé lidi, kteří té trápí.
Ano ?«
Vůbec román, zvláště druhá část ke konci, trpí nadměrně prosazovaným živlem, řekli
bychom, debatérským; autor stále sleduje důkladným výkladem duševní pochody a pro
blematiku svého hrdiny. Častěji sice v tvaru dialogu, někdy však charakterisuje hrdinu
způsobem psychologického rozboru!
»A le tím to komplexem (!) bude dán i jeho pom ěr k ostatnímu světu. N ebude se za
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stávat lidí, jimž bylo ublíženo. Roman nechce nikoho zachraňovat, chce růst a růst a vrátit
se domů jako obr! Hanka je zároveň výstražný příklad - kdesi hluboko v chlapci je nějaké
povědomí, že...« atd.
Snadno by se mohlo namítnout, proč ze vůbec nepřesvědčivost takovéhoto řešení
»kladného postoje k životu« na Dvořáčkově hrdinovi vytýkám. Že ve svých mezích, t. j.
v mezích (jedině rozhodující) životní prakse je Roman hrdinou přesvědčivým. Klademe
vsak tuto náročnou míru na Dvořačka proto, ze věříme, že mu jako člověku i básníkovi
bylo možno proniknouti hluboko až ke kořenům onoho nej vnitřnějšího vědomí v člověku,
které rozhoduje i o celém jeho postoji k životu. Zdá se mi, že Dvořáček se rozhodl raději
býti vychovatelem, inspirátorem, a že tak poněkud kříží v sobě cestu básníkovi. Neboť
touží vychovávat k životu, tak jako Jindřich Vodák v »Cestě« a Roman v »Poli«. Proto
tolik apeluje na činný ethos práce v živote člověka, na vůli především. Ale skutečný,
v ethickém, náboženském smyslu kladný postoj k životu není jakousi samočinnou prací
účinného chtění. Je důsledkem, povrchovým zjevem, jehož kořeny musí vyrůstat nej hlou
běji v člověku, kde víra a vůle jedno jsou. Hlubší oblasti duchovní se však hrdinovi D vo
řáčkovu nedostává.
Že však ji Dvořáček přesto v počet bere, dokazují postavy studentů Černíka a Sáhlíka. Jsou charakterisováni jako slaboši, vnitřně podlomení, užíraní rezí marnosti. Zvláštní
ochořelost, netečnost k životu odvrací je od všeho usilování k zemdlené pasivitě. V očích
Romanových zůstávají takto darmošlapy. Zachrání je pro život Roman tím, že je zapřáhne
do svého velkorysého pracovního programu.
Ač v pojetí Dvořáčkově trochu skresleni, přece zřejmě představují ti studenti lidi,
kteří jsou ochořelí svým - snad i neuvědomělým - prahnutím po uvěření. A toto prahnutí,
pokud je opravdové, a pokud je žito duší v své podstatě zdravou, jistě není zavržení
hodné. Dobře Dvořáček tušil, že se chce projevovat poesií. Takto vsak v úvaze, přisouzené
»uzdravenému« Černíkovi, onu poesii zamítá:

»...chce odstraňovat bolest, jež zachvacuje polovici světa, tu nezaměstnanou a nedoži
venou. Ne básní, která by hlodala a leptala lidskou duši jako kyselina obyčejný kov, ne
sířením myšlenky o harmonii, ale prostě prací, která v tomto případě znamená usmíření se
společností, posílení těch, kteří mají k štěstí blíže než jedinci slabého srdce a malé
víry« ( 266 ).
Důvody, nebo spíše výhody, které se tu uvádějí proti t. zv. pesimistické poesii, ne
bude jistě nikdo znevažovat. Nelze však prostě jaksi mávnout rukou nad těmi, kdož také,
snad netušeně, jsou pokornými a poslušnými připravovateli čehosi nového, něčeho, co
si žádá, aby jimi nejprve bylo poznáno, byť za cenu jejich »harmonie« a »štěstí«. A nebude
správné mluviti povšechně o nedoživenosti a slabosti srdce i tam, kde srdce v duchovním
smyslu statečné prahne právě po vzmachu, po čistém, horkém dotyku Života.
Dvořáček v tomto románě radí k prostému přehlušení nitra člověkova, k jakémusi
rozvátí ducha tíže v nadlehčenost objektivistického, pragmatického života, a to rozmachy
skutečných hmotných paží. Nebyla by to však - u těch opravdových - odpomoc asi taková,
jako když prudce trháme odolný plevel, v ruce drtíme jen stonky, zatím co to důležité
a Škodlivé, kořeny, zůstávají pod zemí a rozbujejí se znovu?
Nemůžeme tedy ve všem Dvořáčkovi přisvědčit. Přesto ovšem i svými posledními
pracemi přesvědčuje Dvořáček jako málokterý ze současných spisovatelů: že předmětem
jeho umění, přemýšlení a především tvůrčí lásky zůstává předmět prostý a veliký - člověk,
lidský život.
Jaroslav Červinka
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H is to r ic k ý román?
M iloš Kratochvil: Osamělý rváč, román lidského hledání, osamělosti a strachu.
Praha, Evropský literární klub, 1941.
Už Salda poznal a přesně odhadl význam historického románu pro moderní dobu.
Ukázal na Jiráskově případu, jak mythus tvoří nezbytnou základnu pro monumentalisaci
a jak nesmírná je spotřeba legendy a všeho historismu pro kulturní výstavbu toho
a onoho národa a státu. Ze je při tom populárnímu autorovi nutně vnuceno, aby se
navlékl do odění mythické figury a že se tak stane vlastně symbolem dějů a sloupem
historismu, je už jiná věc, ale o to nám zde neběží. Osoba Jiráskova nám tu může slou
žit jen za východisko k poznání, jaký prvek je v historickém románě podstatný: zda
držení se historických faktů nebo intensita vlastního živlu básnického. Salda dokázal
na Jiráskově osobnosti, že obojí hraje roli, ale vnitřní oheň tvůrčí musí být kladen jen
a jen na místo prvé, protože historický román je především román, a pak teprve román
historický či kdovíjaký. Ovšem předpoklad historické skutečnosti tvoří basi, na níž je
dodatečně vymodelována socha, dílo tvůrčí. Fridrich Hebbel říká v »Mém slově o dramatě«, že drama je vlastně vždycky historické, protože by nemohlo zpodobovat nejvý
znamnějších zjevů životních, kdyby jich neuvedlo v souvislost s rozhodujícími dějinnými
převraty, jež je podmiňují, s uvolněním nebo ponenáhlým ztuhnutím náboženských a po
litických (a sociálních) útvarů životních. Drama je tedy vždycky historické. Vždycky
nebo vůbec nikdy. Co platí o historickém dramatě, lze všechno přenést bez rozpaků do
oblasti historického románu. A tak nějak to asi myslí Miloš Kratochvíl, když v doušce
za svým prvním větším dílem dovozuje, že jeho Osamělý rváč není historickým romá
nem, poněvadž historický román ve skutečnosti neexistuje. Je to jen vigneta knižního
trhu, která vede čtenáře pro snazší orientaci jako slepou bábu, aby nenarazila. Stejným
právem by bylo prý možno dělit prózu na romány o ryšavcích, blondýnech nebo holo
hlavých.
V
tom všem má autor jistě naprostou pravdu. K jeho prospěchu však neposlouží,
že nám také neřekl, proč se autoři v současné době obracejí s takovou zálibou k žánru
životopisnému. Proč vlastně Kratochvíl místo o historickém románě nemluvil o románě
biografickém? Inu, odpovím za něj: prostě proto, že si je sám moc dobře vědom, že
bylo u nás před krátkou dobou řečeno povolanými ústy předního kritika cosi ne moc
eminentního o tomto druhu prózy. Bylo dokonce podotknuto, že nebude nikterak na
škodu, neobjeví-li se biografický žánr už vůbec na našem knihkupeckém trhu. Budeme
tudíž považovati tento Kratochvílův počin za zbabělé utíkání za roh. Není stále dosti opa
kováno, že nesmíme využívat náhlé citové konjunktury a hladu po knize takovým způso
bem, že se uchýlíme ke všem banálním, sentimentálním a laciným prostředkům, abychom
tento hlad ukojili. Chápu ovšem, ona ta vzdálenější minulost (neříkám úmyslně historie)
se sama přímo nabízí, vyhovuje ve všech směrech dnešní literární práci. Pěkně se do
ma Čte a Čte, až se nadšení a konec konců i nějaká ta látka vyčte. A le kdepak zůstal
vlastní pramen poesie (i románové, podtrhuji), totiž básnické přetavování života? Kam
zmizel život? Což se dnes více Čte než prožívá nebo je to jen následek předčasného
vydávání románů dvacetiletými autory? A což je nutno, aby byla vyřčena tato slova
právě tehdy, když je slůvko člověk, jenž je a priori středem, okolo něhož se všechen ten
kolotoč točí, právě v popředí? Tato kárná slova vskutku nepřicházejí právě vhod; měli
bychom spise pět chvalozpěvy, když jsme se konečně přichomejtli k radostné události,
o nic menší, než je objev prvního slušně napsaného románu poslední doby. A pak,
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jsou tu dvě fakta, která poněkud autora omlouvají: jednak ho vydavatelstvo přinutilo
kráčet v přesně vymezené koleji, jak se dovídáme z ediční, všelijak se vytácejici po
známky, a za druhé byl přiveden k hrdinovi svého románu svou existenční prací - po
voláním archiváře.
Vnější osudy rudolfínského maršálka Heřmana Kryštofa hraběte Rusworma jsou
vskutku neobyčejně zajímavé a autorovi stačilo pouze pridrzet se kleparicich kronikáru,
aby byla tu a tam vsunuta nějaká ta pikantní aventura. Hrabě Rusworm se narodil na
Frauenbreitunkách u Meiningen v Durynsku r. 1565, jako dvacetiletý se zúčastnil divo
kého drancování Neussy, zabil jako Bassompierrův rytmistr v opilství svého poručíka
Pétoncourta, v Blancmenilu svedl mladou šlechtičnu, zapálil letohrádek v Amiensu, za
měnil protestantismus za katolictví a měnil vůbec jako každý tehdejší válečník z povo
lání pány i prapory jak se to dalo. Dlouhý Čas byl ve sporu se Schwarzenbergem, bo
joval na nesčetných bojištích v Uhrách i jinde a byl konečně popraven roku 1605 na Staro
městském náměstí, když byl předtím nedostatečně podplatil všemocného židovského císa
řova komorníka Langa. O milostném dobrodružství karlštejnském i příhodě v hospodě
na Novém Městě jsme četli již u V. Schwarze ve sborníku Vidím město veliké... a slyšeli
v Honzlově podání v Topičově divadélku.
Miloš Kratochvíl není v Osamělém rváči debutantem. Vydal už r. 1939 Bludnou
pout , nevelký povídkový triptych z doby třicetileté války, tedy časově velmi blízký pro
středí nového románu. Osmatřicetiletý autor vzbudí nepochybně veškeré sympatie čtenář
ské obce hlavně svým kultivovaným jazykem a sugestivností, jež je podmíněna hojným
použitím vnitřního monologu a polopřímé reci a také tím, ze duševní pochody jsou
ohniskem, do něhož se zaostřují paprsky všech reálných jevů a událostí. Styl, v němž síle
evokační je dáno vyniknout do popředí (vzpomínám si namátkou na příběh o mrtvé lodi
na str. 326), navazuje v Čistě básnických partiích na takového Pekaře Marhoula, ale je
daleko, daleko decentnější. Někde zachází do method až šrámkovského impressionismu,
ale je zaměřen zcela přesně a vyzní tedy plně, na př. v nej básničtější části knihy, jíž je
lyrická pasáž z nejútlejšího mládí Ruswormova, jakási berceuse v próze. Nelze však tvrdit,
že by působivost byla dosažena »stylovým romanesknem« - používám tu termínu Vaclava
Černého - této methody je Kratochvílův román prost. Není bez zajímavosti, že si autor
zvolil pro svůj románový útvar strukturu ne nepodobnou vnější formě Máchova Máje,
totiž rozdělení na díly a poněkud kratší intermezza. Ale zůstává to, bohužel, jen bezúčel
nou technikou, barevným sklíčkem, jež má za úkol připravit čtenáři překvapivou novinku,
která by ho odvedla od případné nudy. Takové nebezpečí tu na štěstí ani zmála nehrozí,
neboť o to už dostatečně pečuje sama hrdinova osobnost, bezedná co do počtu vypitých
číší vína a nenasytná pozemského milování.
Bolestný dotek smrti a záchvěv zklamání, které mu připravil vlastní otec, vede Kratochvílova Rusworma k zapomnění ve rvačkách a drancování a dohání ho k žoldnerskému
meči. Tedy vzpomínku na zlo zahání opět zlem. Snad má tento naprosto asociální, v urči
tých životních obdobích dokonce antisociální lancknechtský kavalír s dostatek důvodů v krvi,
aby tak činil. Patrně rváčské a furiantské dědictví po slabošském otci dává s protikladnou
příměsí protestantského zádumčivého spekulantství matčina směsici netušeně vysokého
bodu reaktibility. V Ruswormovi musilo však být, jak lze při jasném psychologickém nazí
rání lehce posoudit, daleko více ctižádosti, více, než mu autor přiznává. Jakýpak je to
román lidského hledání, kde se hrdinovi nedostává této tragické tendence, jež vlastně už
sam a sebou při své pathologičnosti tvoří dramatický prvek. Ostatně se skromně domnívám, že vůbec celý podtitul Kratochvílova románu je na celé čáře zepsut a je na Štíru
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s každou logikou. Nehledě k tomu, že R usworm ničeho nehledá mimo věci obecně lidské
a kromě toho že není ani schopen podobné dalekosáhlejší činnosti (jak vyplývá z dříve
podotčeného), jeho osamělost ho přepadá až v pozdějším věku, kdy ji musí pokládat chtě
nechtě za samozřejmou jako každý jiný velký člověk. A venkoncem je dána už jeho letorou
a dědičnými vlivy, prostě celým jeho asociálním postojem. O strachu ani nemluvím, poně
vadž podobný přídomek by byl s to učinit ze rváče a neohroženého vojáka směšného stra
šáka do zelí. Při nej menším by však Rusworm o takový titul ani zbla nestál a pěkně by
se nám zaň poděkoval. Všechny mé důkazy nasvědčují proto čiré bezúčelnosti a zbyteč
nosti podtitulu. I douška by mohla zmizet, nebýt výše uvedené definice historického ro
mánu, jež je, všechna čest, jak originelní, tak ceny průkopnické.
Je ště bychom vytkli Kratochvílovi celkem nepatrné detaily, jako je přílišná familiérnost debat mezi Ruswormem a Matyášem při audiencích a pár nepravděpodobností, na př.
setkání s J örgovou mumií u císaře nebo salomeovský motiv s Langovou milenkou, ale to
jsou okolnosti, vyplývající zcela přirozeně z přeexponování tvůrčí fantasie a ze skladebněkomposičního úsilí. Ze snahy po sensačnosti nemůžeme Kratochvíla rozhodně obviňovat.
Také ještě argumentace Ruswormova druhého zatčení se jeví trošku nedostačující s hle
diska čtenáře, zvláště když básník úplně opomenul zmíniti se o soudním procesu, ač se to
zdá věru zbytečné a nadto by to autorovi překáželo v osnově thematu.
Tím, že si Kratochvíl nepotřeboval vymýšlet dějové pásmo, je dán předpoklad, že
není třeba též obšírněji posuzovat románové povahy; po této stránce by Osamělý rváč
ovšem nemohl být pokládán za dílo přicházející mladé generace, která se beze vší pochyby
vrátí (pokud tak již právě nečiní) k čiré epice a směřuje tím tedy k restauraci románu
charaktérotvorného. Jestliže jsem se pokusil přesto o analytické rozpitvání charakteru ale
spoň ústřední postavy románu, činil jsem tak za předpokladu kromobyčejných okolností
a s plným přesvědčením, že dílo do výše zmíněné generační kategorie vším právem náleží,
a to ještě na místo nejpřednější. Je to totiž první oddíl románu, nazvaný Zrození rváče,
jenž se markantně odlišuje od dalších, převážně epických částí, a jenž se právě zasloužil
pro své kvality o ono výjimečné zařazení do rámce české prózy. Závěrem se nad románem
Miloše Kratochvíla maně ptáme, proč nebylo dopuštěno, aby Osamělý rváč nevyšel o dva
roky dříve. Mohl naši prózu přes všechny své nedostatky representovat ve Světové romá
nové soutěži daleko důstojněji, a ač není de facto nijak náročný v hledání nových po
hledů na člověka, mohl dokázat širšímu čtenářskému společenství, že naše mladá próza
není jen tak ledajaká, jak se o ní i doma tvrdí.
Ivan Andrenik

KNIHY A UMĚNÍ
H o ř e j š í h o p ř e k l a d y z C a l d e r ó n a a L o p e h o de Vega
Je tomu přibližně sto let, co vyšel jako pátý svazek sbírky Česká Thalia překlad:
Láska v nárožním domě; ona veselohra o dvou dějstvích byla »dle Calderona a Cosmara
vzdělána od J... K ... T ... (Josefa Kajetána T yla)«. Nebyla by to ztracená hodina, kdyby
ses probíral v oněch zažloutlých stránkách a porovnal si jejich vyzařování s atmosférou,
kterou vydechuje na př. nedávné velice zdařilé vydání Calderónovy hry: Dáma skřítek
v překladu J . Hořejšího.
Calderón, po dlouhou dobu pro cizince jediný a největší představitel španělského dra
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matu »zlatého věku«, byl shodou okolností ještě po mnohá léta od převodu Tylova též
pro nás španělským dramatikem jediným.
Oblíbil si ho J. Vrchlický, básník s nej citlivějším smyslem pro duchovní žízeň svého
národa, básník, jejž při všech chybách a prohřešcích jeho těkavého, uchvátaného a sterou
snadností tolikráte porušeného stylu, obrazu bytosti až horečně rozvětřené do všech svě
tových stran, dlužno považovat i v oblasti překladů ze Španělského dramatu za iniciátora,
průkopníka, objevitele. Řada jeho překladů z Calderóna - obsáhl je, tuším, patnáctisvazkový
soubor: Výbor dramat Calderónových - tvoří doposavad pevný základ, o který se opírá
též práce J. Hořejšího, i když s hlediska jevištní účinnosti přebásnění Vrchlického lety
silně utrpělo; je dnes zajisté nemožné recitovat s jeviště verše jako: »Zda tu důvodů jest,
pane, / jaká tíseň vás jen řítí, / v sázku dávat živobytí, / na němž blaho svrchované /
tolika lpí?« a sto jiných.
Otázka překladů z dramatických autorů Španělského »zlatého věku« je tak složitá,
že by si vyžádala dlouhé, bohatě doložené studie. Ohněm a živoucí jiskrou Španělských
her tehdejších je svižný, křepce roztančený osmislabičný verš - ten zní ve španělštině pod
statně jinak nežli jeho česká obdoba; je prosodicky přesnější a důraznější, bývá - zejména
v partiích rýmovaných - sdružován v celé strofické útvary, v češtině i u Vrchlického, tím
víc u Hořejšího nabývá větší volnosti a rozmarnosti. Tímto veršem je udáno »tempo«
každé hry; onen základní rytmus, hraničící s jednotvárností, prokládají španělští autoři
intermezzy jiného metra, rázu zpomalujícího, zněžňujícího atp. Při největší zdánlivé
svobodě formální krystalisuje vlastně každé drama v překladu Hořejšího kolem pasáží
vybroušených zcela pravidelně a přesně. J . Vrchlický dodržel v celku tuto podobu
originálu - myslíme-li na jevištní působivost hry, nutno při překladu do češtiny patrně
mnohem více uvolňovat a zpestřovat, ač by opět přílišnou volnosti pozbyla právě nejkrásnější dramata »zlatého věku«, ta, jež lze do Češtiny překládat, nikoliv už jen para
frázovat, své rázovité, výsostné podoby kouzla ryze Španělského - jeho překlady z Calde
róna, ač jejich průkopnickou cenu nutno ovšem opět po zásluze vyzvednout, zůstaly
však v celku na půl cestě k tvaru aspoň relativně dokonalému, i mohl přesvědčit J . Ho
řejší celkem snadno, že překlad odhlížející od pevně vázané formy mnoha a mnoha
calderónovských Či lopeovských scén rozbíjí jednotvárnost znavující, nevítanou.
Španělské drama »zlatého věku« toť živel, přírodní síla, oheň a vír, třebas se též
na březích proudu zvedají honosné a zdobné lovecké zámečky a barva oblak obrážejících
se na hladině blyskotá třpytem neživým, jakoby perleťovým. Nezapomeňme, že básník
Góngora, jenž byl magnetem a jindy terčem vtipu i pro takového Lopeho, zasahuje moc
ným vlivem do španělského básnického vývoje století sedmnáctého, a že jeho svádivá
silueta prokmitává bezmála ironicky za přemnohou scénou, v níž Calderón hrotí svůj výraz
do násilných čtvrttónů. Jsme ve století, kdy Španělská řeč zaznívá i s jeviště nadmíru vy
broušeně, v době, kdy si i tvůrce toho přírodního vzmachu jako Lope de Vega pohrává
sterou subtilností a krouží spletitou arabesku, chtěje se měřit s básníky nadání silněji
intelektuálního. A jen několik vynikajících mužů (Calderón, Lope de Vega, Tirso de
Molina jsou z nich nej známější) vymkne se silou kypivé osobnosti z všech těch umělůstek a přezáří je zákmity ryzího zlata, svérázným stylem těch, kdož včlení do svého
živoucího, ač stylisovaného světa všechno, čeho se dotknou.
J. Hořejší, srdcem i intuicí vnímavý básník, měl šťastnou ruku při překladu dvou
Španělských her, jež jsou, žel Bohu, z jeho prací posledních. Lopeho hra: El villano en
su rincón (Sedlák na své hroudě) - L. de V ega: Sedlák svým pánem aneb každý jí svůj
marcipán. Komedie o 3 dějstvích. Do češtiny přebásnil Jindřich Hořejší. Nakladatelství
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Novina v Praze, 1941, str. 1 2 2 ; s informativním doslovem V . Renče - patří k autorovým
hrám nej známějším a byla již vícekráte přeložena do cizích jazyků a přebásnil ji též J.
Vrchlický. U Jindřicha Hořejšího, jenž hru podstatně zjednodušil a episodicky oprostil,
zaznívá Španělský autor v tónech České lidové písně, v duchu našich pohádek a říkadel,
slovem čistým, erbenovským. Překladatel vložil do hry mnoho ze snů a tužeb svého srdce
a jistě svět Lopeho přetvořil mnohde k zcela jiné podobě. A přece je překládáno ku podivu
též v duchu lopeovském, ve směru oné lidovosti, jež se ovšem vyznačuje u básníka Španěl
ského větší vybroušeností, ale nijak neodporuje českému tónu Hořejšího.
V dalším svém překladu, přebásnění Calderónovy hry : La dama duenda - Pedro Calderón de la Barca: Dáma skřítek. Přebásnil J . Hořejší. Praha 1941. Vyd. Literárně historická
společnost. Sbírka Lidové divadlo. Stran 143 ; s výraznou a podnětnou předmluvou Václava
Černého, jenž píše zcela správně, že Calderón »je veliký mezi velikými, je poslední z veli
kých« a staví se takto proti kultu calderónovskému, neboť též u nás mizela v stínu fasci
nujícího autora i jména jako Lope de Vega - ukázal J. Hořejší ihned, že jeho překlad hry:
Sedlák svým pánem nebyl plodem předem stanovené methody, že překladateli jde po každé
vždy znova o to, aby se prosytil osobitou vůní hry a přehrál ji v nových modulacích k naší
radosti a potěše. Celý ten svazek Dámy skřítka má v českém rouše kouzlo čistě calderónovské, s onou známou hrou zrcadel, svícnů a Šermem tak nějak vzlétajících slov. J. Ho
řejší uchoval v Calderónovi nej jemnější jeho divadelní odstíny, sám tep jeho srdce, oprostil
však hru od všech těch kudrlinek a mrtvých míst, která zatěžují i nejlepší hry autorovy.
Dnes mísí se do našich slov o překladech těchto španělských dramat tesknota nad pře
rušenou prací, ale též touha pokračovat v započatém díle.
Zdeněk Šmíd

Beethovenovy myšlenky
V Topičově dnes již u nás dobře známé hudební knihovničce vyšel před vánočními
svátky známý »Památník ze slov Beethovenových«. Obsah této velmi pěkné knížky se
stavil z vlastních výroků Beethovenových i ze slov těch, kteří geniovi stáli duševně blízko,
proslulý badatel o německé gotice, baroku i o německém umění romantickém, Richard
Benz. Místo předmluvy jsou tu vhodně položeny vybrané výroky Bettiny Brentanové, známé ctitelky Goethovy - o Beethovenově hudbě i o jeho způsobu tvorby. Snad mohl
český vydavatel poznamenati, že slova, jež tu Beethoven »promlouvá« k Bettině, nejsou
vždy vlastní, přesně zaznamenané výroky geniovy, nýbrž často nepřímé parafráze jeho
slov a někdy i vlastní výroky nadšené jeho ctitelky, jež však své myšlení dovede ku podi
vu vhodně přizpůsobiti uměleckým intencím Beethovenovým. Jde tu tedy často o fikci,
podobně jako ve Wagnerově známé »Pouti za Beethovenem«, kde rovněž Beethoven vy
stupuje jako jedna z jednajících osob, Wagner ovšem vkládá do úst Beethovenových čas
to své vlastní názory, aby tím dodal váhy svému budoucímu snažení uměleckému.
Po tomto úvodě však již k nám promlouvá Beethoven sám v porozumivém a zdaři
lém výboru Benzově. Citáty z Beethovenových dopisů i jiné, dobře ověřené výroky, se
stavil tu Benz do čtyř oddílů. Z každého z nich k nám promlouvá Beethoven jiný, jsou
to čtyři různé průhledy do duše geniovy, uspořádání, jemuž třeba dáti přednost před
řáděním chronologickým (jinými slovy mechanickým), u nás v podobných publikacích
obvyklým.
V prvním oddělení nám dává Benz poznati Beethovena, nešťastného a trpícího člo
věka, jenž touží po přátelství a lásce, a jenž, sám znaje až příliš dobře sílu trýzně, má
soucit s trpícími a chce jim pomáhat svým uměním. Oddíl tento jest uveden tímto
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mottem Goethovým: »Co vsak takový, démonem posedlý vysloví, před tím laik musí míti
úctu. Neboť zde vládnou bohové a rozsívají sémě pro budoucí pokolení.« V druhé části
edice seskupil Benz výroky z Beethovenových nej smutnějších chvil, kdy trýzněný duch
geniův se pokouší o vysvobození ze strastí ne již soucitem s trpícími, touhou po laska
vém přátelství, nýbrž tesknou resignací. »Resignace! Jaké bídné útočiště a mne přece nic
jiného nezbývá.« Tak zní výrok Beethovenův, vhodně položeny jako smutný úvod k teto
smutné kapitole. Nelze ji čisti bez hlubokého pohnutí. Beethoven tu zvolna propadá bez
naději, když stále víc a více se přesvědčuje o tom, že se již nikdy své sluchové choroby
nezbaví. A truchlí nejen proto, že nebude již moci nikdy naslouchati hudbě. I styku
s lidmi se počíná báti, strachuje se, že poznají jeho hluchotu, že mu bude zatěžko s nimi
obcovati, že bude muset opustiti lidskou společnost a cele se uchýlit do smutné samoty.
Teprve zvolna a velmi těžce se jeho duch vymaňuje z tohoto utrpení. Z této doby po
chází také jeho proslulá závěť heiligenstadtská, závěť umělce, jenž sotva překročil třicátý
rok svého života a jemuž jest pak přisouzeno žiti ještě celé čtvrtstoletí. Často bývalo tu
již porovnáváno neštěstí Beethovenovo, jeho ztráta sluchu, s obdobným neduhem Smeta
novým. Oba - jak již ani nemohlo jinak být - byli odsouzeni ke konečné resignaci, oba
věděli dobře, že jejich choroba jest nevyléčitelná, oba však také se snažili přemoci lid
ské neštěstí uměleckou tvorbou. A tu jest podivuhodné, jak silný i v této době byl Sme
tanův optimismus, Smetana se nezříká cele společenského života, naopak, při svých ná
vštěvách Prahy jej přímo vyhledává a v Jabkenicích po něm stále touží. Je třeba ovsem
podotknout, že Beethoven byl hluchotou postižen o plných dvacet let dříve než Smetana
a až teprve ke konci svého života se z těchto lidských smutků dostává mocným rozma
chem svého tvůrčího genia.
Část třetí jest věnována Beethovenově úctě i lásce k velkým hudebníkům předcho
zího století. Beethoven přímo zbožňoval Bacha, H ändela, Mozarta a - na což často bývá
zapomínáno - velmi si vážil i Haydna, a to netoliko na počátku své činnosti umělecké,
kdy byl jeho žákem, nýbrž po celý svůj život.
A opětně jiný Beethoven k nám promlouvá z části čtvrté. Je to Beethoven - ctitel
přírody a její zbožňovatel ve smyslu romantickém. Příroda jest mu, podobně jako umění
a často i více než umění, cestou k Bohu. V části páté jest pak přetištěna již zmíněná
závěť heiligenstadtská a do závěru knížky jsou položena památná slova vídeňského básní
ka Grillparzera o mrtvém geniovi a o velkém poslání jeho umění.
Již sám Benzův výběr Beethovenových výroků a zvláště jejich dovedné utřídění nám
prozrazují, že vše tu bylo uspořádáno důkladným znalcem Beethovenovy osobnosti i jeho
díla, i povolaným vykladačem umění romantického. Budiž proto závěrem připojeno ně
kolik slov o Richardu Benzovi i o směru, jakým se ubírá jeho úsilí vědecké a kritické.
Richard Benz se svými podnětnými studiemi o německé minulosti kulturní a umě
lecké stojí totiž velmi blízko oněm obrodným snahám v našem dějepise obecném i lite
rárním, jež již před třiceti lety počaly opravovati a místy přímo i rozleptávati onen jed
nostranný obraz naší minulosti kulturní, jaký nám podávaly práce badatelů positivistických, přívrženců Školy realistické. Benz, podobně jako u nás již drive Pekar a později
pak Bitnar, V ašica, Kalista, Arne Novák a mnozí jiní, upozorňoval již před lety na ona
období kulturní minulosti, jež se netěšila valně přízni v tehdejším badání dějepisném,
a byla jím dílem opomíjena, dílem odsuziována. Tak Benz již v době, kdy jestě básnictví
lidové se z literatury takřka naprosto vylučovalo, dovedl se nadchnout pro prostou,
v dobrém slova smyslu naivní krásu středověkých legend, pro jejich svérázný a často
i samorostlý způsob uměleckého výrazu. Odtud - po důležité a důsledné kritice kultury
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reformační - přešel Benz do údobí barokního. A i zde ovsem sledoval projevy umění
lidového, v němž často výraz literární jest úzce spjat s formou hudební. A tu právě,
v dlouhém doznívání baroku v zemích katolických vystopovává Benz právě ony proudy,
jež čestně obstály v boji s osvícenským racionalismem a vytrvaly takřka nedotčeny ve své
původnosti až do příchodu romantiky. Ty byly pak živnou půdou - tak zní velmi zají
mavá these Benzova - německého umění romantického.
Tolik zatím stručně o poutavých vývodech Benzových. Benz vstoupil svým »Památ
níkem ze slov Beethovenových« po prvé v širší okruh české kulturní veřejnosti. Je Ško
da, že si vydavatelé dali ujiti tak vhodnou příležitost a neseznámili, třeba jen krátkým
úvodem, své čtenáře poněkud blíže se zajímavou postavou tohoto vědce. Doufejme však,
že v krátké době i jeho vědecké spisy dojdou u nás větší pozornosti než dosud. Studium
těchto průbojných děl přinese dojista i mnohý nový pohled na dotud opomíjená období
české kulturní minulosti.
Jaroslav Albrecht

Synthesa myšlení
Georges D welshauvers: Synthesa lidského myšleni. Část první. Přeložil a vlastním
nákladem vydal Josef Florian ve Staré Říši na Moravě.
Knížečka Dwelshauversova je synthesou v nej vlastnějším smyslu slova, neboť je jed
ním z nej šťastnějších pokusů o shrnutí poznatků moderní psychologie o vztazích mezi
mentální Činností a nervovou mechanikou. A nejen to, uvádí v soulad - a tím překračuje
platnost pouhé psycho-fysiologické theorie - činnost mozkovou a myslnou s úkonem ducha,
činností bytosti vědomé. »Smyslové vnímání pochází z úkonu ducha, aby se přizpůsobil
věcem vnějším, aby je co nejúžeji objal a pojal, zužitkoval k svému prospěchu, a nikoliv
z nějaké pasivní disposice nebo nějaké schopnosti nadpřirozené,« praví autor (str. 29),
navazuje na Wundtovu jedinečnou »Physiologische Psychologie«.
Připuštění úkonu ducha, jak vyvozuje Dwelshauvers, není naším postulátem, nýbrž
jediným východiskem z několikerých nesnází. Hypothesa fysiologistů (t. j. těch, kteří pře
ceňují momenty fysiologické) nás vede k zdvojení předmětu vnímavého: máme jednak
věc vnější, jednak obraz této věci v mozku toho, jenž pozoruje. Takto se úkon vnímací
substancialisuje, činnost pozorujícího je nahrazena jakýmsi pasivním obrazem, pasivní
registrací pozorovaného předmětu. A je-li rozum něco jiného než smyslové vnímání, tu
nastává ve vědomí dualismus: svět smyslový je pak jenom ilusí, skutečný je jen svět ideí.
Dohánějí nás tedy fysiologisté k nej dogmatičtějšímu spiritualismu. Stejné nesnáze mají
filosofové, připouštějící logické rozdvojení věci a představy; svět vnější se rozdělí ve věc
o sobě a zjev; myšlenka, kterou o něm máme, dělí se ve schopnost pociťující (řád smyslo
vého vnímání) a schopnost usuzující (svět zjevů). Toto řešení je pro složitost své dialek
tiky téměř nedostupné.
Zavedením nového faktoru, bytosti vědomé, odpadají všechny tyto nesnáze a nemož
nosti: »Na vytvoření představy má účast jednak úkon ducha, jednak styk s jejím před
mětem. Sjednocuje jedno s druhým. Jest zároveň předmět a jednota: předmět jako syn
thesa nesčetných dojmů (otisků), jimiž svět vnější může působiti na naše smysly; jednota,
pokud vlastní úkon ducha je s to, aby vyloučil mnoho dojmů množných, aby jisté zadržel
a byl tak principem jejich synthesy« (str. 30 ). Úkol ducha stanoví Dwelshauvers v kapi
tole o paměti, kde je žákem Bergsonovým. Paměť může býti čistě hybná (mechanisovaná
recitace naučených formulek, tisíckrát opakované cvičení pianistovo, vše, co se děje opět
a opět silou zvyku) ; tu je úkol ducha redukován na míru nej menší. Nebo může býti paměť
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hybná svedena na minimum (vzpomínky jsou voleny, vybírány a přetvořovány přemítáním,
tvoří se nové myšlenky, niterně i obsahově bohatší) a práce ducha se jeví v plném světle.
Mezi těmito dvěma krajnostmi - mechanickým opakováním a bez ustání obnovovanou synthesou - se pohybuje život ducha.
Znamenitým způsobem poukazuje autor na nedostatečnost pojetí mechanistického,
které vyústilo v t. zv. theorii epifenomenu, bludnou genesi ideí: mechanisté, nemohouce
užiti pro život myslný v psychologii pojmů příčiny a účinku, přetvořili vědomý konkrétní
fakt ve zjev a zařadili jej do třídy epifenomenů, kategorie, již sami vymyslili. Domnívali
se, že uvězněním vědomí se ho zbavují. Mechanistické pojetí ztroskotává ve vysvětlení nejprostších citů. Jak může takové pojetí - i když připustíme s Descartem, že původ afektivního stavu dlužno hledati v mnohonásobnosti reakcí organismu - stanoviti afektivní rozvití
vědomí, jehož zakončení nikdy nemůže předvídati? »Trpíme-li s některou osobou, již mi
lujeme, vidouce ji trpěti, tu to není nikterak prostřednictvím asociace ideí, tvořící v nás
představu bolesti bližního návodem (vylouzením, sugescí) naší bolesti; není to žádným
důsledkem ani žádnou indukcí, ale způsobem bezprostředním, že tyto se projevují«
(str. 57 ).
Výslednice studie Dwelshauversovy: Ú kon vnímací není zaznamenáváním nějakého
mozkového obrazu ani výplodem kombinace smyslových vjemů. Život ducha nelze vtěsnati
do abstraktních kategorií, neexistují psychické atomy, není zprostornění ducha ani jeho
redukce na hmotu. - Quod demonstrandum erat!
Je samo o sobě dosti nesnadné vniknouti do bohatého, byť i francouzský jasného
argumentačního aparátu Dwelshauversova; ještě obtížnější je podati klasickou krásu jeho
myšlenek - zvláště stojí-li přemnohá místa (pojednání o intuici, o víře v objektivní svět)
za doslovnou citaci - v několika řádcích. Právem je tudíž na místě doporučiti »Synthesu
lidského myšlení«, toto opravdové malé dílo o 78 stránkách, k přečtení a prostudování.
Pochopení usnadňuje i velmi dobré přetlumočení Josefa Floriana.
Bedřich Baumann

N o v ý Kristián
Život a umučení sv. Václava a báby jeho sv. Ludmily podle sepsání Křišťanova. Přel.
Dr. Antonín Stříž, kritickou studil a poznámkami doprovodil Dr. Josef Pekař, poznámky
pod Čarou napsal Dr. Zdeněk Kristen. Obrázky nakreslil Břetislav Štorm. Vydalo nakla
datelství »Vyšehradu«, Praha, 1941.
Již v třetím vydání, avšak tentokrát péči »Vyšehradu« vychází Pekařovými poznám
kami a předmluvou doprovozený Střížův překlad Kristiánovy svatoludmilské a svatovác
lavské legendy, jejž před lety v »Národní knihovně« vydal Ladislav Kuncíř. Již ta okol
nost, že legenda vychází v třetím vydání - čímž se věru jen málokterá z památek české
středověké kultury může pochlubiti, svědči jak o závažnosti sepsání mnicha Kristiána
o počátcích České kultury z Moravy, tak i o kvalitě edice legendy. Prohloubily-li od sepsání
Pekařova doprovodu vědecké práce Chaloupeckého, Weingartova a Doskočilova nemalou
měrou naše znalosti o svatováclavském století našich dějin, nebylo ovšem možno vydati
Pekařův text beze změny. Věc byla vyřešena tak, že jak předmluvu, tak poznámky objevitele
pravosti Kristiánovy legendy doprovodil stručnými poznámkami na základě nové literatury
Dr. Zdeněk Kristen. Není pochyb, že Pekařova předmluva (v novém vydání umístěná za
Křišťanův text) náleží k pěkným ukázkám stylu velkého historika a zasloužila si nového
vydání, bylo by snad bývalo vhodnější nahraditi Pekařovy poznámky novým souhrnným
jejich zpracováním. Kristiánova legenda, jejíž významem neotřásl ani důkaz, že jde o kom
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pilaci starších prací X. století, je »Vyšehradem« vydána v pietní úpravě. V čele každé
z Křišťanových kapitol jsou umístěny k textu přiléhající (též kolorované) kresby B.
Štorma, kresby tím vzácnější, že jejich autoru nijak není cizí cítění oněch dávných dob,
v nichž byla legenda sestavována. Překlad, jemuž se svého času dostalo pochvaly prof. Dr.
Pekaře, přibližuje pak vskutku dnešnímu čtenáři dílo mnicha Kristiána z konce prvého
tisíciletí, připsané druhému pražskému biskupu sv. Vojtěchu. Dílo, jež v předvečer tuše
ných zvratů, jejichž obětí se stal i sv. biskup, podalo působivý obraz počátků českého
kmene v legendách prvých jeho světců, sv. Ludmily a Václava, doprovázených fragmentárními životy slovanských apoštolů, knížete Bořivoje, Přibyslávy a Podivena.
Václav Rynes

N a u k o v á literatura
Vyrojilo se jí v poslední době hojnost. Několik soustavných knižnic přímo chrlí její
svazky a svazečky. Některá nakladatelství se na tuto literaturu takřka specialisovala, ostatní
aspoň občas do svého programu zařadí naučnou knížku. V tomto zjevu možno spatřovat
vítaný hlad po poučení a vzdělání. N a okraji této literatury stojí životopisné romány
o umělcích a vědcích, které své poučení podávají jako hořký lék v sladkém obalu. Jinak
v naukové literatuře najdeme celou Škálu zaměření: od přísně vědecky koncipovaných
knih, určených jen odborníkům až k populárním výkladům »pro každého« a »v kostce«.
Nás především zajímají knížky určené laikům, to jest těm, kteří bez speciálního Školení
v určitém oboru mají o něj živý zájem. Tyto knížky podávají většinou výsledky vědeckého
bádání a teorii v pokud možná přístupné formě. Zárukou tu je jenom autor, a to v dvo
jím směru: jako vědec, který svůj obor zná a dovede o něm říci vše podstatné, a jako
spisovatel, t. j. člověk, který dovede přístupně a pokud možná poutavě, ne odbornicky
a suchopárně o svém předmětě vyprávět. S potěšením zjišťujeme, že počet odborníků,
kteří dovedou svou věc podat přístupně, vzrůstá.
Všimněme si dvou knih, které svým rázem představují zhruba krajní meze způsobu,
jímž je dnes věda podávána Širokým čtenářským vrstvám. Dvoudílný »Život rostlin« od
prof. dra Bohumila Němce, který vydalo nakladatelství Sfinx, je příkladnou prací vědce,
který neslevil nic ze své vědy, který zhustil na 800 stran textu vše, co je o rostlinách
známo a doprovodil svůj výklad mnoha sty ilustrací. Prostý, věcný, úsporný a hutný
způsob autorova vyprávění skrývá pod klidným tónem vroucí lásku k světu rostlin, jemuž
zasvětil spisovatel půl století svého bádání. Bez této lásky by nemohla vzniknout tato
jedinečná kniha, moudrá a krásná, pokorně se zastavující před tajemstvím vzniku života
a před jeho Tvůrcem. Kniha, která by byla ctí literatury kteréhokoliv velkého světového
národa. Právem můžeme být pyšni, že »Život rostlin« byl napsán a vyšel - česky.
N a druhém pólu naukové literatury stojí »Slabikář národního hospodářství a finanční
vědy« J. M. Novotného, který vydalo nakladatelství Melantrich. Knížka je typem vědy
popularisované, ba možno říci podávané po lopatě. Složitý svět hospodářství a financí,
jeho zákony a základní pojmy je tu vylíčen zábavnou, místy humornou formou. Vážnému
čtenáři se možná tento způsob až příliš vylehčený, nezalíbí. Většina lidí však, dík škole,
se v babelu hospodářského a finančního světa nevyzná. A těm přijde knížka vhod. Je
opravdu slabikářem, který vykládá tajemné pojmy, jimiž se hemží noviny a odborná
literatura a dává nahlédnout do složitého soukolí hospodářského dění.
Jan Rey
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Sp is y Tih am ér a T ó t h a

VYBRANÁ KNIHOVNA NEJHODNOTNĚJŠÍCH

slavného biskupa - kazatele a vy

NÁBOŽENSKÝCH DĚL SVĚTOVÉ LITERATURY

hlášeného rozhlasového

řečníka,

přivádějí živou a jasnou mluvou
F. M. Willam :

k hlubinám křesťanské víry

Život Ježíše Krista
Obsáhlý výpravny obraz života Syna Bo
žího na širokém , barvitém a přísně vědec
kém pozadí kraje , lidu a událostí. II. vyd.
33 autentických reprodukcí. - Stran 640,
brož. 70 K y váz . 90 K.

Veliký Bůh
Sytě a živě Tóth kreslí krásu vnitřního
života Božího . Jeho krásné stránky zna
menitě přispívají k lepšímu poznání a u-

F. M. W illam:

přímnějšímu milování velkého a dobrého

Život Marie,matkyježíšovy

Boha Otce. II. vy d á n í.- Stran 262 , brož.
35 K , váz. 47 K.

Vynikající autor podává v této knize to
lik podivuhodného , že teprve při čtení
chápeme, že jenom skrze Marii jsme byli

Věřím

přivedeni ke Kristu a jenom skrze ni mů

Zásadní pravdy křesťanské osvětleny ži

žeme s Kristem žiti. 32 vyobrazení podle

vým a přístupným způsobem. Základní

původních fotografií. - Stran 470, 55 K.

kniha pro každého , kdo chce proniknout

Frant. J. Weinrich:

ve všeobsáhlost křesťanské víry. II. v y 

Umučení Páně

dání. Stran 184 , brož. 26 K y váz. 38 K.

Obraz umučení Pána našeho Ježíše Krista ,
vyprávěný jeho katy, anděly a lidmi. 12
vyobrazení. - Stran 200, 20 K.

Ježíš Kristus
26 kázání o božství Kristově a o věčné
platnosti jeho učení. - Stran 273 , brož.

Arnošt Hello:

Podobizny svatých
Knihaf která nám ukazuje krásu a velikost
světců. S 1 5 reprodukcemi. Stran 336 ,33 K.

Josef Holzner:

35 K , váz. 45 K.

Vítězství Kristovo Panna Maria
17 kázání na dobu povelikonoční a mě
síc květen. II. vydání. - Stran 2 1 1 , brož.

Apoštol Pavel

30 K , váz. 42 K.

Apoštol národů , který stál celou duší
v službách Kristových , vykreslen v obdi
vuhodné velikosti svého života a díla.
48 vyobrazení a mapa Pavlových cest.
Stran 624, 84 K.
U K N IH K U P C Ů - V Y Š E H R A D , P R A H A

Tóthovy knihy jsou neocenitelnou po
můckou pro kazateley hodí se však v ý 
borně i pro každého křesťana.
U K N IH K U P C Ů - V Y Š E H R A D , P R A H A

Čtěte a doporučte svým mladým přátelům-studentům

JITRO
nejlepší časopis studující mládeže
Přináší v 10 číslech do roka hodnotnou studentskou tvorbu literární
(poesie, próza, kritické studie, polemické stati, dopisy, recense knih)
i uměleckou (reprodukce kreseb, umělec, děl a fotografií), jakož i pro
nikavé studie našich předních vychovatelů mládeže, theologů, básníků,
umělců a vědeckých spisovatelů. Řídí prof. P. Dominik Pecka a prof.
Leopold Vrla. Předplatné studenti 21 K, ostatní 31 K.

Knihy Edice Jitro
jsou napsány pro studenty, ale mají býti pro svou vynikající hodnotu
vědeckou i uměleckou duchovním majetkem veškeré zralé inteligence.
Doporučujeme zvláště tato díla:

K n i h y duchovní orientace:

P. Dr Met. Habáň O. P .: P S Y C H O L O G I E , cena brož.
35 K, váz. 50 K.
P. Dominik Pecka: Z E Z Á P I S N Í K U S T A R É H O
P R O F E S O R A , cena brož. 20 K, váz. 30 K.
P. Dom. Pecka: S V A T Í A L ID É , cena brož. 6 K, váz. 16 K.
Barokní knihovna:

Vilém Bitnar: Z R O Z E N Í B A R O K O V É H O B Á S N ÍK A
(antologie z barokní slovesnosti), brož. 6 5 K, váz. 90 K.
Matěj Bartys: P R A H A , R O Z K O Š E Z A H R A D A
(krásné barokní kázání), brož. 30 K (bibliofilský tisk).
St ude nt s ká tvorba:

Eda Jitzovský: H R D Á S R D C E , brož. 20 K, váz. 30 K.
Jan Ryba: S B O H E M , M Á K R A J IN O (verše), brož. 10 K.
Knihy objednejte v E D I C I J I T R O , Praha 11, Voršilská ulice i

