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V N I T Ř N Í H O ŽIVOTA

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
SV. I G N Á C E Z L O Y O L Y
Podává

P. J a r o s l a v

Ovečka

S. J .

D Í L I. T E X T
D o slo v n ý p ře k la d z p ů v o d n íh o zn ěn í španělského. Str. 320 . Brož. 45 K , v á z . 57 K .

D Í L II. N Á V O D K R O Z J Í M A V É M O D L I T B Ě
Stran 392 . B rož. 60 K , v á z. 74 K .

Vynikající znalec díla sv. Ignáce z Loyoly, P. J. Ovečka S. J., chce doslovným překladem textu dáti
co nejvěrnější jeho obraz těm, kdo duchovní cvičení sv. Ignáce dávají nebo konají; sám pak zpraco
vává postup myšlenek v Cvičeních, aby tak usnadnil poznání souvislosti. Duchovní cvičení sv. Ignáce
jsou pravým zdrojem poučení pro celý duchovní život. Neobyčejná jejich síla byla již mnohokrát
zkušeností dosvědčena.
U všech knihkupců.
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K RÁ SN Á A M ILOSTIVÁ
V Ý B O R Z L IT E R A T U R Y N A H A N É

U spořádal Bedřich Slavík
Tento výbor vychází jako Čtvrtý
svazek knihovny »Z domova a svě
ta«, určené k tomu, aby seznamo
vala širší vrstvy s osobitými krajo
vými spisovateli, z nichž by Čtenář
poznal odlišnou povahu lidu i kra
jiny, lidového bytu i nářečí. K nejsvéráznějším a regionálně nej Z a 
chovalejším krajům našeho domo
va patří Haná. M ůže se chlubiti
výraznými a jadrnými spisovateli a
básníky, kterým se podařilo naplniti svá díla lidovou dusí, nezaměni
telným půvabem kraje a začleniti
se tak svou tvorbou přímo do pů
vodní tradice lidové bájivosti a samorostlé tvořivosti. Pořadatel vý
boru, dr. Bedřich Slavík, náleží k
našim nej lepším znalcům a propa
gátorům krajového písemnictví. Sám
pochází z Hané a je s jejím lido
vým prostředím písmáckým i lite
rárním spjat důvěrným poznáním
i kořeny rodovými. V poslední do
bě vydal obsáhlé a vyčerpávající dě
jiny »Hanáckého písemnictví«, sle
dující látku od nejzazších literár
ních projevů až k vyspělé literární
přítomnosti. Stejně vývojově je za
ložen i tento výbor, charakteristicky
pojmenovaný podle oslavného ver
še hanáckého básníka F. S. Pro
cházky. Zjevu je se vskutku jako
»krásná a milostivá« naše Haná,
tento žírný kraj, žijící dosud jadr
ným, vyrovnaným, suverenně pů
vodním životem. Šťavnatý selský
humor, rozmarná erotika, pověstná
široká rozvážnost, ale vedle žahavé
břitkosti i teplá citovost a vroucí
zbožnost vyznačují hanácký projev
literární. Všechny tyto vlastnosti
vyniknou čtenáři z tohoto výrazně
sestaveného
výboru,
který
nám
osvěží a přiblíží milostnou krajo
vou tvárnost Hané. Půvabnými kres
bami vyzdobil a obálku nakreslil
akademie, malíř prof. K arel Minář.
Str. 368 . Brož. K 52.-, váz. K 64 .-

U knihkupců
N akladatelství Vyšehrad
Praha II, Karlovo nám. č. 5

Bernt v o n H eiseler

D o b rý svět
Rom án

Tento román, jímž je v knižnici regio
nální literatury „Z dom o va i s v ě ta "
po prvé zastoupen „svět”, uvádí nás
do prostředí neobyčejně svérázného,
vzácně Zachovalého a milého. Je to
kdesi ve východním Tyrolsku, na
osamocené horské usedlosti „Zimní
chalupě” a vysoko nad ní, na salaši,
kde žijí lidé přirození, silní a čistí,
tváří v tvář veliké, krásné a drsné
přírodě, která je otužuje, tříbí a zu
šlechťuje. Tam je opravdu „dobrý
svět”. Tito horalé, přesto že život
a práce na nich žádají tvrdost, jsou
přirozeně, bezelstně, hluboce dobří,
a nesou si ciť pro mravní zákon pev
ně zasazen v srdci. Takovým dobrým
člověkem, krásnou postavou Heiselerova románu, je mladý Tomáš. Jeho
láska k dceři jeho pěstounů, u nichž
s radostí pracuje na hospodářství,
províjí se celým tímto obrazem hor
ského, pastýřského a salašnického ži
vota jako čerstvý pramének. A přece
se Tomáš své lásky, již již spějící k
splnění, vzdává, poslušen svého svě
domí, volajícího jej k odpovědnosti,
v kterou se neblahým pokleskem s
jiným děvčetem uvázal. Heiselerovo
vylíčení života v „dobrém světě” je
realisticky věrné, příroda, krajina, lidé
a dni jejich práce i zábavy, vše je
před našimi zraky bezprostředně ži
vé, výrazné a přesvědčivě skutečné.
Příběh Tomášovy lásky je osou ro
mánu: ten je jinak zalidněn řadou
jiných postav a zaplněn vedlejšími
ději, vše je organicky zahrnuto v cel
kový obraz dobrého světa, v obraz
silné lidské pospolitosti, pracující,
milující i strádající. Opravdová, pat
riarchálně selská rodová pospolitost
v početné rodině Lechnerovic, sídlící
na Zimní chalupě, jest podstatným
kladem celého Heiselerova románu,
vyprávěného plynně, s epickou roz
vážností a s láskou.
Z D O M O V A A SVĚTA,SV. s
Stran 288 Brož. 42 K, váz. 55 K
U knihkupců.
Nakladatelství Vyšehrad v Praze

Antonín Pavlín
C E S TO U DO EXILU
A slova pominou, ta lžou nám v zradu leda.
Jak zadýchalo v dlaň té ruky po stisku!
To sbohem bylo už? ne, neotevru, věda,
že blíže je mi, blíž, než byla poblízku.
Snad los v rozmaru zlý, ne já anebo ty
je vinen vším — a mně to nevyčítej, drahá.
Tam v sázce byla čest a oba životy
jen mýlkou spojené, pro pomíjivost blaha.
Tak vzplane žár. Tak v břitkost ocele se mění
kov srdcí dvou snem rozžhavený do běla.
Tak vlna úchvatná, již obraz hvězdy zpěnil,
se propadne v tmu skály. Kam se poděla?
Jen oči kamenů tam u dna budou čisti
pravd šrámy z pěn, jez vír tu zanechal,
až místo lásky chleba kámen nenávisti
v tvář tě uraní a šplíchne hany kal.
Hle, slova pominou, jen vzpomeň předloni.
Znát stopy na písku, že s námi jaro jiné
šlo v alej rozkvetlou. A pro list na jabloni
sáhneš do větví, než nohu noha mine.

TIŠINA V R Á N U
Chumelilo na včerejší noc.
Zima stará vprostřed měsíce
zavolala čtverý vítr na pomoc,
ať vytřepe jí ze spodnice
poprašek, pýr a zatoulané smetí,
co jí tam ještě po záhybech zbylo.
Ti tančili, ti vířili jak děti
a sníh dřel za nimi zem v bílo.
A dneska - snad již pučí ratolesti.
Strom jarý ční až k modru nebe.
Odcházejíc, oblevu nám věští
luna, kterou v líce bledě zebe,
jako by celé noci proseděla při svíci
nad krajinami, rukopisy svými,
jak básnířka v zametené světnici
nad verši, jež psala za minulé zimy.

MILENCI V ČASNÉM JARU
Když v jaru váhavém stromy a keře víská
jas nehty útlými, hle tvář, již znamená
blouznivou řečí sen: svítí jak v mokru tříska
a vztáhne za milou všech písni ramena.
Však propuštěnka ta z ran po zimě se líže
a slova zpěvů mých i ledy nechá plout,
zlým větrům uniká jak ovečka ze stříže,
jdouc na výsluní svá a v závětrný kout.
Opříti o stěnu se přijde za dědouškem,
krápata s okapu jí čelo skrápějí,
srká tam blaženě a pije vodu douškem
jak mléko štěňátka, jen krůpěj s krůpějí.
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Až k spánku znaví ji mlaskavé melodie,
na chvíli zadříme mžouravě na sluníčku.
Pak probudí se zas a čvachtá se a pije.
Jen žertem se jí tkneš, má slzy na krajíčku.
Tu zajde v jizbu svou; tu zakaboniv tváře,
přiloží do kamen zas, básník nedočkavý,
a myslí na květen, čte staré kalendáře
a čeká na milou, až zavolá jej z trávy.

Jan z Jenštejna
PROTI LIDEM,
KTEŘÍ SE NEBOJÍ SMRTI
Někteří dovedou psáti jen věci příjemné a obveselující, jež vábí a svá
dějí k četbě půvabem látky i slov, a těm lidé dychtivě nastavují uši, mysl
se v nich kochá, duse tyje z četby. A již se téměř omrzely a za těžké a ne
chutné považují spisy, jež kárají lidské mravy, za hořké, jež odsuzují jejich
Špatný život, a zcela se zavrhuje, co se týká svědomí a co se vykládá o smrti
a věčných trestech a mukách. Neboť klamná marnivost pozemská posky
tuje křehkému lidstvu střídající se slasti, totiž Štěstí na tomto světě a ra
dosti, a opájí takřka jakýmsi nektarem nebo medovinou, aby lidstvo stále
prahlo žízní, ustavičně toužilo po věcech pozemských a lahodných. - A ne
vědí ubožáci, že se pod plástem medu někdy skrývá nevyléčitelný hadí jed!
A tak opojeni, nikoli však vínem, v žádostech tohoto světa v domnělém
medu zhltávají udici žluči a na zvuk sladké píšťaly, jejž sluchem vnímají,
stávají se, jako ptáci uvázlí na lepu, kořistí přehrozných ptáčníků a za slast,
kterou měli na zemi, podstupují přehořké tresty smrti, pijíce do dna kalich
prchlivého hněvu až do dne odplaty a přísného soudu. A bude jim právem
řečeno v příhodný čas, jak praví sama Pravda (Luc. 16, 25): Synu, obdržel
jsi věci dobré ve svém životě a Lazar podobně věci zlé; nyní pak on se zde
těší, ty však se trápíš. Pohleď tedy, co prospívá bohatství, co požitky tohoto
světa, přízeň a radost, úspěchy a výhody pozemského Štěstí! A proto ha,
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slepá zuřivost světských lidí, ha, zvířecká hloupost rovnající se nerozum
ným hovadům a podobna učiněna jim, ba vlastně nepodobná a marnější
a neužitečnější, protože člověk, vládnoucí rozumem, pozbude-li ho zcela,
stává se svou pošetilostí nerozumnější jaksi i nad sama zvířata. Neboť co
prospěje člověku, byť celý svět získal, na duši své však škodu utrpěl? (Mat.
16, 26). Zajisté nic, ba uškodí. A neprospěje-li celý svět s veškerým svým
majetkem a slávou, jakou jinou dá člověk výměnu za svou duši, třebas mel
nebesa, slunce, měsíc, hvězdy, kdyby konečně, což považuji za největší a
téměř absurdní, měl veškeré stvoření i blažených duchů i svátých bez Samé
ho Stvořitele? Jeho tedy, ó šťastná duse, toužebně hledej, jej samého měj,
jenž jest všecko ve všem. A jsi-li chůd, budeš se pásti v jeho bohatství,
jestliže hladov, nasytíš se nadbytkem domu jeho, jestliže nemocen, celé
lože ti přestele v nemoci tvé, a jestliže hříšník, zahodí za svá záda všechny
tvé hříchy, budeš-li sám, zasnoubí se ti jako ženich a pravice jeho tě obe
jme. Jím zajisté bylo nám dáno všecko. Netoulej se tedy člověk jinde, nehledejž jiného pomocníka než Pána, ale vrať se duch k tomu, jenž jej
poslal. Toto pak chápaje promluvím, jak mi bude shůry dáno, v tomto
spisku o dobru i zlu smrti, jež panují na celém světě, jichž se však světští
lidé nebojí, a o strašlivé hořkosti hrozné smrti, zda by se snad ochromeni
na mysli vzpamatovali z hříchů.
Neschvaluji však úplně ani obyčej lidí rozjímavých, kteří se naučili
čerpati častěji slast nebeských radostí z rozjímání a okoušeti, jak dobrý jest
Pán, takže se zdá, že vedou na zemi život jen o málo nižší andělského, a za
vrhujíce i pouhou vzpomínku na minulé poklesky hříchů, hrozící zánik
smrti a muka pekelných trestů a dychtíce jen po nebeských požitcích po
važují takové věci za překážku a bojí se, že by tím ztratili milost, kdyby
si někdy vyvolali před oči hořkost zel minulých i budoucích, totiž osud na
stávající smrti a budoucí požár pekelný. Toto zajisté nepřináší léku. Neboť
poučený lékař neužívá jen takové masti, která ulehčuje, ale i takové, jež
působí bolest, po příkladě onoho Samaritána, který k utišujícímu oleji
přidal štiplavé víno, jímž by se jizvy raněného zahojily. Vždyť by mohlo
proti nim vzniknouti nemalé podezření, že takový přelud je způsoben
ďáblem poledním, proměňujícím se v anděla světla. Postav si tedy před
oči, ó věrný poustevnice, skvrny svých poklesků a smývej je slzami, upni
svou mysl k tomu, že denně hrozí přejistý a přece nejistý vpád nebo zá
huba smrti, kdež je třeba starostlivé přípravy a uzpůsobení. Je také třeba
míti před očima ďábelské hrůzy a strašlivé pohromy pekelných trestů, abys
pamětliv přesvědčivého příkazu mudrcova ve štěstí pamatoval na zlo a
naopak, a odtud zaměřil pohled své lásky k ostří rozjímání a místo o špíně
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hříchů budeš přemítati o nevinnosti občanů nebeských, místo smrtelné zá
huby o blahu věčného života, místo pekelných běd o rajských radostech.
Požádej si tedy znamení, buď v hloubce pekelné nebo vysoko na hoře,
užívej obojího. Neboť v tomto vratkém životě není možno rozplývati se
vždy v nebeských radostech a nestarati se spíše o smytí poskvrn bližních
i svých. Odtud tedy seber dvojí věc, k spasení velmi potřebnou: pod sebou
strach, aby ses bál Boha, a nad sebou lásku, jíž bys ho miloval. Neboť na
závodišti tohoto světa se vinou svých hříchů pohybujeme mezi Štěstím a
protivenstvím, a mnohem více nám prospívá protivenství, jež zuříc očiš
ťuje, než štěstí, jež lahodíc změkčuje. Neboť lépe jest jíti do domu žalosti
než do domu hodování a lepší jest den smrti nežli den narození (Eccle 7,
3). Valerius Maximus tvrdí, že se v kterési zemi rodiče rmoutí při naro
zení nemluvněte, myslíce na bídu, jakou mu bude snášeti, ze skonu však
a smrti se radují, protože vyvázl a unikl neštěstím. A totéž praví Pompeius
o Thrácích, u nichž jsou podle něho veselé pohřby, truchlivé však porody,
takže správně hledící může poznati, že je lepší skon a smrt nežli začátek
tohoto života, neboť smrt jest mez vratkého života, ale počátek věčného.
Nechť se tedy strachují a chvějí všichni, kdož vedou na zemi nebeský
život, a nechť myslí na pekelné bolesti smrti. A nechť se nedomnívají, když
zde byli navštíveni boží milostí a okoušejí chuti božské slasti, že v okamži
ku smrti neboli odluky duše od těla nebudou proto mučeni Černými bo
lestmi, ale nechť to zařadí do svého denního vzpomínání a bojí se, že ona
slast zmizí při smrtelných mukách, při žalobě svědomí a za náhlých návalů
bolesti dech se bude sotva chvíti v nozdrách, aby tak z Boží milosti ne
upadl do propasti zoufalství. A je-li tomu tak s dokonalými, co bude s ne
dokonalými ? Boží Štědrost však bude moci, bude-li chtít, zmírniti krutost
smrti podle zalíbení své hojně plynoucí milosti. Vylíčím příběh, zasluhující vyprávění i pamětihodný, aby nevěřícím
bylo jasně patrno, jak veliká je hořkost smrti. Neboť když jen pomyšlení
na smrt je hořké, oč hořčejší jest její okušení a smrt sama o sobě hořkost
nejhořčejší.
Jednou byl jakýsi zločinec odsouzen na smrt pro vinu, jíž se dopustil.
V stanovený Čas je veden na popravu. Když poklekl a podle biřicova roz
kazu natáhl krk, aby přijal ránu meče, a když se kat již rozmáchl mečem
do vzduchu, tu se přihnal úprkem ctihodný pan Heřman, kanovník mého
pražského kostela, jenž byl tehdy mocným úředníkem markraběte morav
ského, a zadržel katovi paži, aby neudeřila, a zachránil muže před smrtí.
Když se ho pak po nějaké době tázal, co si myslil v hodině, kdy měl býti
sťat, odpověděl, že se nesmírně zhrozil a již předem pocítil hořkost pře-
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ukrutné smrti a že byl tak pomaten na mysli, že vůbec nedovedl rozeznati,
žije-li či je mrtev. A dodal, že po půl druhého roku nemohl spáti; a když
se myslilo, že odpočívá, že slyšel vše, co se kolem dalo, jako i jindy za
bdění.
O jiném jsem se dověděl z vypravování bratří kláštera P. Marie v mém
městečku Roudnici: Když jednou byl kdosi obžalován z krádeže a odsou
zen a potom s rukama vzadu svázanýma veden katem k šibenici kolem ře
čeného kláštera, někteří lidé ho z lítosti přemluvili, aby utekl do kláštera,
zda by tak snad mohl uniknouti smrti. Tak i učinil. Ale pro úžasný strach
a hrůzu ze smrti naprosto nevěděl, co dělá. Neboí zbaven smyslů a ohro
men, poskakuje a obraceje se sem tam, s očima v sloup obrácenýma a ústy
šklebně staženými neopakoval než ha! ha! ha! což je interjekce nevyjad
řující bolest. Užaslí bratří, když pochopili, co se děje, přerušili pění žalmů,
chytili nebožáka a co nejrychleji ho ukryli na tajném místě. A ač mu ně
kolikrát chtěli dáti najíst, pro jeho bláznivé počínání naprosto nemohli,
a rozmlouvajíce s ním nedostali rozumné odpovědi. Chovali ho tedy po
několik dnů v klášteře, dokud se mu nevrátila zdravá mysl a nenalezl
místo, kam by mohl utéci.
Přeložil ]an Vilikovský

Klement Bochořák
SVÉ ŽEN Ě
I
Prsten svatební, kruh cesty daleké,
démant povinnosti jasně smířlivý
nám ukončí. A myslím, naše hvězda nejvyšší,
již modlitbou si přibližujem k životu,
v tom démantu se stkví.
To není báseň, ale pohádka
o lidech dvou, co dnů svých na kraji
se prudce potkají
a nevěříce lidským tvářím svým,
kde často lež,
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se k mozolům svých rukou nakloní
a zašeptají:
Ach, Pane, ty nám pomůžeš!
(Psáno v týdnu pašijovém,
kdy prsten se nám v očích víry mění
v slabost naši z kořen k rozdrcení svírající
nástroj umučení.)
II
Modré končiny jsou v očích tvých,
já v srdci tvém,
to zem a nebe obklopuje nás.
Vídával jsem v nich podzimní svůj les,
kde za svobodna rád jsem bloudíval.
V té noci rozhodující jej zapálil,
že uhořet jsme měli v těle tvém.
Však holubice duší našich zachránil si Bůh,
mou ke stromu, tvou k jablku mně zpodobnil.
Já jemnou sílu schraňuji a krásu ty,
do stínu našeho než dítě usedne.

Rainer Maria Rilke
PÍSEŇ
Ty, které neříkám, že stále sám
pláči v noci,
ty, kterou jsem vždy zkolébán
tak bez pomoci,
ty, jež mi neříkáš, když čekáš zas
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pro mne v bdění:
což bychom ten jas
bez utišení
neunesli v nás?
Pohlédni na milence jen,
jak již při seznámení svém
počnou si lhát.
Dáváš mi samotu. Jen tebe mohu proměnit.
Chvíli jsi to ty, potom zas šumění a klid,
anebo vonný vánek sám.
Ach, v náručí mém každá ztratila se,
jen ty, jen ty se znovu zrodíš zase:
že jsem tě nikdy neměl, pevně tě mám.
Přeložil Jan Vladislav

František N ovo tn ý
PŘEDSMYSLOVÁ Z K U Š E N O S T
V

P L A T O N O V Ě FILOSOFII

Kdo se neseznamuje s Platonovým myšlením oddanou a pozornou
četbou jeho dialogů, dovídá se o něm z knih, které byly o Platonu napsány,
a snad ještě Častěji ze stručnějších nebo obšírnějších souborných statí, uče
nějších nebo méně učených. V takových statích bývá to myšlení zpravidla
soustředěno v několik hesel, jež se pak jeví jako dogmata Platonovy filo
sofické víry. Mezi takovými dogmaty bývá uváděna i myšlenka, že podle
Platona všechno učení je vzpomínání na to, co duše viděla ve svém předtělesném životě, a tedy že se poznání odvozuje z praeexistence duše; řecký
se vyjadřuje toto dogma slovy mathésis - anamnesis.
Jistě i Platonova filosofie měla své pevné poznatky, které by bylo
možno srovnat s dogmaty ustáleného učení; je to zejména jeho představa
nadsmyslného a jedině skutečného světa bytí, rozdílného od světa smyslům
přístupného dění; je to jeho přesvědčení o přednosti duše před tělem
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a před vší tělesností; je to jeho víra, že život člověka i kosmu má cílem
dobro. Ale při vybírání a stanovení takových poznatků je třeba dobře při
hlížet k tomu, že Platon nevyjadřuje své myšlení ve formě naučného
výkladu, jako to dělal jeho žák Aristoteles, nýbrž že je projevoval v dialo
zích, jež jsou vlastně filosofická dramata, básně. Mnohé z těch myšlenek,
které v nich pronáší Platonův Sokrates nebo jiný hlavní mluvčí, jsou
myšlenky příležitostné, zrozené v souvislosti takového dramatu a životné
jen v jeho ovzduší. Platon je filosof a básník; jeho básnická obraznost
leckdy dokresluje filosofický poznatek mythem, v němž je pravda jiného
řádu, než jaké dochází filosofická methoda, dialektika. Výklad Platona,
při kterém by se mythos stejně hodnotil jako nález dialektiky, logos, nebyl
by s to, aby vystihl poznatky vlastního Platonova filosofování.
Je myšlenka, že poznání vzniká vzpomínáním na zkušenosti předtělesného života, u Platona logos Či mythos? Abychom mohli odpovědět
na tuto otázku, je třeba uvésti místa z jeho dialogů, kde se tato myšlenka
vykládá, a pozorovat, zdali ji pevně začlenil do své nauky o poznání; pře
devším pak je třeba posoudit, jakého rázu je u Platona víra v praeexistenci
duše samu, neboť tato víra, že duše jednotlivého Člověka byla již dříve,
nežli se spojila s jeho tělem, je předpokladem pro možnost vzpomínání na
to, co duše viděla ve svém předtělesném bytí.
Praeexistenci duše právě tak jako myšlenku, že se duše při smrti člo
věka toliko odlučuje od těla, ale neumírá, byla by řecká filosofie jistě sama
vyvodila ze svého pojímání veškeré duše, tedy i duše lidské, jako zdroje
a počátku pohybu, života. Ale byla tu předstižena náboženskou vírou a od
té ty myšlenky přijala. Přesněji je třeba říci, že je přijala určitá filosofie
od určitého náboženství; neboť jak v náboženství, tak ve filosofii jsou
v řeckých názorech na nesmrtelnost duše značné rozdíly, a obecně byla
v řeckém náboženství rozšířena toliko víra v nesmrtelnost bohů.
Athénské náboženství doby Sokratovy a Platonovy, jak se projevovalo
v státním kultu, nemělo dogmatu o nesmrtelnosti duse a víra v ni nebyla
tehdy obecná. Bylo v něm jen neurčité mínění, že smrtí nezaniká člověk
docela, že něco z něho trvá dále a že zůstává ve styku s žijícími; byla to
tedy spíše víra v postexistenci duše než v její nesmrtelnost. Na této víře
se zakládalo uctívání mrtvých.
Mnohem větší úlohu mělo trvání duše po smrti v náboženské víře
orfické, jejíž jméno i původ odvozovala tradice od mythického pěvce
O r f e a. V té byla nesmrtelnost duše vskutku dogmatem, složkou eschato
logického učení, určujícího životní i kulturní praxi orfických zasvěcenců.
Podle víry orfiků je tělo dočasným vězením nebo »hrobem« duše; duše je
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tělem poskvrňována. Po odloučení od těla přichází duše do podsvětí a tam
se koná nad ní soud; mukami je pak očišťována a potom vstupuje do jiné
ho těla, aby v novém životě odčiňovala viny života předešlého. Zasvěcení
do orfických mysterií, život podle kázně orfických předpisů a zvláště za
chovávání soustavy orfických očist dává člověku naději, že jeho posmrtná
muka budou mírnější a že jeho duše bude jednou nadobro osvobozena od
vtělování.
Takto ukazovala orfická víra spojení duše s tělem v životě jednotlivého
člověka jen jako jeden úsek z veškerého osudu individuální duše, z osudu,
který nemá začátku ani konce. Stejnou víru přičítá starověké podání i filo
sofu P y t h a g o r o v i a jeho škole. Spleť pythagorských a orfických
nauk je dosud nerozřešeným a těžko řešitelným problémem dějin řeckého
náboženství; ale i kdyby měl v té věci prvenství Pythagoras, bylo by to
učení o obrozování duší, palingenesia, neboli, jak se častěji říká, učení
o metempsychose i u něho spíše náboženský předpoklad než filosofický
závěr. Pythagoras sám o sobě tvrdil, že jednou žil již za trojské války, a to
jako Euforbos, syn Panthoův; poznal prý štít, který tehdy nosil, když jej
uviděl v Heřině chrámu v Argu. Z víry, že duše, která v jednom životě
byla spojena s tělem lidským, může při jiném vtělení vstoupit do těla zví
řete, odvodil zákaz zabíjeti zvířata a požívati jejich maso.
Hlasatelem této pythagorské nauky byl i filosof E m p e d o k l e s ;
u něho byla složkou filosofické víry, která rušila hranice mezi věcmi, uzná
vala dočasnost tvarů a jevící se různosti spojovala v řadu dění, přechodů
a vývoje. Jeden ze zlomků jeho naučné básně Očisty (Katharmoi) před
stavuje člověka jako provinilého daimona, trestaného zmítáním mezi kos
mickými živly. Básník-filosof tu zvěstuje » výrok Nutnosti, staré usneseni
bohů, věčné, zapečetěné širokými přísahami«. »Když někdo zloíinné po
třísni své údy vraždou nebo se proviní tím, že přisáhne křivou přísahu,
někdo z daimonů, kteří dostali údělem dlouhověký život, ti musí třikrát
po myriadé období vzdáleni od blažených bloudit, rodíce se během času
jako všeliké podoby smrtelných tvorů, měnící obtížné dráhy života. Neboť
vzduíná síla je honí k moři, ale more je vyplivne na půdu země, země
pak k paprskům zářícího slunce, a to je uvrhne do víru vzduchu. J eden
od druhého je přijímá a všichni je mají v nenávisti. Z těch jsem i já nyní,
vyhnaný od boha a tulák, jenž jsem důvěřoval šílenému sváru.« V jiném
zlomku své básně praví Empedokles o sobě, že se již kdysi narodil jako
chlapec i jako dívka i jako rostlina i jako pták i jako mořská ryba.
Víra v život duše, přesahující pozemský život jednotlivého člověka,
stala se i vírou básníků. Vyznal ji P i n d a r o s v jednom svém žalo226

zpěvu: »A tělo všech lidí jde za velesilnou smrti, avšak živý ještě zůstává
obraz člověka; neboť ten jediný je od bohů.« » Obraz člověka« , eidólon,
je tu duše; její nesmrtelnost má příčinu v tom, že duše je od bohů. Jinde
se Pindaros zmiňuje o pokutě za starou vinu, kterou přijímá od duší vlád
kyně podsvětí Persefone, a o šťastném převtělování duší viny zbavených.
V Olympijských zpěvech 2, 63 nn. mluví o posmrtném soudu, o dalším
životě odsouzených i ospravedlněných a o novém jejich vtělování, jež se
u těch, kteří jsou zbaveni pozemskosti, končí vstoupením »na cestu Dio
vu«, vedoucí k šťastnému a již ničím nerušenému životu na ostrově bla
žených.
Platon znal náboženskou nauku orfickou, znal filosofické i mravní
zásady školy pythagorské a znal i veliké řecké básníky, také Pindara. Víra,
že trvání duše přesahuje hranice jednoho tělesného života, stala se i jeho
vírou a jeho filosofie se snažila ji upevnit svými poznatky. Předchůdcem
Platonovým v této věci byl filosofující lékař A l k m a i o n z K r o t o n u
(kolem r. 500 př. Kr.). Podle svědectví Aristotelova usuzoval Alkmaion
o nesmrtelnosti duše z toho, že se duše podobá »nesmrtelným jsoucnům«
nebeským, a to tím, že se stále pohybuje, jako se stále pohybují božská
jsoucna měsíc, slunce, hvězdy a celá obloha. Alkmaion nebyl Aristotelovi
mlhavou postavou jako Pythagoras, a proto lze tomuto jeho svědectvi věřit
proti příliš pochybovačnému mínění vyslovenému v nové době, že se až
do doby Platonovy u Řeků o nesmrtelnosti duše nikdy vědecky nejednalo.
Ale je pravda, že kdykoli se Platonův Sokrates dovolává nějaké autority
pro své výklady o nesmrtelnosti duse a zejména o jejich posmrtných osu
dech, neuvádí žádného zástupce filosofie a vědy, nýbrž odkazuje na nauky
zřejmě náboženské. Z náboženské víry Platon přijal a vypěstoval také
představu, že duše vstoupila do těla, v kterém právě jest, ze svého bytí
předtělesného. Také Platonovi je spojení duše s tělem jen úsekem v jejím
trvání; to je jeho filosofické přesvědčení vycházející z pojetí duše, jak je
vyloženo zejména v dialogu Faidru a v Zákonech. Ale Čím bylo vyplněno
trvání duše před tímto spojením a jaký bude její život po jeho uvolnění,
na to u něho neodpovídá filosofie, nýbrž náboženská víra.
Ovšem pokud jde o praeexistenci duse, zdálo by se, ze si ji Platon
dokázal filosoficky, ze jsoucnosti předzkušenostních poznatků. Ale právě
víra v takovéto poznatky není u něho tak pevná a stálá, jak se obyčejně
soudí. Pozorujme její vznik a její projevy.
Ve světě zkušenostním přistupuje Člověk k novému poznatku s duší
obsahující starší poznatky, vědomosti, mínění, předsudky, kterých nabyl
ve svém dosavadním životě. Nový poznatek je jimi určován a uváděn
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s nimi v souvislost. Předmětem dokonalého poznání jsou Platonu doko
nalá jsoucna pomyslného světa, různá od věcí smyslových. Žádná přímá
spojitost není mezi nimi a světem smyslové zkušenosti. Proto se Platonu
v první době zdálo nemožným hledat k nim cestu přes zkušenosti tohoto
světa. Ale podle obdoby této zkušenosti a podle uznaného zákona, že
stejné se poznává stejným, usoudil, že i ono nejvyŠŠÍ poznání, poznání
světa ideí, nevstoupilo do duše jinak než zkušeností, ovšem zkušeností
jiného řádu, nežli je obyčejná zkušenost smyslová. Nauka o praeexistenci
duše ukázala možnost této předtělesné zkušenosti.
V
dialogu Faidonu 12 Ji připomíná Kebes k Sokratovu důkazu ne
smrtelnosti duse myšlenku, kterou prý Sokrates podle svého zvyku často
vyslovuje, že naše učení není nic jiného než vzpomínání, anamnésis;
je-li ta myšlenka pravdivá, následuje z ní, že naše duše již někde byla,
než se octla v tomto pozemském těle. N a důkaz pravdivosti té myšlenky
ukazuje Sokrates, že známe abstraktní jsoucno stejnosti, ačkoli vidíme jen
stejné kameny, stejná dřeva; známe jsoucno krásna, dobra, spravedliva,
zbožného, ač nám ho smyslová zkušenost nepodává, ano, ještě dříve, než
přistupujeme ke zkoumání předmětů chápaných smysly. Tato jsoucna jsou
dříve než my a podobně i naše duše jest už před naším narozením.
Noetická pohotovost duše chápati pojmy dotud neznámé je ve Faidonu
představena jako evidentní skutečnost a užívá se jí tu za důkaz praeexistence duše. Na konkrétním případu matematického poznání se uka
zuje tato pohotovost v dialogu Menonu. Sokrates v tomto dialogu pro
jevuje nesouhlas s míněním sofistů, jež popíralo, že by bylo možno zkou
máním nabývat nových poznatků. Podle jejich na pohled objevitelského
tvrzení není možno zkoumat, co neznáme, protože i kdybychom vskutku
nalezli, co hledáme, nebudeme moci poznat, že to je právě to. Proti tomu
vede Sokrates důkaz se stanoviska myšlenky, že všechno poznávání je
vzpomínání. Podle starých náboženských nauk je lidská duše nesmrtelná
a vtěluje se v nová a nová těla; při tomto mnohokrátném obrození uvidí
všecky věci na tomto i na onom světě, a není nic, co by nepoznala. Proto
není divu, že se pak může rozpomenout na př. na to, co je zdatnost sama
o sobě, i na ostatní věci, které již dříve poznala. Na důkaz toho je zavolán
jeden z Menonových otroků, a ačkoli nezná v tu chvíli nic z geometrie,
Sokrates z něho vhodnými otázkami a obrazci dobude poznatek geome
trické věty »Pythagorovy«. Dá mu totiž otázku, jak dlouhá bude strana
čtverce, který má mít plochu dvojnásobnou proti ploše Čtverce daného,
jehož strana je dvě stopy a plocha tedy čtyři čtvereční stopy. Otrok nejprve
odpoví, že strana dvojnásobného čtverce bude také dvojnásobná, to jest
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čtyři stopy, ale pak uzná, že takový čtverec by mel plochu 16 stop a ne 8,
jak je Žádáno. Pak hádá, že hledaný čtverec bude mít stranu tři stopy,
ale i ta odpověď se ukáže nesprávnou. Čtverec o dvojnásobné straně má
tedy plochu čtyřnásobnou proti čtverci původnímu, ale hledá se strana
Čtverce dvojnásobného. Tu ukáže Sokrates otroku - a zde vybočuje z úlohy
pouhého tazatele, i když zachovává formu otázky - ze úhlopříčka ctverec
půlí. Vedou-li se všechny čtyři úhlopříčky v tom čtyřnásobném čtverci,
vzniká jimi nový čtverec, složený ze čtyř takových půlek, jaké jsou v pů
vodním čtverci dvě; je tedy nový, třetí čtverec dvojnásobný proti prvnímu
a jeho stranou je úhlopříčka čtverce daného.
Tímto pokusem chce Sokrates dokázat, že v duši jsou skryty vědo
mosti, kterých Člověk nepřijal učením v tomto svém pozemském živote
a o kterých je tedy souditi, že jich nabyl již v době, kdy ještě nebyl člo
věkem.
Předpoklad myšlenky, že učení je vzpomínání, totiž praeexistence duše,
dokazovaný v Menonu didaktickým výstupem, je v dialogu Faidru rozvit
v slavný básnický mythos o zkušenostech duše před vstupem do těla. Duše,
složená z rozumu, jenž je vládnoucím činitelem, a z dvou části podříze
ných, srdnosti (t. j. citovosti, jejímiž hlavními projevy je udatnost a hněv)
a žádostivosti, podobá se okřídlenému dvojsprezí lepšího a horšího koně,
řízenému vozatajem. Síla perutí vznáší duši vzhůru až tam, kde bydlí rod
bohů. Stykem s tím, co je božské - božské je krásno, moudro, dobro peruti se živí a rostou, stykem s tím, co je ošklivé a zlé, zanikají a hynou.
Dokud má duše peruti a dlí v oblasti bohů, účastní se s bohy jejich jízdy
uvnitř světa, kde je vidět mnoho vzácného. Kazda duse se pridava, ke
kterému bohu chce, »neboť závist nemá místo uvnitř božského sboru«.
Strmou cestou vzhůru k vrcholu nebeské klenby jede celý průvod k hosti
ně; vozy bohů tam jedou snadno, ale ostatním nastáva tězký zápas, pro
tože je horší kůň strhuje dolů.
Dokonalé duše bohů, když se octnou na vrcholu, projedou ven a sta
nou »na hřbetě světa«; jak se tam zastaví, otáčení nebeské koule je vozí
dokola s sebou a ony se dívají na věci vně světa. »Ta nadsvětní místa
zaujímá bezbarvá, beztvará a nehmatatelná jsoucnost vskutku jsoucí, vidi
telná jedinému řidiči duše - rozumu, k níž se vztahuje pravdivé vědění.
Protože se pak mysl boha - i každé duše, které na tom záléží, aby dostala,
co jí patří - živí rozumem a čistým věděním, proto se raduje, když časem
spatří skutečné jsoucno, a pohlížejíc na pravdivé věci sytí se a má se dobře,
až ji otáčivý pohyb kruhem donese na totéž místo. A na té okružní cestě
vidí „samu spravedlnost” ( t. j. ideu spravedlnosti), vidí i rozumnost, vidí
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i vědění, ne to, které souvisí s děním, ani to, které je jiné při každém ze
jsoucen, od nás nyní tak nazývaných, nýbrž to vedení, které je v tom, co je
vskutku jsoucí; a když spatří takto i ostatní skutečná jsoucna a užije té
hostiny, sestoupí opět do vnitra světa a přijde domů. Když pak tam
přijde, vozataj postaví koně ke žlabu, předhodí jim ambrosii a k ní jim
dá za nápoj nektar.«
Takový je život bohů. U ostatních duší jsou rozdíly. Ta, která nejlépe
následuje boha a jemu se připodobní, drží hlavu svého vozataje pozdvi
ženu do nadsvětního prostoru, spolu s bohem projede celý okruh a uvidí
jsoucna, i když s obtížemi, protože ji koně znepokojují. Jiná jen časem
pozdvihne hlavu a časem ji zase spustí dolů; takto vinou koní uvidí jen
některá jsoucna a jiná ne. Ostatní duše přes všechnu svou snahu se ne
dostanou nahoru, a konají tu cestu jsouce pohříženy dolů; jak se pokoušejí
dostat jedna před druhou, Šlapají po sobě vespolek a vrážejí do sebe.
»Tu vzniká nesmírný hluk, zápas a lopocení, při čemž se vinou špatných
vozatajů mnohé zmrzačují, mnohým pak je zuráženo mnoho peří; a vše
chny přesto, že vynakládají velikou námahu, odcházejí neúčastny podí
vané na jsoucno a po odchodu se nasycují pouhým míněním.« Nedostanou
se na rovinu pravdy, jejíž louka dává příhodnou pastvu pro nejlepší slož
ku duše a výživu jejím perutím.
Která duše dovede díváním na jsoucna udržet své peruti, může se
i nadále účastnit těch jízd s bohy; která však nestačí hledět do nadsvět
ního prostoru a naopak se naplní zapomenutím a Špatností, pozbývá pe
rutí, padá k zemi a spojuje se s těly. Z těchto duší odsouzených k vtělení
»je vsazována ta, která uviděla poměrně nejvíce, do zárodku budoucího
filosofa, milovníka moudrosti, nebo do milovníka krásy nebo některého
služebníka Mus a Erota«; duši po této nejlepší dostává budoucí zákonný
král nebo válečník a vladař, třetí politik nebo hospodář nebo peněžník,
čtvrtou gymnastik milovný námah nebo lékař, pátou věštec nebo zasvěcovatel do mystérií, šestou » napodobující« umělec, to jest obyčejný skla
datel veršů nebo umělec výtvarný, sedmou řemeslník nebo rolník, osmou
sofista nebo demagog, devátou tyran. Podle toho, jak prožije život v tomto
vtělení, dostává svůj další úděl a nabývá v kratší nebo delší lhůtě znova
perutí. Duše toho, kdo byl řádným milovníkem moudrosti a krásy, může
se vrátit do stavu, z kterého vyšla před prvním vtělením, již v třetím tisíci
letém kruhu, jestliže si při každém vtělení, kterému se musí podrobit jed
nou v každém tisíciletí, po třikráte zvolila onen nejdokonalejší život.
Ostatní duše se vracejí do původního stavu až po deseti tisících let, po
desaterém vtělení, při Čemž se mohou dostat i do těl zvířecích, a po desa
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terém odpykání spravedlivých odplat za skutky svého života. Do podoby
člověka se může dostat jen ta duse, která kdysi uviděla pravdu. Lidské
poznávání totiž záleží v tom, že Člověk rozumovým myšlením sbírá množ
ství jednotlivin v jednotu druhu; »toto pak je vzpomínání na ona jsoucna,
která kdysi uviděla naše duše, když konala cestu spolu s bohem, když se
povznesla nad ty věci, o kterých nyní říkáme, že jsou, a pozdvihla hlavu
k skutečnému jsoucnu. Proto tedy náležitě nabývá perutí jedině mysl filo
sofova, neboť ta je svou pamětí podle možnosti stále u oněch jsoucen,
jejichž blízkostí je bůh božský. Zachází-li pak muž správně s takovýmito
vzpomínkami a je stále zasvěcován dokonalými způsoby zasvěcování, stává
se on jediný vskutku dokonalým; protože se však straní lidských zájmu
a stýká se s tím, co je božské, je kárán od lidí, jako by byl pomatený, ale
lidem je neznámo, že v něm je bůh.«
Vzpomínání na pravá jsoucna kdysi spatřená je tím snazší a silnější,
čím déle se duse tehdy na ně dívala, čím lépe si uchovává dobrou paměť,
čistou od styků s věcmi smyslového světa, a čím silnější je podnět vzpo
mínky. Smyslové věci jsou napodobeniny věčných jsoucen. N ěkteré z nich
nemají záře svých vzorů, jsou přístupny jen nižším smyslům, a proto nepodněcují k rozpomínání na ideje; tak je tomu na př. i u čistě mravních
hodnot, jako je spravedlnost a rozumnost. Ale krása - » krásu bylo vidět
tehdy zářící, když duše spolu se šťastným průvodem uviděly blažené vidění
a podívání a byly zasvěcovány zasvěcováním, které sluší nazvati ze všech
nejblaženějším; to jsme slavili, sami jsouce celí a prosti utrpení, která nás
v pozdějším tase čekala, a celá, jednoduchá, klidná a šťastná byla i ta zje
vení, v která jsme byli uváděni a na která jsme se dívali v čisté záři, jsouce
čisti a neznamenáni tím, co s sebou nyní nosíme a co jmenujeme tělem,
jsouce k němu připoutáni na způsob škeble«. Krása vynikala svou září
mezi oněmi jsoucny, na která jsme se tehdy dívali, a na tomto světě ji po
stihujeme nejjasnějším ze smyslů, nejjasněji se třpytící. Tělesná krása, která
je člověku se zkaženou duší rozněcovatelkou smyslných vášní, probouzí
v lepší duši vzpomínku na věčné krásno nadsvětní, způsobuje, že duši
narůstají peruti, a naplňuje ji božským šílením lásky.
Poznání, které má člověk odjinud než z tohoto smyslového světa, je
Platonovu Sokratu ve Faidonu skutečností, kterou není třeba dokazovat
a která naopak sama je východištěm důkazu praeexistence a nesmrtelnosti
duše. V Menonu se takové poznání zjišťuje pokusem, při kterém však So
krates zkoušenému hlavní věc nepozorovaně napoví; víra v praeexistenci
duše je tu opřena o náboženskou autoritu. Ve Faidru je hlavní věcí Široce
a výrazně nakreslený mythos o předtělesném životě duše; d o t o h o t o
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p ř e d t ě l e s n é h o s t a v u se p ř e n á š e j í p o z n a t k y o z k u š e 
n o s t e c h a z á p a s e c h d u š e z a ž i v o t a t ě l e s n é h o - neboť
jen v tomto životě má původ i vznětlivá srdnost i smyslná žádostivost, ti
dva koně, obtěžující vozataje - čímž vzniká směs složek pozemských a ne
beských, příznačná pro oblast náboženskou. Kdo chce z myšlenek těchto
tří dialogů sestavit Platonovu filosofickou »nauku« jednak o praeexistenci
duše, jednak o předzkušenostním původu poznání, naráží na nedůslednost,
s jakou Platon jednou z jevu vzpomínání usuzuje o praeexistenci duše a
jindy z víry v praeexistenci duše odvozuje schopnost poznávání jakožto
vzpomínání. Ale ve skutečnosti tu není ani nauka, ani nedůslednost.
M y š l e n k a o p ř e d ž i v o t n í z k u š e n o s t i j e b á s n i c k é , ni 
k o l i f i l o s o f i c k é p r o m í t n u t í j e v ů t o h o t o ž i v o t a do
o b l a s t i p ř e d t e l e s n é h o t r v á n í duš e, do o b l a s t i f i l o 
s o f i c k y p r á z d n é . Představa předživotní zkušenosti byla Platonu
tím, Čím je u pozdějších myslitelů představa apriorního poznání, přibí
raná na pomoc tam, kde se zdá, že nestačí poznání dobývané myšlením ze
zkušenosti tohoto světa.
Platon užil této pomoci v tom období svého filosofického hledání, kdy
pokládal rozluku mezi světem ideí a světem smyslovým za naprostou a
nepřekonatelnou; tehdy také, ve Faidonu, kladl nejvýše stav, kdy duse po
znává sama o sobě, bez rušivé činnosti smyslů. Smyslovému světu tehdy
dával jen vedlejší úlohu, když ukazoval, jak ono »vzpomínání« z něho do
stává popudy: jednou to je geometrický obrazec, jindy krásné tělo, jindy
Sokratova otázka; z otázek dovede Platonův Sokrates stavět most, po kte
rém převádí duši z nevědomosti k vědění.
Ale při tomto strohém dualismu Platon nesetrval, neboť nevyhovoval
jeho veliké touze po jednotnosti. Nalezl spojení mezi světem bytí a světem
dění a přiznal noetickou hodnotu správnému mínění vedle dokonalého
vědění. A v t o m t o d r u h é m , l o g i c k é m o b d o b í P l a t o n o 
v a f i l o s o f o v á n í , v němž bylo nalezeno řešení pro nejdůležitější
ontologické a noetické problémy, p ř e d s m y s l o v á z k u š e n o s t
p r a m e n e m p o z n á n í ne ní . Nevztahuje na ni své »babické« umě
ní Platonův Sokrates, když v Theaitetu vykládá mladému matematiku, že
provozuje totéž, co jeho matka Fainarete, porodní baba, jenomže pomáhá
k porodu mužům a ne ženám a ošetřuje jejich duše a ne těla; a přece právě
tu byla příležitost zmínit se o »babickém« vybavování vzpomínek na to,
co duše viděla před svým vtělením - kdyby ta předtělesná zkušenost byla
bývala Platonovým dogmatem. Platon se o té zkušenosti nezmiňuje ani
ve Filebu 34 B, kde vymezuje pojem anamnésis; mluví zde toliko o vzpo
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mínání na to, »co duše kdysi přijala společně s tělem«, a na to, co kdysi
držela v paměti, ale pak ztratila.*)
Dogmatem o předsmyslové zkušenosti, kdyby je byl měl, byl by si
Platon značně zjednodušil řešení svých noetických problémů; ale neučinil
tak ani v dialozích, ani v oné velmi cenné stati o poznání, kterou napsal
bez dialogické fikce a přímo s naučným záměrem, ve filosofické odbočce
svého 7. listu 342 A-344 C. Tato stať je stručný souhrn Platonovy noetiky,
tím důležitější, že ji Platon napsal asi pět let před svou smrtí a že v ní tedy
můžeme vidět výklad jeho konečných poznatků v této oblasti, jeho sku
tečné noetické dogma. Každé ze jsoucen, píše tu Platon, má tři činitele,
kterými vzniká vědění o něm, totiž jméno, výměr a obraz; čtvrtou věcí při
poznávacím ději je vědění o jsoucnu a pátou ono jsoucno samo, idea. Onen
čtvrtý činitel, jenž má souborné jméno vědění, má tři různé druhy, totiž
vědění v užším smyslu, rozumové poznání a pravdivé mínění. Jméno, vý
měr, obraz i druhy vědění mají proti samému předmětu poznání různé
nedokonalosti. U jména je to nahodilost a nestálost, neboť jméno není
přirozeným výrazem věci; proto nemůže být dokonalý ani výměr, jenž se
skládá z jmen a výroků. Také obraz představuje jen nedokonale zobrazo
vané jsoucno, na př. nakreslený nebo vysoustruhovaný kruh není doko
nale okrouhlý. Nej důležitější pak je to, že kdežto duše chce poznat
u každého jsoucna jeho podstatu, ukazuje se jí oněmi čtyřmi činiteli cosi
jakostního, jednotlivina s přídatnými vlastnostmi. A přece je nutno se za
bývat všemi těmi činiteli a přecházet od jednoho ke druhému. Aby se to
konalo s úspěchem, k tomu nestačí jen učelivost a dobrá paměť, nýbrž je
potřebí, aby byla duše »příbuzna s pravdou«. Jen ti, u kterých jsou spo
jeny všechny tyto vlastnosti, poznají pravdu i nepravdu o každém jsoucnu,
a to po velkém úsilí a s vynaložením dlouhého času. » Když se ty jednot
livé věci, jména a výměry, názory a jiné smyslové vjemy vespolek o sebe
trou, v laskavých posudcích jsouce opravovány a s nezávistným užíváním
otázek a odpovědí, tu konečně vyílehne oheň poznání a rozumného po
jetí o každém predmétu, pri úsilí, jak nejvíce ho je schopna lidská síla«
(list 7, 344 B). Vyšlehnutí plamene je Platonu zde i jinde obrazem pro
vznik nejvyššího poznání; na jiném místě praví o tomto poznání, že vzniká
v duši n á h l e jako plamen, který se vznítí od vyskočivší jiskry a dále
již udržuje sám sebe. Základem tohoto obrazu je představa třených dřev,
*) Že také ve svém dřívějším období užil Platon myšlenky o vzpomínání jen příle
žitostně, je patrno ze Symposia, kde jí není dáno místo v Diotimině líčení vzestupu
duše od vidění krásného těla k vidění ideje krásy, a z Ústavy, kde se bez ní uvažuje
o obratu duše do smyslových jevů ke skutečným jsoucnům.
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z nichž vyšlehne plamen; ukazují se v něm dva různé děje, zdlouhavý děj
přípravný a okamžitý děj výslední. Toto n á h l é vzplanutí ohně poznání
je totožné s oním n á h l ý m uviděním krásna, které je v Symposiu vý
sledkem dlouhé cesty duše od smyslových jednotlivin k idei. Je to
i n t u i c e , ovšem ne intuice mystická, nýbrž intuice rozumová, připra
vená dlouhou prací poznání diskursivního, úspěšné zavrcholení rozumové,
dialektické činnosti. Zůstala tedy dialektika Platonu až do konce jedinou
a pravou cestou filosofického poznání.
Takto je uznání předsmyslové zkušenosti duše Platonovu myšlení jen
dočasnou hypothesou, vzniklou básnickým utvářením náboženského prvku,
a není to pevné Platonovo dogma; n e n í t o logos, n ý b r ž mythos.

Oldřich Králík
BŘEZINOVY RUCE
II. Ruce a srdce
Za nejvýznačnější symbol Březinových »věčně žhoucích a žíznivých
úsilí sjednocujících« se obecně pokládá symbol rukou. Naposledy o něm
psal Jan Mukařovský:
»N ajde se však v poesii z přelomu století ještě i přímější transposice secesního orna
mentu. Je skryta, kde bychom ji nejméně čekali: v ústředním a titulním motivu poslední
Březinovy sbírky Ruce... Obraz mystické jednoty jsoucna, jenž je svorníkem v klenbě Bře
zinovy poesie, kotví hluboce v Březinově světovém názoru a jeho významová výstavba
odpovídá obrazové technice Březinově. Při tom všem je však zároveň i slovesnou transposici
secesního ornamentálního pásu secesního proto, že je založen na bezprostřední stylisaci reál
ného předm ětu; kromě toho jsou ruce, jak jsme viděli již u Neumanna, oblíbený secesní
motiv« (Slovo a slovesnost, V II, str. 14 ).

Tento výklad potřebuje pravděpodobně modifikace. Dovozovat secesnost motivu rukou příklady z Neumanna je sporný postup, neboť některé
jeho verše byly zřejmě podníceny Březinou, tak na př.: »Sám / pyšný / upro
střed pláně stojím a vysoko zdvihám / svá hubená ramena za nejdražší
vlastí svých snů.« A celý Sen o zástupu zoufajících je zřejmou palinodií na
Březinu, jako jich Neumann napsal tolik, i s verši u Mukařovského: »A tu
se ta černá postava ze žhavé té výhně vzepjala / s rukama zoufale vzty
čenýma / a za ní druhá a jiné a jiné do set a tisíců.« Ještě u mladého Hory,
v První knize básní, doznívá Březinova vise rukou, hned první báseň má
název Ruko bílá..., v básni Na okamžik... jsou to »zbloudilé ruce naše, ne
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podepřené sny dusí«, v Dusném dni »prsty netrpělivé ruky, / jak tětiva
prasklá, jež klesá« a zvláště zřetelná je pečeť Březinovy imaginace v básni
Přítomnost. Nelze tedy, myslím, svádět Březinův symbol do obecného
řečiště dobových zálib, nýbrž spíše hledat jeho hluboce osobní prameny.
Především těžko přehlédnout, že symbol rukou není osamocen, že je
souvztažný se symbolem srdcí, takže vzniká něco obdobného podvojnosti
vůle a lásky. Z korespondence s Bílkem poznáváme, že motiv rukou nebyl
od počátku titulní. V polovici ledna píše: »Text bude obsahovat asi dvacet
čísel, z nichž osmnáct je hotovo,« teprve za měsíc se rozhoduje pro titul:
»název knihy jsem tedy definitivně ustanovil: Ruce. Jedná se jen o dvě,
tři čísla, nutná k vyznačení některých důležitých myšlenkových míst.«
Práce básníkovi za měsíc neubylo, není vyloučeno, že mu jí přidělalo
právě posunutí symbolu rukou do popředí knihy. Je také zajímavé, která
Časopisecká čísla básník ze sbírky vyřadil: je to Skrytá láska (ale zůstala
ovšem báseň Chvíme se nad mocí vůle) a Jak snesem hrůzou krásu tváří
svých, kde čteme o »srdci v slunce změněném«. Možno snad říci, že ruce
jsou diskrétním zastřením bolavého, žíznivého srdce.
I
v definitivním textu sbírky ruce se zjevují pospolu se srdci. Již v nej
starší básni Rukou, ve Stráži nad mrtvými, stojí: »A se všech břehů kosmu
nepláče / šílenství rukou marně rozpjatých, / tep srdcí oddělených neko
nečnostmi ?« V Čase si ovšem verše o rukou a srdcích odpovídají na velkou
dálku: »ruce, jež zimnicí žití se v práci a rozkoši chvěly / ... / z vášnivých,
bolestných srdcí jim bouří světelné krve omamný var«. Blízko má ke
Stráži nad mrtvými prolog: »zapomenul jsem při pohledu na bratří svých
ruce zemdlené, / krvavé, hněvem sevřené... / milionů srdcí, jak hvězdy
od sebe vzdálených, odcizených«. V ústředním pětidílném cyklu je vyvá
žena těžká nádhera titulní skladby hymnickým vznosem Kolozpěvu srdcí
a v samých Rukou sálá »žár milionů srdcí... zrní žhavého uhlí, železným
nástrojem rozrývané«. Také v nových básních na konci knihy se proplétají
oba motivy, jak v básni Věčně znova, tak v Ženách. Z essayů uvádím pro
podvojnost rukou a srdcí tento úryvek: »A marně tepá každé srdce... na
darmo umdlévající duchové ruce« (Zasvěcení života).
Důvěrná spřízněnost obou symbolů se vysvětluje tím, že rostou ze spo
lečného kořene. Musíme jít hluboko až do prvního Březinova období,
k básni Tichá bolest: »Kdy sedla’s k pianu, že po klávesů sněhu / tvá
ruka chvěla, na vlnách luny plání ? / A pěla’s život můj...« Přeskakuji pak
všechny proměny tohoto hudebního obrazu a zastavuji se u básně Se smrtí
hovoří spící..., která je důležitým východiskem poslední básnické knihy
Březinovy:
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»C hvějí se v klávesách stínové ruce, lehce jak motýli černí, / každým naším vtáhnutím
»dechu plní se vzduchem tajemný nástroj; / . . . / Co znamená polibků šepot v této tragické
hudbě, jež hřímá / z ticha nesčetných početí v mateřském těle do ticha vlhké země, / vždy
nová a nová a nová a přece plná tisíciletých reminiscencí?«

Vidíme, jak bolestná hudba zachvátila celý život na zemi, nástroj bo
lesti srostl s člověkem, ruce tajemného varhaníka se prodloužily a zprů
hledněly. Motýli stínových rukou třepetají se i v Rukou: »a na města
ozářená v předvečer slávy ať rukou svou éternou / ukáže bratřím« (Chví
me se...). Skoro současně píše o Swedenborgovi, že jeho forma je »bez
magické jemnosti adjektiv, která se prodlužují jako etherné ruce, aby do
sáhla až k horským růžím, rozkvétajícím vedle věčných ledovců« (list A.
Pammrové z 20. IV. 1900). Visí éterných rukou končí první, nepoměrně
delší oddíl titulní básně, vyvrcholují se vidění jednotlivých rukou, otroc
kých i královských: »Zéternělé jak světlo a k ovoci mystických stromů /
prodlužující se celým vesmírem do nekonečna!« Podle uvedených dokladů
nejsou zéternělé ruce pouze komposičním vyvrcholením, jsou i geneticky
prvním článkem řetězu rukou.
V poslední podobě éterných rukou, vztahujících se po mystickém ovoci,
je zastřen hudební původ obrazu, ale jsou básně, které nenechávají po
chybností o oněch hudebních kořenech. V Hudbě slepců čteme nejdříve
verš, navazující na Čas: »v hudbě tvých vášnivých, kvílících, hýřících
houslí, ó srdce!« Ústřední uzel obrazivý nalezneme v tomto dvojverší:
»a živé housle jejich, jak plameny v klubko sehnané větrem, / svíjejí se
pod éterných prstů dotyky šílenými«. Jako vždy, je tato hudba slepců tra
gickou náhradou za pravý život, za ztracenou »světelnou nádheru kosmu«.
V Tajemných dálkách nejen bolest přehrává básníkův život, také »Mé jaro
bylo smutnou, elegickou písní, / již tichým tremolem mi život zahrál
flétnou« (Ó sílo extasí) a zaznívá »hudba mrtvých přání« (Mrtvé mládí).
V pozemském vyhnanství nezbývá duším než vybudovat si svět znovu
z tónů, v básni Věčně znova dostává hudba dělnější ráz: »sladkostí i hrů
zou chví se tajuplných rukou hra , / . . . / ruce v písni pozdvižené, rozteskněné, hledající / jako květy růsti budou do nesmírná v záři tvou«. Zakli
nadlem je tu píseň, v ní básník slaví nerozložitelnou sílu, z věčnosti trys
kající a do věčnosti ústící. Básník je zemdlen sny (Čisté jitro), zemdlen
věky (Čas, srov. i Vedra), »po dni lásky vracíte se z díla svého zemdleni«
(Ženy), v posledních básních se mluví o únavě: »Pro vznešenou únavu
stavitelů / sladko je žiti.« V této únavě napřimuje básníka píseň, tajemný
nástroj vůle: »vane proud písní jak vítr prvotní země nad únavou duší«
(Ruce). Elementární moc písně poznáváme i z výkřiku v Kolozpěvu srdcí:
»Pro nadzemskou vůni prvně rozvitých květů / v extasi písně, v polibků
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slávě / sladko je žíti!« Jistě není náhodou, že verše o extasi písně a únavě
stavitelů následují za sebou.
Květy písně rostou do záře a tím je dán další motiv, ruce v záři.
V dopise A. Pammrové jsou to »linie rukou, oslňující jako řada zablesk
nutí« (26. XI. 1899), v básni Ruce: »A slzami smyté, / bělostné, září
přetékající, vždy krvácejícími stigmaty lásky /poznamenané.« Rozveden
je tento motiv v Ženách, na př.: »žen bílé ruce rozpjaté se jako záře kmi
tají«. Nejsou-li symboly rukou v Březinových básních hudební, bývají
aspoň světelné. Do této spojitosti patří i ohňové ruce z vise ženina utrpení
v Rukou, tvořící protějšek k plamenným houslím srdce: »bolestnými pla
meny rukou«.
Abychom se vrátili k hudebním základům symbolu rukou a srdce,
všimneme si teď Kolozpěvu srdcí. Hned z počátku se rozvíjí protiklad
milosti a Šumící krve:
»O cestách milosti zpívají hlasy duchů / jak ptáci dávná svá hnízda obletující / v kou
zelných zahradách metamorfos, /m ystický zahradníku! / ... / Slyšíte tajemné šumění
krve?... / ... / Bolestná zaznění srdcí, laděných věky jak struny / pro souznění hvězdná? /
Zakvílení strun příliš napjatých, přetržených?«

Podobnost s Hudbou slepců je zřejmá, avšak také obdobné místo z listu
A. Pammrové svědčí o neobyčejně mocném prožívání celého trsu předsta
vového: »Ostatně - nejsou všechny struny naše na tak dlouho a bolestně
napínány, až zazní náš individuelní tón čistě a lahodně v polyfonii duší?«
(8. XI. 1900). Bezprostředně následuje druhá část protikladu z Kolo
zpěvu, v listě ovšem bez protikladnosti: »Nic se neztrácí v zahradách meta
morfos, kde s miliony bratří pracujeme o stejném díle...« Tyto »zahrady
metamorfos« najdeme i v listě Fr. Bílkovi: »Jdete jako žák mystického
Zahradníka v zahradě metamorfos« (26. XII. 1900). Myšlenka Březinova
se tedy láme v dvojím úhlu: pro duchy - pro uctívaného vítězného umělce
Bílka - je život svobodným letem v zahradách metamorfos, pro vášnivá,
bolestná srdce značí život napínání strun, ladění nástroje.
Tím však nejsme hotovi s Kolozpěvem srdcí, také verš »a živé housle
jejich, jak plameny v klubko sehnané větrem« se v něm dále rozvil. Ke
konci prvního oddílu o »tajemství bolesti« čteme skvěle instrumentovanou
pasáž: »jak plameny na lustru tisíciramenném, / při každém otevření
dveří, jimiž se blíží očekávání, / větrem duchové hudby / třesou se srdce.«
Je to poslední krystalisace dlouho zrajícího obrazu, příznačně se tu pro
stupuje hudebnost a světelnost symbolu. Svrchovaně zajímavý je výraz
»větrem duchové hudby«, známe písňový »vítr prvotní země« z Rukou,
přívlastek »duchový« ukazuje na poslední stadium sbírky.
Setkáváme se s ním v jedné z posledních básní knihy, v Jarní noci.
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Kdežto v Kolozpěvu srdcí byl hudební symbol posunut k srdcím, v této
básni vystupují v popředí ruce:
» V šak jejich ruce duchové k hvězdám se rozpjaly, / ... /duchových křídel šumění,
hra větrů v mystickém osení, / orchestrů neviditelných zapění, / zdvihlo se v taktu jejich
tajuplného gesta.«

V
změněném pořádku nalézáme tu dobře známé složky obrazivé:
hvězdnou záři, k níž se vzpínají ruce, hru větrů, zapění magické i taju
plné gesto. Základní ladění se ovšem shoduje více s básněmi, jako jsou
Ruce a Věčně znova, než s Hudbou slepců, hudba nemá onoho tragického
zvuku, spíše je zdůrazněno její tvořitelské, výkupné poslání. Duchovost
rukou rovněž je znakem posledního období, kdy se zoufale rozpadá svět
hmotný a duchovní, kdy se rodí vidina Jediného Člověka, kormidelníka
duchové země.
Výtvarný protějšek k Jarní noci najdeme ve skladbě Zpívaly vody:
»A hle! Před pohledem jejich roztříštěné vření milionů rukou /tuhne v jedinou
duchovou ruku gigantickou, zem objímající, / jež v slavném a tragickém gestu sochaře, /
hnětoucího kouli své poslušné hlíny, /přeměňuje tajemství věcí dle nádhery vidění svého.«

Obraz »duchových rukou« najdeme také v essayích, jedno místo bylo
již citováno, druhé zní takto: »A zdvíhají se v bílém chvění duchové
ruce« (Cíle). Všechny ty ruce duchové a etherné, ruce v záři a prosvítající
ohněm, i když není vždy patrný jejich původní hudební symbolismus, mluví
proti mínění, že v Březinově knize jde o » bezprostřední stylisaci reálného
předmětu«. Pokud se v ní objevují reálné podoby rukou, bývají z hlubin
obraznosti vyneseny silou kontrastu, k rukám prodlužujícím se do hvězd
ruce sražené do pozemského mrazu, k rukám přetékajícím září ruce bratrovražedné, umývající ve vlnách času svá krvavá znamení. Při bližším po
hledu i tyto drsné, zdánlivě zcela objektivní obrazy ztrácejí svou realističnost a začnou fosforeskovat palčivým, ryze osobním symbolismem. Na
dvou místech, v essayi a básni, nalézáme obraz sražených, vyhaslých rukou
v sousedství nejvýznamnějším, v průvodu vidiny Jediného Člověka. V Cí
lech, než se rozhlaholí odstavec o člověku říše Ducha, klesá myšlenka bá
sníkova do nejhlubších poloh a tento pád je značen bezmocnýma rukama:
»Naléháme krutou rozkoš ve vyhledávání všeho, co nás rozděluje, a jsme za to
trestáni osamocením, mrazivými pouštěmi vyhnanství, kde dech našich slov chytá se nám
na tváře jako jíní a ruce křehnou, oznobené a neschopné práce.«

A s jedinečnou skvělostí je tento pád rukou rozehrán na dávné motivy
přemožených vladařů snů v básni Ruce, tentokrát až po zablesknutí člo
věka jediného ve všech milionech:
»...V tragickém trium fu snění / ja k ruce dítěte hvězdami pohrávají si jak draho
kamy, / ale při procitnutí nabíhají a tuhnou, krvavé vraždou, / zmodralé mrazem věků,
a v letu země, nad propastmi vrávorající, /zachytávají se v zoufalství vegetace její...«
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Symbol rukou vyvrací docela názorně mínění těch, kteří mluví o strnu
losti, hieroglyfičnosti Březinových obrazů. Viděli jsme, že tento symbol
hraje všemi barvami básníkovy myšlenky, že odráží jeho nejvyšší naděje
a zase úzkosti, že se rozžhavuje v blízkosti jásavých koncepcí nebo naopak
padá do hlubokého stínu. Tvárná síla Březinova je přímo neuvěřitelná,
s použitím vlastních jeho slov možno říci, že u něho bloudíme v zahradách
metamorfos. A kterákoliv podoba symbolu má podivuhodnou schopnost
vypravovat historii básníkovy duše, není prostě podoby neprůhledné a lho
stejně vnějškové, za každou proměnou obrazu se skrývá kus nejvnitřnější
ho osudu.
Nejinak je tomu s proslulým řetězem rukou. Mukařovský jej chápe, jak
bylo již uvedeno, jako secesní ornament, ale tím je postižen jenom jeden
aspekt symbolu. Aby se mohly do jediného řetězu zapnout všechny ruce,
musily se nejdřív stisknout ruce duchové. V essayi Tajemné v umění (z r.
1897) druhým zrakem »jsme spřízněni v jediné bratrstvo vidoucích a za
svěcených« a vidoucí umělec připravuje spojení lidí: »Nad stránkou Mistra
nesčíslné neviditelné ruce podávají se vám k stisknutí.« Vise řetězu rukou
z titulní básně je po prvé zachycena v Zástupech, ale jak zachycena! Nej
dříve se spojují ruce mrtvých:
»Řeky, skály, moře, propasti, zvířata, květy i hvězdy hovoří nám o nesčíslných bratřích,
kteří Šli před námi a připravovali nám zemi. K ovy, vody, ohně i síly kladly se do jejich
zimničných, větrem tajemného života ustavičně se chvějících rukou, věk od věku dráždivějších a jemněji se přissávajících k věcem, jako by chtěly v nich ucítiti puls věčného
rhytmu, rukou, které rozsévaly bolest, jak očarované zrní, jehož neubývá z dlaní, tonuly
v bratrské krvi, třásly se do běla vysmahlé rozkošemi a umdleními...«

Teprve v druhém odstavci ruce živých, »naše ruce přijaly jejich práci,
rythmus jejího žáru a rozechvění její naděje«. Nejen geneticky, když spo
jení začíná u vidoucích a mrtvých, nýbrž i sám v sobě je »magický řetěz«
rukou tak přeludný, tak svrchovaně prolamuje hranice času, že nevysta
číme s výtvarnými analogiemi. Miliony rukou nelze trhat od milionů srdcí,
nelze pro ne zapomínat na miliony očí a miliony duší. Symbol rukou je
jistě okázalejší, ježto ruka je »symbol vůle, činnosti« (J. Deml), také vítr
písně nad ním běleji burácí, ale kalichy nejskrytějších myšlenek básníko
vých se důvěrněji rozvírají v Kolozpěvu srdcí, v něm zaznívá nejintimnější,
tragická hudba Březinova. A jenom v doplňujících se odpovědech Rukou
a Kolozpěvu srdcí můžeme zaslechnout poslední slovo knihy.
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Jaroslav Ludvíkovský
PŘIBYSLAVA
V

KRISTIÁNOVĚ LEGENDĚ

K výkladu Kristiánovy zprávy o »zbožné svatokrádeži« Přibyslavy,
sestry sv. Václava
Ve svém Článku »O Přibyslavě, sestře sv. Václava« (3. Číslo Řádu,
str. 134 a n.) ukázal Karel Otýpka, že hlavním, ba téměř jediným pra
menem našich nepatrných vědomostí o sestře sv. Václava Přibyslavě je
legenda Kristiánova. Přitom zkoumal přirozeně zejména onu pasáž 10. ka
pitoly Kristiánovy, kde se vypravuje o účasti Přibyslavy, tenkrát již řeholnice, na noční krádeži ostatků z těla jejího bratra mučedníka. Nad touto
zprávou Kristiánovou se pozastavil, podle zjištění Otýpková, již Gelasiuš
Dobner v kritice Hájkovy Kroniky (IV, p. 52), v níž se toto zázračné vy
pravování opakuje. Dobner ukazoval mimo jiné na to, že Kristián nadmíru
chválí Přibyslavin svatý život (v kap. 8.), s Čímž se prý vypravování o jejím
svatokrádežném činu nijak nesrovnává. A vyslovil tedy domněnku, že se
tato zpráva týkala původně nějaké jiné Přibyslavy a že se dostala do
legendy Kristiánovy teprve později.
K. Otýpka správně vyvrací tyto pochybnosti osvícenského učence, uvá
děje podle Zoepfovy studie o legendách 10. století doklady o tom, jak
se starší středověk nedíval na krádež ostatků jako na skutečnou krádež,
nýbrž omlouval, ba schvaloval takové činy jako laudabile furtum, pium
f urtum a pod. Kristián sám rozlišuje na uvedeném místě mezi těmi, kdo
se hleděli zmocniti ostatků »z dobré vůle a s dobrým úmyslem, aby se
jméno mučedníkovo všude rozšířilo«, a mezi těmi, kteří se o to pokoušeli
se zlým úmyslem nebo ze ziskuchtivosti a které pak stihla vzápětí pomsta.
Autor článku o Přibyslavě pak dodává, jistě v duchu legendy samé, že
Přibyslava nejednala se zlou myslí, nýbrž z přemíry úcty k svému svátému
bratru. Ovšem jeden z účastníků svatokrádežné výpravy, syn kněze Štěpá
na, počínal si příliš nešetrně, a proto stihl potom všechny trest náhlé a ne
nadálé smrti.
Myslím, že mohu rozborem textu Kristiánova a nepatrnou opravou
jediné písmeny, kterou si tento rozbor přímo vynucuje, ukázati, že legenda
sama se snaží vinu Přibyslavinu ještě více zmenšiti. Snad mně Čtenáři Řádu
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dovolí, abych zde citoval několik vět z latinského originálu Kristiánova
podle vydání Pekařova:
Igitur soror eius Pribislawa, quantum humanus oculus potest preiudicare, sub sacro habitu sanctissime vivens, tali se facto commiscuit, habens
adiutorium sui operis presbiterum eiusdem ecclesie Stephanum. Sed inclusus quidam iuxta ecclesiam morabatur, cui quasi sanctissimo adherentes,
eius consilio pravo id agressi sunt.
To jest česky: Nuže sestra jeho Přibyslava, jež pod posvátným rou
chem řeholnice, pokud lidské oko může usouditi, přesvatě žila, zúčastnila
se takového činu, majíc za pomocníka při svém podniku kněze téhož chrá
mu Štěpána. Ale nějaký poustevník přebýval vedle chrámu, k němuž lnuli
jako k člověku přesvatému a podle jehož špatné rady se toho dopustili.
Podnět ke krádeži ostatků vysel tedy od poustevníka, jenž patrně nebyl
tak svátý, jak se zdál. Ale Kristiánův text pokračuje nyní ku podivu takto:
Quid plura ? Condicta nocte veniunt et extrahentes illum, participem
sui facti faciunt, effodientes venerabile corpus etc.
Výborný překlad Střížův tlumočí tuto větu, přesně podle latinského
textu, takto: A abychom to zkrátka pověděli, v smluvenou noc přišli a jej
vzavše s sebou, účastníkem věci ho učinili; a vykopavše úctyhodné tělo atd.
Když jsem překládal znovu Kristiána pro Chaloupeckého soubor na
šich staroslověnských a latinských legend doby románské, jenž právě vy
chází pod názvem »N a úsvitu křesťanství« v nakladatelství ELKu, nemohl
jsem si neuvědomiti, že tato věta odporuje tomu, co bylo řečeno o poustev
níkově vině o řádek před tím. Jestliže myšlenka na svatokrádežnou vý
pravu vyšla právě od poustevníka, jak to, že ho teprve musili ostatní takřka
přinutiti, aby šel s sebou - se slovesem trahere, vléci, je spojena představa
přinucení, násilí - a že ho teprve oni učinili účastníkem toho podniku,
jehož byl přece hlavním strůjcem?
Nuže tento, jak myslím, nepochybný rozpor v Kristiánově vypravování
lze napraviti velmi prostě. Stačí místo illum čisti illam a celé místo nabude
docela jiného, ale tuším jedině správného smyslu, který jsem přetlumočil
volně takto: »Zkrátka, v smluvenou noc přišli a přinutivše ji, aby šla
s nimi, učinili ji úšastnicí svého činu« atd. Jinými slovy, autor legendy,
jenž nejdříve vytkl Přibyslavě, že se zapletla (i tak bychom mohli přeložiti
se commiscuit) do svatokrádežného podniku a hned potom svalil hlavní
vinu na onoho poustevníka, nyní hledí dokonce omluviti sestru světcovu
ještě i tím, že Šla s ostatními vlastně jen z přinucení. To je jistě ve shodě
s Kristiánovým názorem na tuto ženu svatého života.
Přepsání illum místo illam bylo již v předloze zachovaných rukopisů,
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neboť, pokud vidíme z kritického aparátu Pekařova, shodují se tu všechny
rukopisy a také legenda Oriente iam sole, k níž se ještě vrátíme, má stejné
čtení. Ale není divu, že se již některý z prvních opisovačů při své mecha
nické práci takto nepatrně přehlédl, zvláště když se ve dvou předešlých
větách mluví o mužských účastnících podniku.
Dovolil bych si zde ještě jednu filologickou poznámku k tomuto vy
pravování Kristiánovu. K. Otýpka vyslovil ve shodě s prof. Chaloupeckým
domněnku, že Kristián znal pravděpodobně Přibyslavu osobně. Dovolává
se přitom slov legendy, která se čtou na konci našeho vypravování: Quod
quia rudibus constat factum temporibus plurimisque patet, supervacuum
huic opusculo credidi inserendum. Toto místo pochopil Stříž, jako ostatně
asi téměř všichni čtenáři a vykladači Kristiána, takto: »Poněvadž však jest
známo, že se to (totiž potrestání účastníků svatokrádeže náhlou smrtí)
stalo v hrubé dobé1 a přemnohým to jest povědomo, uznal jsem za zbytečno
vkládati to v toto dílko.« Pekař si dobře uvědomoval, že si zde myšlenková
souvislost žádá »v naší době«, a proto přijal místo porušeného rukopisného
čtení rudis ze starších vydání do svého prvního vydání konjekturu nostris.
To mu však vyneslo prudké útoky se strany jeho kritiků (srov. jeho Wenzels- und Ludmila-Legenden, str. 357 a j.), jako by byl přímo padělal text
Kristiánův na podporu své these o jeho starobylosti. V druhém vydání
přijal tedy do textu jen samozřejmou opravu rudibus. Výraz rudibus tem
poribus se ostatně opakuje hned ve vypravování o dalším zázraku.
Těchto nesnází a trapných sporů by se tedy byl Pekař snadno zbavil,
kdyby si byl všiml, že rudis znamená už v pozdní latině někdy totéž, co
recens, novus, tedy nový, nedávný. Forcelliniho-De Vitův Lexicon totius
Latinitatis uvádí pro to doklady z Plinia, Petronia, Apuleia, Claudiana a j.
Stejný význam pak mívá toto slovo i v latině středověké, jak zaznamenávají
některé glosáře. Ostatně v prologu českolatinské legendy o sv. Prokopu
se čte verš, na nějž mne příležitostně upozornil překladatel této legendy
Boh. Ryba, psallant rudes, psallant senes, plesejte mladí i staří, tedy zase
podobný význam. Zkrátka rudibus temporibus neznamená u Kristiána
»v hrubé době«, nýbrž »v nedávném tase«, jak toho žádá celá souvislost.
Pro thesi, že autor legendy se ještě osobně znal se současníky vypravova
ných událostí, je tento náš výklad zajisté vítanou oporou.
1 Dodatečně si všímám, ze 3. vydání Střížova překladu, které nedávno vyšlo v naklad.
Vyšehrad péčí Dr Kristena, překládá zde »v naší době«, patrně podle starší konjektury,
kterou dříve přijímal i Pekař, nostris temporibus. Také o něco dále mění 3. vydání pů
vodní překlad »v těchto hrubých dobách« na »v těchto dobách«. V poznámkách Pekařo
vých, otištěných beze změny, zůstalo ovšem »v dnešní hrubé době«, bez vysvětlení.
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Ovšem odpůrce Kristiánovy pravosti může namítnouti, že tu jde jen
o padělatelský trik. Zejména v zázračných motivech, jež bývají vůbec s le
gendami volně spojeny, uplatňovala se pochopitelně velmi často pia fraus.
Ale byl by zde pozdější padělatel užil adjektiva rudis ve významu recens,
jenž je přece jen nezvyklý? Abychom mohli odpovědět na tuto otázku,
musili bychom lépe znáti jazykový usus naší středověké latiny.
Zato lze bezpečně říci, že vypravování o zbožné svatokrádeži Přibyslavině bylo obsaženo v textu legendy Kristiánovy již tehdy, když byla hlavně
podle ní složena legenda Oriente iam sole, jejíž sepsání se klade se znač
nou pravděpodobností do polovice 13. století. Skladatel teto legendy pře
vzal totiž vypravování o Přibyslavě z Kristiána téměř doslova, a jak jsme
řekli, i s přepsáním, jež ruší jeho pravý smysl. Ale Kristiánovo rozlišení
svatokrádců dobré a zlé vůle komentuje způsobem, jenž je vůbec charak
teristický pro jeho kritický poměr ke Kristiánovi: »Přece vsak ani těch,
kteří se odvažují krásti svaté ostatky se zbožným úmyslem, neomlouváme
Neboť kdykoli se páše svatokrádež, je to hřích, třebas ovšem menší, než
je hřích těch, kteří se takové věci dopustí ze ziskuchtivosti.« Je to zajisté
zajímavý doklad, jak se změnilo posuzovaní »zbožné svatokrádeže« mezi
10. a 13. stoletím, a zároveň snad vhodný doplněk k citované studii
Otýpkově.
Závěrečnou poznámku své předlohy, že je zbytečné vykládati o trestu,
který vinníky stihl, »poněvadž se to stalo, jak známo, v nedávném čase
a přemnohá lidem je to povědomo«, autor legendy Oriente iam sole
ovšem musil vynechati. Tím však mu vypadlo také vysvětlení, že tímto
trestem byla náhlá a nenadálá smrt (smrt, za jejiž odvraceni zbožný křesťan
prosí, a jež mohla ovšem postihnouti naše provinilce třeba až po mnoha
letech!) a jeho zmínka o trestu zůstala potom jaksi kusá, neboť čtenář se
už nedověděl, jaký trest to byl. Tento myšlenkový a stylistický nedostatek
svědčí, tuším, dosti zřejmě o tom, že také ono závažné rudibus temporibus
se čtlo v Kristiánovi při nejmenším dříve, než vznikla legenda Oriente
iam sole.
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Stanislav Režný
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA
Při úvahách o směrnicích zemědělské výrobní politiky musíme rozeznávati nezbytnosti a potřeby mimořádného stavu válečného od poměrů
normálních. Ve válce jde nejdříve o to, aby byla stůj co stůj zajištěna
nejnutnější výživa národa, a to především z domácí půdy, a této katego
rické potřebě musí ustoupiti všechny ostatní zřetele výhodnosti, rentability
atd. jednotlivých oborů zemědělské produkce do pozadí. Už z doby před
chozí světové války (1914-1918) mohli bychom citovati řadu dokladů;
na př. u chmele, této ušlechtilé průmyslové plodiny, vyžadující velmi
intensivního obdělávání a v jejímž pěstění dosáhlo naše zemědělství nejvyšší dokonalosti, byl osev omezován ve prospěch obilnin, zejména pše
nice. Neboť předchozí velká produkce chmele v našich zemích byla vy
počtena jednak pro spotřebu rozsáhlého domácího pivovarnictví a jednak
pro vývoz do ciziny. Za války však byl výstav piva pronikavě omezen, a to
hlavně proto, aby druhá hlavní surovina pro jeho výrobu, t. j. ječmen,
mohl býti rozsáhlejší měrou použit ke zkrmování; vývoz chmele byl pak
arci válkou znemožněn. Mouka, maso a tuky byly shledány pro výživu
národa důležitějšími než pivo; proto osev chmele musil ustupovati pšenici
a výroba piva byla omezena, aby se ječmenem vykrmilo více dobytka.
Vedle tohoto prvého úkolu, jímž je zabezpečení nejnutnější výživy
národa, bude se za války dále žádati na zemědělské výrobě, aby produko
vala, pokud to jen klimatické poměry dovolí, takové suroviny, jichž se
nedostává proto, poněvadž dovoz jejich je za války podvázán. V našem
podnebném pásmu rozšíří se tedy fronta zemědělské výrobní bitvy i na
textilní suroviny, jakými je vlna a len a bude se proto podporovati chov
ovcí a pěstování lnu; dále sem bude patřiti i snaha o zavedení, případně
zvýšení osevu olejnatých plodin a pod. Zda by tato produkce byla nor
málně rentabilní, pro naše poměry vhodná atd., na to vše se nebude za
války hleděti; stejně jako při opatřování potravin půjde i při získávání
těchto průmyslových surovin jen o to, aby jich bylo na domácí půdě získá
no co nejvíce. Všechny ostatní zřetele musí ustoupiti do pozadí, půda bude
po případě za účelem co největšího vystupňování produkce vymrskávána,
zaváděny budou i methody, jež by se nedaly trvale v našich poměrech
udržeti, nebude hleděno na rentabilitu atd.; extrema nécessitas extremis
nititur rationibus.
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Po přejití války, za opětného normálního stavu mírového budou
postuláty zemědělské výrobní politiky arci již pozměněny. Řekněme si
hned, že tu nebudou rozhodující jen zřetele ekonomické, nýbrž že se
zde uplatní velmi rozhodnou měrou i jiná hlediska, nadřaděná zájmům
pouze hospodářským. Při věci tak důležité a dalekosáhlé, jakou je stánovení zemědělského výrobního programu, je dotčena celá dlouhá řada zá
jmů, které musí býti hierarchicky uspořádány, čili je nutno roztříditi tyto
zájmy podle stupně jejich důležitosti. Při tom se pak ukáže, že zřetele Čistě
hospodářské budou musiti namnoze ustoupiti vyšším zřetelům politic
kým a morálním, po případě musí býti přizpůsobeny, pozměněny aneb
omezeny tak, aby těmto vyšším zájmům neodporovaly a splnění jejich ne
mařily Každá politika, a tedy také hospodářská, a v jejím rámci zase i ze
mědělská, bude míti za svůj konečný cíl, aby se své strany přispěla co nej
více k dosažení a zabezpečení nejvyššího národního blaha; to jest už ono
starořímské »salus rei publicae suprema lex esto«. Mluveno názvoslovím
Englišovy teleologické nauky, jest ústředním účelem hospodářské politiky
určitý objektivní ideál národa; věcná náplň tohoto ideálu můze býti arci
v různých dobách a u různých národu různá.
Ústředním cílem naší zemědělské politiky bude nepochybně péče o za
chování a rozvoj silného a zdravého selského stavu, který je nezbytný pro
existenci národa. Důvody tohoto ústředního postulátu budou zase z větší
Části neekonomické, neboť se budou opírati o zřetele národne-biologické,
populační, morální, politické a pod.; u Holečka v »Našich«, kniha
druhá, díl I., kap. XIII. nalezneme dokonce až metafysické odůvodňo
vání názoru, že jen v opírání se o zdravy selsky stav může se udržeti a prospívati celá národní společnost.
Zde bychom si mohli hned zkonstruovati příklad, jak pouhé zřetele
ekonomické musí ustoupiti vyšším zájmům povahy jiné: dejme tomu, že
s hlediska ryze hospodářského by se zdálo výhodnější, aby se nějaký ná
rod vzdal své zemědělské činnosti a věnoval se výlučně průmyslu, obchodu
a plavbě a z výtěžků těchto odvětví nakupoval v cizině potrebne zemedelské produkty; patrně žádný odpovědny státník by se neodvážil dnes tuto
osudnou cestu nastoupiti, neboť všechny okamžité hospodářské výhody
tohoto rozhodnutí ukázaly by se nicotnými před Škodami, ba zhoubou,
kterou by národ ztrátou svého selského stavu utrpěl.
Další kategorický důvod, proč si musí národ udržeti silné zemědělství,
jest povahy hospodářsko-politické. Je třeba, aby národ měl v domácí vý
robě zemědělské zabezpečenu svou, aspoň nejnutnější výživu pro každý
případ, zvláště kdyby nastalo porušení dovozu, válečný konflikt a pod.
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Máme zde tedy již dva základní postuláty zemědělské politiky:
především umožniti zachování a rozvoj silného a zdravého rolnického
stavu a
za druhé rozvinouti takovou zemědělskou výrobu, která by zajistila ná
rodu aspoň nejnutnejší výživu.
Z ústředního postulátu uvedeného na prvém místě bude do značné
míry vyplývati aneb s ním aspoň souviseti třetí, již specielnější cíl země
dělské výrobní politiky, nutný v našich poměrech: t. j. rozvinouti výrobu
pokud možno intensivní, která by umožnila zaměstnání co nejvyššího
poctu osob na rodné půdě.
Právě uvedené tři postuláty budou asi tvořiti podklad každé zdravé
zemědělské politiky a budou zároveň patřiti mezi zásady, jež musí respektovati i národohospodářská politika jako celek. Avšak v rámci těchto zá
kladních požadavků bude se asi uplatňovati v normálních poměrech dife
renciace, počítající s poměry té které země či kraje: u nás na př. to bude
pěstování výroby v těch oborech, pro něž máme zvláště příznivé podmínky
a kde můžeme a dovedeme vyráběti s poměrně největšími výhodami. Kdy
bychom si známé Thůnenovy kruhy promítli na mapu celého světa, shle
dali bychom nepochybně, že naše země leží poblíže jejich středu; bude
tedy pro ně, podle klasické nauky Thůnenovy, nejvhodnější hospodářství
intensivní a nikoliv extensivní, vhodné pro světovou periferii. Vskutku
pěstování ušlechtilých plodin, vyžadujících velmi intensivního obdělávání,
a obdobná produkce živočišná zdají se býti normálně pro naše poměry nej
výhodnějšími. Máme tu na mysli zejména ony výrobní obory, jež naši rol
níci už po dlouhá desítiletí s největším úspěchem pěstují a v nichž je české
zemědělství již tradičně proslulé. Jde tu dále pravidlem o odvětví, kde na
domácí surovinové základně, vyspělým zemědělstvím v nejlepší jakosti
dodávané, vyrostl veliký zemědělský průmysl vyvážející své výrobky do
celého světa. Vskutku nemůžeme pro normální poměry, když opět bude
obnovena mezinárodní směna statků, počítati s tím, že bychom mohli
úspěšně soutěžiti v oborech takové, řekl bych, masové zemědělské pro
dukce, provozované nejlevněji extensivním způsobem na ohromných plo
chách půdy, jako je na př. pěstování pšenice, kukuřice a chov ovcí v zá
moří; stejně tak budeme míti málo šancí tam, kde pro pěstování určitých
plodin aneb pro chov jistých zvířat nemáme u nás dosti příznivých pří
rodních či klimatických podmínek. Je ovšem jasné, že na př. pěstování
pšenice nemůže se naše zemědělství nikdy vzdáti, hledíc už k nutnostem
a souvislostem celkového provozu zemědělského podniku. Bude však vý
hodnější pěstovati ji jen v rozsahu zajišťujícím nejnutnější potřebu ná
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rodní výživy, s ponecháním možnosti menšího doplňujícího dovozu; ne
bylo by však ani výhodné, ani nutné zvetšovati osev pšenice tak, aby bylo
třeba ji pak nakonec vyvážeti, kterýžto vývoz by byl pro nás, při mnohem
výhodnějších podmínkách jiných zemí na tomto poli, asi nutně ztrátový.
Naproti tomu můžeme se však i mimo rámec své domoviny uplatniti velmi
čestně na světovém trhu v těch výrobcích zemědělství a zemědělského prů
myslu, při jejichž výrobě máme poměrně největší výhody. Sem bude patřiti
zvláště pěstování cukrovky, ušlechtilého sladovnického ječmene, chmele,
čekanky, ovoce, dále zelinářství, zahradnictví, květinářství, semenářství,
chov jakostního dobytka a drůbeže atd.; samozřejmě nečiní si tento jen
příkladný výpočet žádného nároku na úplnost. Na světový trh budou moci
právě uvedené zemědělské produkty pronikati nejlépe ve formě průmyslově
zušlechtěné, tedy jako cukr, slad, pivo, šunky a pod.; zvýšený vývoz těchto
výrobků umožní právě zase rozsáhlou zemědělskou produkci jejich výcho
zích surovin. Vděčným úkolem zapadajícím do tohoto rámce bude též do
budování oněch odvětví zemědělského průmyslu, jež nejsou u nás ještě
patřičně rozvinuta, jako na př. výroba konserv, zpracování různých živo
čišných produktů a pod.
Jeví se tedy jako nejvýhodnější forma naší zemědělské politiky jistá
specialisace výroby, pokud je ovšem vůbec možná v rámci oněch všeobec
ných zásad, jež tu byly na začátku vytčeny; specialisace, která by byla na
ším příspěvkem do světové dělby zemědělské práce, k níž snad, aspoň do
určité míry, po nastolení normálních mírových poměrů opět dojde. Tato
specialisace ponechávající možnosti dovozu pro ony zemědělské produkty,
pro jejichž výrobu nemáme dosti příznivých předpokladů a podmínek, měla
by také tu výhodu s hlediska celkové hospodářské politiky, že by umož
ňovala dovozní kompensace pro náš průmyslový vývoz, jenž zůstane vždy
jádrem našeho celkového exportu.
Ovšem, bude-li nám umožněno věnovati se poměrně více pěstování
oněch svrchu uvedených intensivních odvětví zemědělské výroby, a jiným
krajům, majícím pro to výhodnější podmínky, zase více oborům extensivnějším, závisí na tom, k jakému uspořádání dojde posléze v rámci evrop
ského a nakonec celého světového hospodářství. V minulosti nepříliš
dávné měli jsme velmi názorný příklad, jak jisté disposice cizí hospodář
ské politiky mohou rušivě zasahovati do celého našeho národního hospo
dářství. Máme tu na mysli osudný vliv, jejž na naše poměry vykonávala
anglická politika podpory tamního cukrovarnictví a jež záležela hlavně
v tom, že snížila clo na surový cukr při ponechání stejně jako předtím vy
sokého cla na rafinádu a která nakonec zavedla přímé a vysoké subvence
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na prospěch výroby anglického řepového cukru. Výsledky těchto opatření
počaly se projevovati v našem hospodářství po roce 1926. Až do této doby
věnovalo se naše zemědělství zvláště velkou měrou pěstování cukrovky
a vývoz cukru v oněch dobách vrcholil; Anglie pak byla tehdy naším největším odběratelem cukru. Řečená opatření anglické vlády přinesk nám
nejdříve ztrátu odbytu cukru v Anglii samé. Nedosti však na tom; protě
žované anglické rafinerie započaly brzo pracovati i pro vývoz, vytlačovaly
náš cukr též z dalších odbytišť a co nejhoršího, svým podbízením pomá
haly v letech před a po roku 1930 vydatně ruinovati světové ceny cukru.
Zastavení výroby v četných našich cukrovarech a rafineriích v oné době,
znamenající pro mnohou obec a kraj přímo katastrofu, bylo nejzřetelnějším výsledkem tohoto vývoje poměrů. Anglie přispěla tím velkým dílem
k tomu, že naše zemědělská výroba se musila z velké části přeorientovati,
t. j. v důsledku zhroucení vývozu cukru nahrazovati podstatně omezený
osev řepy osíváním jiných plodin, jako na př. pšenice. A to zase vedlo
k omezení dovozu agrárních produktů ze zemědělských států, zejména
jihovýchodních, a tím ovšem i k podstatné redukci našeho průmyslového
vývozu do těchto zemí, k poklesu zaměstnanosti atd.
Na tomto případě a na řadě podobných vidíme, jak je nutná a účelná
organisace hospodářského života v širokém rámci světové hospodářské
politiky, jež by zamezila, aby jednostrannými počiny jednotlivých zemí
mohl býti zvrácen nebo podlomen hospodářský život jiných oblastí.

VARIA
T ři mladí básníci
Kamil Bednář, » Po všech svatbách světa«, vyd. V. Petr v Praze, 1941; Ivan Blatný,
» Melancholické procházky«, vyd. Melantrich v Praze, 1941; Klement Bochořák, » Uschlé
květiny«, vyd. Melantrich v Praze, 1942.
Z nové sbírky Kamila Bednáře poznáváme opět, čím je poesie tomuto básníkovi
z rodu těžkomyslných, básníkovi opravdově důslednému v zápase, jehož naléhavost
mnozí snad nechápou, neboť jim není dost »z tohoto světa«, zatím co však tento boj,
nepřerušený, neukončený, od věků otevřený tkví hluboko v podstatě světa, lépe a rovnou
řečeno hluboko v existenci člověka. Kamil Bednář je básníkem, který vroucně a vášnivě
přijal odvěkou sudbu člověka, aby její zející nesmírnost naplňoval a tisknoucí tíži nadlehčoval zápasivým úsilím svého osobního života. Nic nemůže zadržet člověka s touto
sudbou, aby, pomíjeje nahodilá všednodenní zřízení svého povrchu, nesestupoval sám
v sobě až k samému dnu svého vědomí, ke dnu - mezi, k oné »oscilující mezi, jež ne
všem dána« (60). K mezi časnosti a věčnosti, skutečného a »neskutečného«, poměrného
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a absolutního, která na této zemi jen v člověku je vedena, jen v něm osciluje. O tuto
oscilaci právě tu jde, ona určuje Bednářovu básnickou zkušenost a charakterisuje jeho
tvorbu; naprosto to není poesie, vznášející se odpoutaně někde mimo zemi v nadhvězdných prostorách - poesie v pravém slova smyslu abstraktní, nýbrž - člověk v nejvnitřnější
charakternosti neklame, neopouští sám sebe, zůstává dobrovolně spjat se svým časem, se
svým konkrétním životem, vědomím a svědomím, a volí raději existenci bolestného napětí
než volného, snadného pokoje.
Básník je cele soustředěn na boj a úsilí své vlastní, avšak již pravostí svého boje
bere na sebe zároveň, aniž tomu snad vědomě chce, aniž o tom i ví, velikou skrytou
při všech ostatních - i za ně dává své svědectví. Svědectví o životě v nejzazším významu
toho slova lidském, proniknutém bolestným hledačským napětím, rozechvěném krutým
rytmem víry a zoufalství.
Dlužno připustiti, že poesii ukládána je zde funkce ne právě obvyklá. Je jistě dost
těch, kterým se Bednářovy básně nezdají poesií dost normální, nezdají s dostatek uměním.
Bednář sám cítí toto odmítání (byť zřídka vyslovené), opírající se o tradiční chápání
poesie, a má v své nové sbírce několik básní, v nichž se obrací proti tradičné vžitému
a jednostrannému hodnocení poesie jen měřítkem uměleckosti. S jistou hrdou trpkostí
je si ostatně vědom, že svou poesií ani nemůže vyhověti běžným požadavkům.
Mnozí tu upadají do chyby, že jsou ochotni vytýkat Bednářovi nedostatek něčeho,
co uskutečňovati není vůbec smyslem a záměrem jeho básnické tvorby. Neboť čím je
umění Kamilu Bednářovi? Nikoliv neosobním, soběstačným, konečným produktem, este
tickou hodnotou, vytvářenou vně tvůrce, nýbrž vášnivě osobním, spojitým výrazem tvo
řícího Člověka, něčím, co má hodnotu a smysl jen jako pravdivý obraz, pravdivá výpověď
o Člověku, o člověku trpícím, radujícím se, milujícím, žijícím a umírajícím. Poesie, v níž
se slovo vzpíná k nejvyšší možné svobodě lidského výrazu, je tu opravdu slovem člověka,
nejblíže (nikdy ne naprosto) schopným vyjádřiti vnitřní zkušenost, iracionální zážitek.
Hodnota Bednářovy poesie je více než hodnotou jen uměleckou. Je to hodnota
vzácné odvahy být sám sebou, a to i navzdory vší poetice. Již touto důslednou odvahou
je Bednář opravdu »tvůrcem a měnitelem « (48), tušitelem a objevovatelem země nové.
Básnicky nej přesvědčivější je Bednář tam, kde vyznává bezprostřední, konkrétní
osobní zážitek nebo zkušenost, kde mu báseň vyrostla z konkrétní situace (čítajíc v to
1 chápající prožitek spřízněného básnického osudu, na př. Rimbaudova). Láska milostná,
milostná něha (Bednář je básníkem niterné, cudné něhy), opravdové přátelství jsou tu
žhoucím ohniskem soustřeďujícím až bolestně Člověka celého, jsou krví důvěry srdci
chřadnoucímu, zoufanlivě osamělému. Přírodní motiv (b. Sníh, Konec podzimu) není
u Bednáře pouhou impressí, nýbrž vždy jakousi vtělenou ozvěnou dějství děsivě nezachytitelného, příhodným promítnutím pocitu a myšlenky závratně niterné. Všechny vnější,
povrchové údaje jsou u Bednáře absorbovány vírem tragického uvědomění, které je obtěžkává a strhuje k samotnému dnu lidského bytí.
V této poesii především je básnické slovo obtíženo funkcí - vyslovovat nevyslovitelné.
Tak paradoxní spojení » v požáru bezjasém « (26), » bezjasém jako já jsem, / když
hoří má duše ...« je jedním z oněch vyjádření, dobývajících nevyslovitelný pocit, pocit
jakéhosi oslnění bolestnou milostí.
»Ó lásko, lásko jediná, / ty lásko plná klíčů / od zastřeného dna, / ty jediná nás
zničuj /« (34.) Smyslem Bednářovy poesie je posléze hrdinství, v podstatě mravní, toužící
tak jako veliký objevovatel Člověka v Člověku » kresliti vesmír tam, kde modr se láme,
tam nejhloubéj’, tam, odkud není dál...« (70).
Řád VIII. 18.
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Ivan Blatný je mezi svými básnickými vrstevníky typem zjevně odlišným. Není
u něho vášnivé nutkavosti sebeuvědomování, onoho trýznivého a přece neodbytného úsilí
nořiti se v sebe sama, jak se s ním můžeme setkati v poesii opravdových mladých bás
níků jiných. Oblast Ivana Blatného je omezena, ba možno říci k libosti básníkově ohra
zena, zajištěna. Vládne v ní většinou mírná a jasná pohoda, je v ní mělko, bezpečno,
zahřáto, na výsluní či v zátiší nálady, atmosféry hoví si básník ne nepodobný poetovi
bukolickému, a opírá se o spolehlivou zemi.
Nechci se zde dopouštět té chyby, abych Blatnému jako básníkovi vytýkal jeho po
zemské lnutí, abych ho jako básníka snižoval ve jménu ideje, k níž snad se necítí ani
povolán a s níž netouží mít nic společného. Blatný má plné právo být tím, čím dnes
být chce, to jest básnickým, lyrickým umělcem. Naproti tomu jiní nastoupili cestu mno
hem nesnadnější, nevýhodnější, dodejme též nepopulárnější, ale také mnohem aktuálnější,
neboť je to cesta hledajících - cesta, znamenaná básnickým svědomím. Blatný je v základě
básník tradiční, který přidává k tomu, co už zde bylo a je, jiní jeho básničtí vrstevníci
bojují, bojují o své.
Pokusím se tedy spíše jen osvětliti typ poesie Blatného, která je svého druhu poesií
znamenitou, a leda jen vytknouti nebezpečí, které básníka této poesie i v jeho mezích
očekává.
Povrchní dojem z Melancholických procházek, druhé sbírky Blatného (je to sou
vislá řada básní, rámcovaná více méně fingovaným básníkovým příjezdem do města
jemu souzeného, Brna, a odjezdem z něho; řada, komponovaná v menší motivické shluky,
uceleně intonovaná souvislým proudem tesknivého rytmu iambického. Básně jsou téměř
vesměs jakýmisi znovu a znovu, nenasytně zkoušenými variacemi na základní společný
motiv, motiv touživé, opíjivé melancholie. Situacemi básní jsou procházky po starém
Brně, po tichých, osamocených městských zákoutích, po městské periferii a dále po vol
ném okolí) - povrchní dojem a úsudek tedy může být, že jde o pouhý sentimentální idylismus. Avšak již ta skutečnost, že není banality v běžném slova smyslu v poesii Blat
ného, že tu není ani idyly tuctové, pohodlné a otupělé, ukazuje k tomu, že vlastní původ
a zdroj inspirace Blatného nutno hledat hlouběji, v kořenech základního životního pocitu,
vzhledem k němuž vlastní poesie Blatného je začasté povrchovým zjevem, reflexem,
reakcí. Tento základní životní pocit, v prvotině Paní Jitřenka ještě utajený a neuvědoměný, je jako poznenáhlu uvolněný spodní pramen v Melancholických procházkách sdostatek zřetelně odhalen. Zde je také moment, který Blatného přes všechny výhrady přece
osvědčuje jako příslušníka poesie nejmladší generace, a to pro jeho v základě společný
výchozí pocit životní. Jeť tímto pocitem u Blatného pocit marnosti jakožto vlastní tváře
absolutna, bezbřehé, nepochopitelné, neusvědčitelné a přece strašně jsoucí marnosti, po
níž svět, věci, tvorové splývají - odnikud, nikam. Dotyk s touto marností znamená
úzkostné uvědomění si němoty člověka před absolutnem, které se své strany rovněž mlčí
- jen trýznivý pocit času - míjení je člověku údělem: »Jestli jsem miloval, pak zakalenou
hned / psích očí podzimu, věrného psa, jenz stárne. / Strašný stesk míjení na této zemi
marné, / pod nebem němoty, jez nemá odpověď« (33).
Ovšem, u Blatného tento pocit, jehož existence opravuje domnění o něm jako o bás
níkovi nadobyčejné sensibility jen smyslové, uchovává si svou prvotní podobu, podobu
hluboce vnímaného impulsu, afektu. V jakési obezřelosti jen lyrika chce Blatný podržet
tomuto pocitu všechnu jeho vpravdě mocnou emotivnost, chrání se oslabit, poškodit, odpoetisovat jej jaksi tím, že by jej svedl do třídírny uvědomění, a opřev se o vše, co je
v člověku kladného, zvedl proti tmě marnosti odboj. Zde právě, v okamžiku, kde básník»
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jemuž je - při vší úctě k umění - svědomí, pravda, život něčím, co stojí nad uměním,
něčím, co uměleckého výrazu užívá jen jako nástroje vyjádření - kde tento básník uvazuje
se v hrdinské úsilí hledačské, básník typu Blatného omezuje se jen na více méně samo
volnou reakci pudovou, sytí oním pocitem jen svoji emocionalitu.
Ani toto »využití« není básnicky neplodné, jak je vidět právě z poesie Blatného.
Nedostává se mu však onoho výsostného posvěcení, onoho ethosu, který provází každou
tvorbu objevitelskou, heroickou.
Údělem Blatného jako každého básníka je milovat, až k bolesti milovat. A je jisto,
Že láska, pravá láska je jen posilována překážkami, jež musí překonat, že je jen žhavena
bolestí, kterou je jí přetrpět. Konfrontací s bezcitnou marností je láska k věcem a tvorům
tohoto světa kontrapunkticky jen vroucnější, jen bezvýhradnější, vášnivější. Jak zde ne
vzpomenout známého aforistického výroku z deníku Máchova: » J á miluju květinu, že
uvadne, zvíře - poněvadž pojde - člověka, že zemře a nebude...«/ Proto i Blatný v para
doxním zlomu marnost a její chuť, tesknotu, dokonce vyhledává, prodlévá u ní a miluje
ji. Neboť ví, že za cenu hlouběji pocítěné marnosti může i hlouběji milovat.
Odtud si vysvětlíme tu mocnou přitažlivost, kterou má pro Blatného motiv míjení
( a s ním souvisící romantický motiv poutníka) - kolikrát jen vrací se u Blatného bás
nická situace uplývání, vzdalování, loučení! Daleko odlétají ptáci »k velikým prázdno
tám«, dým se nese a pomalu zaniká, uplývá řeka, rozjíždějí se vlaky, věci se loučí, vše
je na ustavičném odchodu, v splývavém pohybu k »nikam«. Blatný »zná dálku ve všem
všudy«, miluje »tesklivé ozvěny« věcí, miluje a vysnívá si krajiny, které jsou jakýmisi
zjitřenými perspektivami, vábícími pohled daleko ještě za sebe, k úběžníku neviditelnému
a nedosažitelnému. Podobají se tolik krajinám na obrazech starých romantických malířů,
s tím průhledem k hlubokému nebi západu s šikem tažných ptáků, k dalekému obzoru
tonoucímu v zjihlém nedohlednu. Blatný sám nezatajuje, jak má blízko i k atmosféře
poesie staročínské.
Hlouběji je takto, myslím, zdůvodněn Blatného smyslově dychtivý vztah k věcem,
jeho lnutí k hmatatelné takřka konkretnosti jevů. I atmosféru si zhmotňuje, aby tak jaksi
magnetisoval silové pole svého vnímání věcí. Mživý déšť, mokrý vzduch, šeření soumraku
i úsvitu, dým chmur, páry stoupající z vlhké země - toť atmosféry Blatného. A miluje
věci teskné a tragické, zapomenuté, všední (pod pohledem Blatného zasvítí), ubohé
marností poznamenané. Elegie za něčím, čeho snad nikdy nebylo, nostalgie, »ta touha
vrátit se tam, kde jsme nikdy nebyli«, toť spodní, nezachytitelna hudba, znící v nitru
poesie Ivana Blatného.
Svým básnickým výrazem je Blatný vpravdě umělcem. Dikcí mekce, s neúsilnou
přesností modelovanou, plně výstižnou, jasnou, k realitě citlivě pozornou reaguje Blatný
úspěšně na významově přetíženou a přeintelektualisovanou básnickou dikci posledních dob.
Oblast Blatného, jak jsme řekli, je dobrovolně omezena. Spokojí-li se v ní Blatný v jisté sobělibosti - i nadále, není nepravděpodobno, že bude rozmělňovat a opakovat
sám sebe. Myslím, že Blatný stojí právě před otázkou, důsažnou pro celý jeho básnický
osud. Otázkou vymanění se z pasivního chápáni poesie jen jako »Pisně němoty«. V rukou
Blatného je nástroj poesie, básnické umění, dokonalý. Jde jen o to, nasadit jej, jako
Rimbaud kdysi učinil, tam, kde básník plní s odvahou celé své bytosti poslání, v němž
spočívá všechna svrchovanost poesie: být hlasem, slovem právě tam, kde »jsme němí,
němí, němí« (8).
Klementu Bochořákovi je poesie přirozeným živlem celého jeho života, opravdu
rodnou řečí, mateřštinou jeho bytosti. Málokterý básník lne k poesii s takovou bezelstnou
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vroucností a přímo samozřejmostí jako Bochořák. Kdyby to bylo jen několik málo básní,
ba jen několik veršů z jeho nejnovějsí, poradím čtvrté sbírky »Uschlé květiny« - stačí,
aby nás o tom přesvědčily. Hlavními zbraněmi Bochořákovými, osudovou milostí do jeho
srdce vloženými, jsou naivnost a prostota, avšak osvícená naivnost a vidoucí prostota.
Jako každý pravý básník je i Bochořák, a on zvláště čistě a silně, v hloubi poraněn,
poraněn svou vytržeností z »normálního«, prakticky užitkového, účelně zařízeného způ
sobu existence. Ta rána vytrženosti je bolest, ale zároveň a nad to láska, láska, která
si v své odhalenosti a zjitřenosti přibližuje věci až oslnivě blízko, která dovede znovu
a znovu se nadchnouti a žasnout, pro niž není okoralé všednosti, nýbrž všecko čerstvým
divem stvoření božího. Ona blaživě bolestná rána vzbuzuje v básníkovi jakýsi duchovní
zápal, slast palčivé horoucnosti, která taví stěny vědomí a činí je prostupnými pro prchavé
vniknutí duševna, smysly nezachytitelného tajemna. Tento stav vnímavosti vyššího řádu
je vlastní, přirozenou situací Bochořákovy poesie: »Mám od neděle doma / košíček
chrabrých mús. / Z neslyšitelna, z nevidoma / je prochvél jizbou Spiritus...«, (38).
Vláha náboženství, padající z nebes dokořán otevřených, má plný přístup k obnažené duši
básníkově, z níž pučí čistý květ horoucnosti a pokory, květ víry.
Lásky, schopnosti k ní, je až přemíra v básníkovi. Stoupá v něm a prochvívá jej
jako mírná závrať, básník se jí až dusí. Nemůže jí posléze unésti, její nevýslovnost
(trs růstu krvavého od srdce k ústům! 8) ho bolí, touží po úlevě, rozdělit se, být vy
veden ze sebe sama - ze svého zajetí. Přemíra lásky vylévá se v cit horoucího přilnutí
k rodné zemi, Moravě, často ve zbožňovatelství, jímž pietně jsou zahrnovány bytosti,
které rozčeřily básníkovo nitro (b. Marii Procházkové, G. V .), posléze bytost nejbližší,
milenka, žena, družka tichého, zářivého domova.
Jen pravým místem, jakousi velikou příležitostí lásky je Bochořákova pokora, dob
rovolně trpěná chudoba a skromnost. Bochořák může se odvážit v sourodém procítění
svaté pokory světcovy zapět »Františkovu píseň«! Bochořák ví, že jen v přísné sprave
dlnosti utrpení, v odříkání, jehož trpkost však sládne v radost nejhlubší, může být duše
před Bohem čista. Něha, jakási pronikavá vášeň vroucnosti a zbožnosti, k níž jako by
se věci obracely svou vnitřní, důvěrnou tváří, toť způsob básnického vidění Bochořá
kova, upomínající na gesto, s jakým do ruky bereme ubohé vypadlé ptáčátko. Svrchovaný
dojem z Bochořákovy poesie je však rozkřídlená volnost duše, svoboda vpravdě osob
nostní, chráněná »pancířem důvěry« (57), svoboda, která je důsledkem intensivního,
věřícího života vnitřního.
Uschlé květiny však povážlivé odhalují i rub přítomné tvorby Bochořákovy. Myslím, že
Bochořák poněkud hřeší na svůj jaksi vrozený dar básnické inspirace. Bylo by zlé - a tuto
možnost napovídá i celé pojetí leckteré básně - kdyby si Bochořák uvědomoval výjimečnost,
typicnost své situace básnické, kdyby jeho básně byly jakýmsi lyrickým vyprávěním o sobě,
v němž by se sám příliš z vnějška dovedl odhadnouti, posouditi, ohodnotiti. Takto
rázem ocital by se mimo pravdu, mimo život, a poesie proměnila by se v komentář
mumifikované iluse. Zdůrazňuje-li se takřka na př. ctnost pokory, a to i s drastickým
nevkusem (...v zubech nůž pokory..., str. 11), nepřesvědčuje to příliš, spíše budí po
dezření. Nejvíce však zaráží na této sbírce Bochořákově nedostatečná péče o uměleckou
formu, o výraz básně. Není málo případů, kde je na místě mluvit prostě o ledabylosti.
Požadavek přiměřené umělecké formy, t. j. tvaru, krásného tvaru, nepřestane nikdy platit
pro poesii, pokud má zůstat tím, čím je, uměním. Netřeba tu hned myslit na artismus jasná, poctivá forma je věcí i vnitřní umělcovy kázně a charakternosti, je-li zanedbána,
ukazuje to obyčejně na hlubší kazy než jen povrchové, »formální«.
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Je příznačné, že stylisticky nej závadnější jsou básně, v nichž Bochořák selhává i bás
nicky (tyto výtky týkají se hlavně první poloviny sbírky, poslední básně dojem značně
napravují) - tak v cyklu Živly, Mezi dechem Tvým. Bochořák zabředá zde do thematiky
náročně složité, obsáhlé a nezvladatelné jeho vlastnímu talentu. Tvar, v nějž vtělil zde
své vířivé myšlenky, je tvarem snad jen v jeho subjektivitě, pro čtenáře zůstane surovinou, jejíž smysl nutno luštit. Působí dojmem až jakési schválné a poněkud zpozdilé
záliby, že Bochořák vměšuje do básnické řeči výrazy strojeně intelektuální. Vršení a spo
jování (!) abstrakt, nadužívání substantiva a přívlastku (v stereotypním postavení za
jménem) na úkor slovesa, zrůdnost slovosledu - to jsou závažné stylistické prohrešky.
Příkladem, myslím, dosti odstrašujícím, jsou verše: » Vteřiny jitřních tíhnutí / od chladu
těles měřických, / kde znaky nebe pohozeny / rozumem v duse zákoutí / pro zkřivená
podobenství, / kuželu k centru na výsosti / a zemské koule k modru zdvih / jen strávil
oheň obrazností mé / v mých barvách, květech, čase rozháraném, / ve svůdném víru lyry
náhod, / neb vše je možné v polohách / té křehké nepravidelnosti / opakované ve slov
hrách« (31). I ten volný, pro Bochořáka již charakteristický volný verš zdá se mi jen
jakýms takýms výsledkem malého, podceňujícího zájmu o veršovou formu. Nasvědčují
tomu alespoň hojné přesahy (enjambement), s nimiž se tu zachází necitně a neuměle.
A básnická inspirace Bochořákova při tom přímo volá po rytmickém ztvárnění, po melo
dickém nadlehčení. Básně uzavřeného strofického útvaru (na př. znělky V zimě, 46-48)
jasně ukazují, kolik získává Bochořákova lyrika zpěvností, a zároveň že formální krása
je i Bochořákovi lehce dostupná tam, kde jako básník zůstává sám sebou.
Takto sám chystá si Bochořák nebezpečí, že by se čistý plamen jeho poesie mohl
zdusiti v kalný Čoud. Plamen, který arci i v této sbírce Šlehá, byť Často jen verši ojedi
nělými. Je zde opět vidno, jak v poesii nestačí inspirace sama, bez uvědomění a kázně
umělecké.
Prostor, klenutý básnickým prožitkem Bochořákovým, vzpíná se k nezměrnosti. Je to
podzim, k jehož symbolice ukázal Bochořákovi cestu jistě i G. Trakl, a který je tu obraz
nou situací nádherné bolestnosti a závrati, jež jímá duši vesmírně odhalenou.
Jen v nezměrnosti prostoru úzkostně nekonečného, v bolestné otevřenosti a prázd
notě podzimu může bytovat, mít nestísněný domov básník, t. j. člověk v umocnění, jehož
nej hlubším citem a vědomím je kruté prolnutí člověčské pokory a člověčské hrdosti, jak
praví dva poslední, hluboce obsažné verše Bochořákovy sbírky. »Jsi navždy moudrost má,
můj hrad, / ó nezměrnosti jesení, má pokora i pýcha« (60).
Jaroslav Červinka

Falešné zrcadlo
Pod souhrnným názvem »Český dnešek v zrcadle básnických překladů z němčiny«
vydává Ivo Liškutín separátně dvě stati, otiskované z jara a na podzim roku 1941 v tý
deníku Brázda. První, stručnější stať »Česká nakladatelství a němečtí autoři« vychází
od stanovení významu básnického překladu pro národní písemnictví a po letmém pohledu
na starší překlady z němčiny obírá se hlavně otázkou, »jakým způsobem a za jakých
okolností pronikala k nám znalost písemnictví nového Německa«. Podrobněji rozvádí
a prohlubuje tuto otázku stať druhá: »Český překladatel a německý originál.«
Podle Liškutína prolíná se v našich překladech z němčiny ve dvou desítiletích mezi
první a druhou světovou válkou několikero pásem. Jejich společným znakem je, že se
v nich spojuje dvojí navzájem spjatá tendence, »poválečný expresionismus s tradicí
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dehmelovskou a později zase tradice goethovského klasicismu a klasičnosti se spiritualistickou lyrikou značky romantické«.
Hlavní zřetel obrací Liškutín na překladovou produkci čtvrté dekády našeho století.
Přehled lyriky zahajují překlady z Rilka, o nichž psal podrobně v olomouckých Výhle
dech Oldřich Králík. Liškutín shrnuje výsledky Králíkovy studie a doplňuje ji několika
novějšími daty. O vlastní průpravné práce se opírá v přehledu překladů z Novalise. Od
básníků přechází pak dosti neorganicky k jejich překladatelům. Výčet dalších jmen:
Christiana Morgensterna, Richarda Schaukala, lise Ringler-Kellnerové, Hanse Carossy,
Richarda Billingra a Heinricha Annackera nacházíme v charakteristikách překladatelů,
ostatně zbytečně zatížených daty, která patří spíše do občanského nacionale. Uvedeny
jsou tu básnické překlady tištěné i dosud netištěné. Podrobněji (ač zdaleka ne úplně
a přesně) probírá Liškutín přeloženou prózu.
Leccos lze namítat proti jeho metodě, Či spíše nedostatku metody. U literárního
historika právem předpokládáme úplnou znalost materiálu, o němž píše. Té znalosti
se Liškutínovi nedostává, a to měrou až povážlivou. Jak ukáži na několika příkladech,
neovládá bezpečně ani bibliografii přeložených děl. Bez tohoto základního pracovního
předpokladu musí každý popis ztroskotat.
Ale Liškutínovi jde o více než pouhý popis. Z jeho řádků proniká snaha o hod
nocení, spojená se ctižádostí normovat náš překladový trh. O jeho kritice, založené na
znalostech spíše extensivních než hlubokých a omezených v beletrii téměř jen na romány (podle něho »vítězí román«, zatím co novela je v přítomné německé próze ro
mánu zřejmě nadřaděna, jsouc umělecky závažnější a formálně vyspělejší), nuže, o jeho
kritice lze říci jen tolik, že je spíše ideologická než estetická. Zužuje složitou proble
matiku současné německé tvorby na schema, vyznačené několika jmény žijících i mrtvých
předchůdců a připravovatelů a hrstkou zástupců prostřední vrstvy prozaiků, tvořící pře
chod ke generaci nej mladší. Je to generace i pro nás umělecky nej zajímavější, ale ta
dopadla u Liškutína hodně zkrátka. Závažná jména jako Alverdes, Britting, Tumler mu,
zdá se, nejsou běžná.
Přeložené romány rozvrhuje Liškutín podle tendencí na několik druhů. Jeho výčet
(poměrně obsáhlý, třebaže ne vyčerpávající) získal tím na přehlednosti. Hůře je tomu
s literaturou naučnou a populárně naučnou, která je naznačena jen zlomkovitě. N a
prosto chybí spisy pro mládež. Tato nepochopitelná mezera je zvlášť citelná. Částečný
přehled překladů německých dětských knih, otištěný v 11.-12. čísle mnichovské Jugendschriftenwarte z roku 1939, uvádí jen za léta 1927-1931 a 1935-1937 neméně než 75
německých knih pro mládež, přeložených do češtiny. Srovnáním s našimi tištěnými
bibliografickými pomůckami by bylo možno tento počet ještě doplnit a zvýšit hodně
pres sto. Záhadné jsou i jiné Liškutínovy lakuny. Znalec Novalisův nezná na příklad
Reynkův překlad Hymnen an die Nacht. Vítá překlad z Paula Ernsta: Štěstí v údolí
z roku 1941; překlad jeho klasicistních novel Princezna Východu z roku 1918 nevzal
na vědomí. Ze Stiftera uvádí tři nejnovější kratší překlady (Lesní poutník, Starý mlá
denec a Vesničká na suchoparu), ale o překladech z nedávné doby jako by vůbec ne
věděl. Pomíjí vydané ukázky z Bunte Steine (Křišťál, Žula) i Hrad bláznů a V srdci
pralesa. Diví se, že nebyl vydán »skvělý román z dějin jihočeských Witiko« - a zatím
by si jej mohl přečíst v překladu Anny lilové z roku 1926. Je ště podivnější je, když
uvádí z Kleista jen přeloženou drobnůstku Vzbouřenci na ostrově Domingo. Z jeho
dramat zaznamenává jen nový Hlávkův překlad hry Prinz Friedrich von Homburg. Nic
o starších překladech K ätchen von Heilbronn, nic o Quisově překladu Rozbitého džbánu,
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nic o fragmentu Robert Guiscard od překladatele, který nám přetlumočil také Penthesileu,
nic o několikerém překladu novely Michael Kohlhaas (poslední z roku 1928). Ze by
o tom všem germanista Liškutín nevěděl, je zhola nepředstavitelné. Ale proč se tedy
aspoň v zběžné retrospektivě nezmíní o tom, co už bylo z Kleista přeloženo, tak jako
to činí na př. u Novalise? Chce snad naznačit, Že by se měl celý Kleist překládat znovu?
Jenom takto lze také rozumět zmínce o tom, že bychom měli »sestoupit v překladech«
k švýcarskému realistovi Gotthelfovi, jehož dvojdílný román o trampotách i radostech
čeledína, později hospodáře Uli, byl přece u nás překládán a adaptován už od dob Ty
lových a před válkou (roku 1912) doplněn překladem jeho druhé nejznámější práce
Elsi, die seltsame Magd.
V
hodnocení překladů je Liškutín přísný, ale ne dosti důsledný. O dvou nejnovějších překladech z Novalise: Heinricha von Ofterdingen a výboru lyriky Ryzí květ
soudí na straně 21 velmi kriticky. Překladateli první knihy F. V. Bláho« vytýká, že
»svou češtinou nestačil na vyjádření magické průzračnosti Novalisovy mateřštiny«. Rov
něž překladatelka Ryzího květu Božena Věrná podle něho »nestačila na podivuhodnou
dikci básníkovu«. N a dvou jiných místech (str. 12 a 22) označuje nicméně oba tyto pře
klady za nej větší kulturní událost posledních let. N a jedné straně pravdivé konstatování,
že oba překladatelé na svůj úkol nestačili, na druhé pak falešné nadšení nad »podivu
hodným podnikem překladatelským«. Taková pružnost kritického měřítka je, věru, také
podivuhodná.
Ne neprávem se staví Liškutín proti jednostrannému přeceňování Billingra, i když
snad jeho oblibu u nás přehání. Sám se však dopouští stejného hříchu, když hyperbolicky
vynáší nadaného vídeňského lyrika Weinhebra a staví jej nad Rilka. Píše o něm v tomto
pochybně pochlebném stylu: »Ve šlépějích starých básníků a umělců, Pindara, Michelangela, Hölderlina - v ruce lyru kráčí s náměsíčnou jistotou a zpívá verše volné i vá
zané, znělky a ódy, hymny a elegie o tajemství neprostupné smrti a tvůrčího činu umě
leckého, o vášni nekonečné lásky a heroické odvahy.« Takovýmto bombastickým galimatiášem se u nás, chvála Bohu, kritiky už dávno neobstarávají. Pochybuji, že by se
jím skutečnému umělci, jakým je Weinheber, nějak prospělo.
Svůj přehled překladů přerušuje Liškutín na několika místech karatelsky zahrocenými
výklady o tom, co by se ještě mělo z německé literatury překládat. Není toho tak
mnoho. Leccos se už dávno edičně připravovalo, leccos mezitím vyšlo. Nakladatelé
a jejich lektoři rádi přijmou odborné poučeni od znalce, jenže jejich hledisko není vždy
totožné s hlediskem literárního historika. U děl klasických se obě hlediska spise sblíží
než u děl nedávné minulosti. Díla generace bezprostředně předcházející je těžko oži
vovat, když jim chybí moment aktuálnosti, rozuměj aktuálnosti umělecké. (To je na př.
případ románů takového Hermanna Stehra.) Ale jsou tu ještě jiné potíže, které tkví
jednak v technice originálu, jednak v čtenářské psychologii. Lehké je doporučit k vy
dání takovou trilogii o Paracelsovi, ale horší je najít překladatele, který by ji - ne
adekvátně, jak se frázovitě říká - ale alespoň bez újmy přebásnil do našeho jazyka. Jiný
takový eminentně ediční problém, nad mímž si už lámal hlavu nejeden nakladatel, je
překlad Stiftrova předbřeznového románu Nachsommer. Některé Liškutínovy výtky jsou
neuvážené a nespravedlivé. Kárat katolické edice za to, že »si dosud neobjevily největšího katolického spisovatele současného Německa, totiž Jakoba Kneipa«, je snadné, je
dokonce efektní. Jenže našim katolickým edicím, které si Jakoba Kneipa dávno pro sebe
objevily, ale nezařadily, prostě proto, že v něm shodne s poučenou německou kritikou
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nevidí to, co by v něm rád viděl Liškutín (totiž »největsího katolického spisovatele sou
časného Německa«), nezbývá než nad takovou povýšeností se útrpně usmát.
Organisovat překlady z němčiny z poučeného a odborného středu, jak žádá v zá
věru své studie Liškutín, by jistě nebyla Špatná myšlenka. Ale tu poučenost a odbornost
zatím u Liskutína nenacházíme, aspoň ne v takové míře, jaká by byla Českým nakla
datelům prospěšná. Jeho studie nevyhovuje ani co do úplnosti, ani co do znalosti
látky. Kdybych ji měl úhrnně charakterisovat, užil bych o ní nejspíše jadrného výrazu
z idiomatické němčiny: Edelquatsch.
Aloys Skoumal

Krem nický rukopis
nejstarší svatoludmilské legendy
Ve své studii o nej starší naší legendě svatoludmilské Fuit in provincia Bohemorum,
obsažené v knize »Prameny X . století« (o které jsme obšírně pojednali v Řádě VII.,
1941, 199nn.), připisuje profesor V. Chaloupecký zvláštní význam kremnickému ruko
pisu, který podle něho jediný ze všech známých uchoval původní podobu legendy. Uvedl
jsem již některé důvody, svědčící proti názoru Chaloupeckého, a nyní je poněkud do
plňuji podrobnějším popisem příslušné části kremnického rukopisu, jehož prostudování
mi bylo umožněno laskavostí prof. dr. AI. Húščavy.
Část rukopisu, v níž je obsažena řečená legenda, má celkem 48 listů, na nichž je
zapsáno dvanáct úplných oficií k svátkům některých světců českých i cizích a dvojí pro
zaické lekce (bez ostatních složek oficia). Jsou to (připojuji v závorce Číslo svazku
a textu oficia ve sbírce »Analecta hymnica medii aevi«, pokud se mi podařilo je určit):
Jenštejnovo oficium k svátku Navštívení Panny Marie (A. h. 48 č. 399), následuje
oficium sv. Markéty (začínající O Margaretha, celorum virgo secreta), svaté Doroty
(A. h. 5 c. 56), sv. Jakuba apoštola (začínající Gaude f elix mater ecclesia), Proměnění
Páně s prozaickými antifonami (začínajici Assumpsit Ihesu discipulos, hymnus Anni reduxit circulus), sv. Ludmily (A. h. 5 č. 70; Chaloupecký 559nn.), sv. Václava (A. h. 5
c. 91; Orel, Hudební prvky svatováclavské 337nn.), prozaické lekce k translaci sv.
Václava, vzaté z legendy Kristiánovy, oficium sv. Barbory (A. h. 25 č. 42), Početí P.
Marie (A. h. 5 c. 14), Cyrila a Metoda Adest dies gloriosa pontificum beatorum (s pro
zaickými antifonami), de Lancea Domini (A. h. 5 č. 7), sv. Zikmunda (A. h. 5 č. 79),
sv. Prokopa (A. h. 5 č. 74) a posléze prozaické lekce k svátku 10.000 rytířů (obsahově
shodné se známou veršovanou legendou staročeskou; začínající Passio et merita sanctorum decem milia militum et martirum veneratur et colitur...). Na poslední stránce celé
této části následuje ještě několik prozaických modliteb.
Jde tu snad vesměs o skladby, v našich rukopisech hojně rozšířené (chybějí mi do
klady jen pro oficium o sv. Jakubu a Proměnění Páně) a nejlépe můžeme pochopiti
tento soubor jako doplněk brevíře, v němž majiteli chyběla oficia světců v jeho půso
bišti ctěných. Pro chronologii jest významné oficium Jenštejnovo, jež vzniklo roku 1386,
a z podnětu Karla IV. složené oficium de Lancea Domini, sepsané v letech 1355-1362.
Obsahuje tedy soubor, zapsaný do kremnického kodexu někdy v XV . století, i skladby
poměrně značně pozdní. To je skutečnost dosti významná pro posuzování otázky, která
je pro nás nejdulezitejši: jak asi byla stará předloha, z níž byla tato oficia opsána?
Kdyby bylo jisto, ze všechny skladby jsou opsány z jediné předlohy, byla by odpověď
velmi jednoduchá, neboť rukopis, obsahující i oficium Jenštejnovo, nemohl býti napsán
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před rokem 1386. Již tato okolnost sama by značně snižovala autoritu rukopisu krem
nického. Daly by se pro ni také nalézti některé důvody (sbírka je zřejmě pořízena pro
potřebu některé církevní instituce a tedy opsána z knih liturgických, které tam byly
k disposici). Ale i když připustíme, že byla opsána z několika různých předloh, a že
tedy předloha, obsahující oficium svatoludmilské, mohla býti starší než druhá polovina
XIV. století, je téměř jisto, že si písař kremnického rukopisu opisoval oficia již hotová
a nesestavoval je samostatně z nějakého souboru veršovaných antifon a prozaických lek
cionářů. Nemohla tedy jeho předloha býti starší než doba, kdy byly složeny veršované
antifony oficia svatoludmilského, a to se stalo pravděpodobně koncem XIII. nebo po
čátkem XIV . století. Ani tento předpoklad nezaručuje tedy versi rukopisu kremnického
zvláštní autoritativnosti. Pro posouzení otázky by bylo ovsem třeba věděti, jaké lekce
mají jiné rukopisy oficia svatoludmilského, o čemž však nepodává zprávy ani vydaní
Chaloupeckého, ani otisk Drevesův.
Nutno však poukázati také na okolnost, z níž by bylo možno vyvozovati důsledky
příznivější pro thesi Chaloupeckého. Svatováclavské oficium Adest dies leticie, jak je
zapsáno v kremnickém rukopise, shoduje se ve svých veršovaných složkách zcela s tex
tem jiných rukopisů této skladby; k prozaickým lekcím je v něm však užito částí le
gendy Oriente iam sole, které podle přehledu různých forem oficia svatovaclavskeho, po
daného prof. Orlem, v žádné jiné versi použito nebylo. Tato skutečnost by mohla poukazovati na to, že také v předloze oficia svatoludmilského byly původní lekce nahra
zeny samostatně lekcemi z legendy Fuit a z Kristiána. Ani to by se vsak bylo nemohlo
státi dříve, než byly složeny veršované antifony a responsoře; ovšem pro určení stáří
rukopisu, z něhož byly prozaické partie vzaty, nemáme v tomto případe žádných dat.
Ale i při takovém předpokladu padá na váhu, že se i v kremnickém rukopise dochovaly
stopy různého původu obou složek (jFuit a Kristiána). Legenda Fuit poskytla materiál
k prvým Čtyřem lekcím : prvou tvoří 1. a 2. kapitola Chal., druhou 3. a 4., třetí 5. a 6.,
čtvrtou pak 7. až po slova migravit ad Dominum. Co otiskuje Chaloupecký ještě navíc
při 7. kapitole (od slov Suscepit autem), patří v rukopise již k páté lekci, která sahá
až po kapitolu 9. contemptui habere omnes, ostatek textu Chaloupeckého tvoři pak lekci
Šestou. Je tedy partie, vzatá z Kristiána, odlišena vnějšně tím, že tvoří sama dvě lekce;
tato skutečnost je tím zajímavější, že prvá věta obsahově skutečně patří spise jako do
plněk k legendě Fuit, jak ji tiskne Chaloupecký, podávajíc jen datum smrti Ludmiliny,
o níž pojednává celá čtvrtá lekce.
(Několik drobnějších oprav k Čtení Chal.: ř. 19 pia quo adiutrix ( !) , predictus
Wratislaus princeps, 20 triginta tribus, de huius seculi migrasset angustiis, 22 Dromir,
24-5 famula tot vig. polleret Ludmilla, 40 thethym, 48-9 eius et disrumpunt, 59 Hle ( ! ) ;
69 glebam, 70 crudelissimo ( !) , 72 se jest, 73 místo autemque cti autem, que je pod
teckováním zrušeno, 80 pater ( ! ) , dyabulo, discordari (-a' i!) , 85 cum fuge latibulum,
92 mira, 93 evicit (u zrušeno), 99 statuerunt, 101 matris m. martyris.)
Z bližšího prohlédnutí základního rukopisu legendy ve vydání Chaloupeckého vy
plývá tedy, že se i v něm uchovala aspoň stopa různého původu obou složek tohoto
textu. Jinak bychom zajisté musili předpokládati, že původce - ať přímý či vzdálenejší předlohy kremnického rukopisu zvláštní náhodou rozdělil text, jejž měl před sebou jako
celek, právě na místě, kde se podle nás původní text legendy končí; tato náhoda by
byla tím pozoruhodnější, že prvá věta přidaného textu by logicky patřila ještě do jeho
čtvrté lekce. Důvod pro připojení partie z Kristiána k původní legendě Fuit je však
zcela prostý: upravovateli verse, zachované v rukopise kremnickém, nestačil původní text
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legendy, aby vyplnil Šest lekcí, přibral tedy z Kristiána (nebo jeho zlomku) vyprávění
o událostech po smrti Ludmilině.
Jan Vitikovsky

N o v ý směr v a r c h i t e k t u ř e
V
současné architektuře objevují se známky nového proudu. Vnitřní napětí v české
stavební tvorbě trvá sice několik let, ale k přímým projevům obratu dochází až v době
přítomné. Tak zvané moderní názory na stavbu, které vládly před deseti nebo dvaceti
lety, mají sice až doposud tuhý život, jejich vážnost byla však již tak podryta rozmanitými
pochybnostmi, že i v sevřených řadách zastánců zazněla slova nedůvěry v obstarožný
pokrok stavební.
Boj proti stavební dogmatice let minulých je proto tak těžký, že nejde jen o spor
mezi dvěma slohy nebo mezi dvěma výtvarnými názory. Zásady pokrokové architektury
byly totiž vykonstruovány příliš důkladně. Tak řečená nová architektura měla svou
přísnou věrouku opřenou o vědu a theorii obecného blaha. Stala se však spise pro
jevem bojovně polemickým než výtvarným a tak se vemluvila do myslí současníků, že
vkořenila do světa moderního člověka jako jeho nerozlučná součást. Ozval-li se hlas
proti moderní architektuře, byl hned nelibě pociťován ve všech složkách moderního
života. Boj proti ní byl prostě považován za popření života vůbec.
Pro srovnání názoru staršího a nového je důležité, že oba v podstatě hodlají sloužit
člověku. Člověk, jeho život, práce, pohodlí a zábava určují směr snah obou těchto ná
zorů. Pokud je toto zaměření správné, nelze ještě posouditi. Jisté však je, že oba jsou
vedeny jakousi touhou po realitě, po odpoutání od nepravdivého předstírání formálního
a po vyrovnání mezi architektonickým tvarem a skutečným životem člověka. Až potud
oba směry souhlasí. Rozdíl je však v tom, jak se na člověka dívala dosud živá minulost
a jak mu chce rozumět architekt současný.
Minulost totiž předpokládala člověka veskrze utopistického. Tento utopistický člověk-mátoha měl být zavřen ve vzdušném skleníku, tentýž člověk-svalovec byl však sou
časně vyháněn na hřiště, koupaliště a sportovní podniky. Architektura sloužila tedy člo
věku »novému«, neskutečnému, vymyšlenému. Tento člověk měl být zcela podle slohu
utopistických románů 19. století zdatný, odvážný, vzdušný, intelektuální, charakterní,
a hlavně nezatížený jakoukoliv sentimentalitou, měl to být prostě dokonalý jedinec, který
se rodil ve vzdušné porodnici, žil ve skleněném domě na kolečkách, pracoval nebo úřa
doval ve výkladní skříni, byl spravován v bílých nemocnicích a umřel tamtéž, čímž vy
plnil běh života.
Ale skutečný člověk, jak se zdá, neměl dost pochopení pro svůj ideál. Ladné linie
novostaveb berních úřadů byly i nadále znečišťovány nespokojenými poplatníky, nemoc
nice Čpěly a budily hrůzu jako za stara, školní děcka ve slunných učebnách trpěla in
fekcemi jako dřív a nadto upadala do stavu zvláštní neznámé ospalosti, Šťastný majitel
stroje na bydlení suše zjišťoval, že mu plochou střechou rovnou prší na klavír. Člověk
proste nejevil nijakou schopnost ani touhu státi se »novým člověkem«. Vynálezci novo
dobé architektury pak jednoduše usoudili, že lidstvo ještě není zralé pro způsoby tři
cátého století, jež mělo být náhle v několika letech předstiženo. To bylo první znamení
k ústupu; nová architektura se neosvědčila, to přiznávali téměř všichni; ale nikdo ne
vinil architekturu, nýbrž člověka, který svou tupou zaostalostí všechno zkazil. Novodobá
architektura pak málo dbala na neúspěchy a všemu navzdory držela vynikající místo
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v myšlení své generace. Mela v ruce přesvědčivá dobrozdání lékařská, vychovatelská
a dost možná že i úřední, zhrdla lidskou přirozeností a spoluřídila život dál. Ukázalo
se, jak mocným nástrojem této vzdorné činnosti byla důkladná příprava theoretícká
(věda o bydlení atd.), jak dobrým pomocníkem stala se debatérská pohotovost prů
kopníků nové architektury. Proti vzdělané mnohořečnosti moderního architekta (nebo
ještě lépe vzdělaného laika, který se za novou architekturu postavil bez ohledu na svou
odbornou nedostatečnost) byly skromné námitky malého člověka málo platné.
Theorie o prospěšnosti, jedinečnosti a neomylnosti nové architektury trvala tedy
jako nedotknutelná, věčná pravda, která je příliš dobrá pro člověka dvacátého století,
i když se novodobá architektonická praxe hroutila. Tato theorie přese všechny praktické
neúspěchy dodnes má své věrné obhájce, ale to už z valné části nejsou stavební od
borníci. Jsou to spíše řečníci, oslnění nosností svých idejí, přesvědčivým zvukem svých
hlasů a konec konců i neomylnou pýchou svých anachronismů. Stavební odborníci, ať
už v skrytu nebo veřejně, svým dílem nebo i slovy, smýšlejí jinak.
Jaká je tedy podstata tohoto obratu? Již na počátku bylo řečeno, že starší i novější
směr v českém stavebnictví nemá jiné touhy než sloužit člověku. Zatím však, co starší
směr předpokládal člověka utopistického, novější bere člověka tak jak je. Nehledá v něm
hrdinu příštího věku, počítá se všemi lidskými vlastnostmi i slabostmi a ku podivu po
znává, že ten obyčejný člověk není tak Špatný. Architekt, který se konečně přiblížil
k hranicím obyčejného života, objevuje, že jsou lidé, kteří chodí do kostela, mají rádi
květiny a ptáky, rádi si za soumraku zdřímnou v ušaté lenošce, že jsou lidé, kteří chtějí
na půdě sušit prádlo a na oknech mít okenice, aby se v noci nebáli, že chtějí mít za
hrádku před okny a nikoliv na střeše, že chtějí mít sklep pod zemí a ne v přízemí.
Poznává, že lidé chtějí žít podle své lidské přirozenosti a mají rádi věci skutečné, prav
divé a obyčejné.
Z tohoto poznání vyrůstá i nová představa o architektuře. Její zákonitost není
upoutána na nějakou ztrnulou schematičnost názorovou; tato architektura nechce být
neomylná, nechce mít poslední slovo. Lne k životu a člověku a slouží mu dnes na této
zemi, z plodů a hmot této země. Nemá poslání kazatelské, nehledí věštecky do bu
doucna a nežádá si nějakého vedoucího místa v řízení života. Je zase jen architekturou,
stavebním uměním, nic víc a nic méně. Jest ovšem pravda, že tento nový proud zavádí
k obyčejnosti, ale to je právě jedna z mnohých jeho předností. Obyčejné není to, co
nás upoutává svou šeredností, ale to, co si ani neuvědomujeme, a co nás tedy vůbec
nijak neobtěžuje. Obyčejná věc je samozřejmá. Zdá se, že kdyby nový směr splnil svou
úlohu obyčejnosti, učinil by dost pro novodobou architekturu.
Bylo by však nesprávné domnívati se, že tu jde o nějakou reakci. Všechno, co bylo
dobře míněno v generaci minulé, přichází ke cti. Nejen úsilí o jasný a úsporný půdorys,
ale i těch několik nových stavebních materiálů, které se osvědčily. Nový směr se ne
staví nepřátelsky k minulosti, z které vyšel, umí si dobře vážit všech hodnot vážné práce,
která přes mnohé neblahé pokusy přece jen byla udělána.
Z toho všeho je patrno, že nový myšlenkový obrat v architektuře přináší uklidnění
a s důrazem uplatňuje zásadu míry. Průbojnost a stranická nesnášenlivost ustupuje
moudrému vážení hodnot.
Břetislav Štorm
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Arch. Břetislav Štorm: Nárysy projektu filiálního kostela v Somoskö
Somoskö je malá selská obec v kopcovité krajině severního Maďarska, ležící na
úpatí čedičové skály se zbytky rytířského hradu z 13. století.
Kostel má stát na hřbitove pod hradem, na konci vesnice. Je navržen jako jedno
duchá jednolodní stavba s obdélníkovým, polokruhem zakončeným kněžištěm. Na vnější
straně obepíná kněžiště otevřený ochoz pro křížovou cestu a hroby přednějších osob, na
západě kostela je přistavěna předsíň s hranolovou věží. K severní zdi kostelní lodi při
léhá sakristie. Budova je postavena z cihel, konstruktivní články a výztuže hran zdiva
z čediče, krytina z bobrovek. Strop lodi je dřevěný, Částečně do krovu otevřený, kněžiště
je zaklenuto sklípkovou klenbou. Záklenky otvorů jsou vesměs segmentové.

KNIHY A UMĚNÍ
Verše o dělníkovi
Z literární soutěže »Z práce a o práci českého dělníka« vyšly v oboru poesie ví
tězně sbírky Vladimíra Thiela » Hoch v modrém« a Karla Vokáče » Utkáno z dýmu«.
(Vydalo Ústřední dělnické nakladatelství v Praze 1942.) Oběma knížkám lze přiznat
hodnotu jen velmi relativní. »Hoch v modrém« (název volen protivou k »Dívka v mod
rém«?) je, nemýlím-li se, již třetí sbírka jednadvacetiletého truhlářského dělníka, který
svého času vzbudil v literárních kruzích jistý rozruch. V citové primitivnosti samouka
byl vítán osvěžující závan do nepřístupné složitosti soudobé, zvláště mladé poesie? N a
konec se však přece ukáže, jak neodůvodněné je blahovolné favorisování poetické čin
nosti, která přese vše se nepovznáší nad více méně sympatické ochotnictví.
Opravdu básnicky vidět život dělníka je věc velmi těžká, tím těžší, čím tento život
sám je jednodušší, drsnější, urputnější, prosaičtější. Nelze na to vystačit s několika
osvědčenými poetickými frázemi, sdostatek již využitými v sociálních versích posledních
let. Ale prostou a drahocennou, jaksi niternou hodnotu dělníkova života, života tvrdého,
holého a nějak jinak hrdinského v jeho osudovém přitlačení k zemi, tu nechť vyzdvihne
pravý básník (Wolker byl někde takovým básníkem)! K tomu je však třeba hlubokých
zkušeností ryze a obecně lidských. Oba uvedení autoři jen letmo a jaksi neuvědoměle dotýkají se na málo místech básnické pravdy.
Thiele je při vší své neumělosti bezprostřednější, původnější, citově svěžejší a suve
rénnější než zběhlý Vokáč. Stylisuje si však a zužuje skutečnost svým úzce osobním hle
diskem, svým primitivním světobolem, svou sentimentalitou. Spontánní básnický vznět
je Thielovi většinou totožný se sentimentalitou. Je to patrné nejen z oddílu I, kde se
čtou básničky - osobní citové výlevy autorovy, ale i z oddílu II, s verši založenými ob
jektivněji. Dělník, člověk rukodělné práce, je tu Thielovi vždy více méně »otrokem cizí
vůle«, jakýmsi neradostným mučedníkem, odsouzeným k strázni, méněcenným vyhoštěncem. Markantní příklad je takový Dlaždic (str. 4 4 ): »Muž pytlem přepásaný ze svých
sil / a něco ze svého já denně klade / pod kamení. I srdce svoje mladé / pod některý
z těch kvádrů položil / a s dlažbou srost, je z něho samotář. / Jen občas teskní, klece
na kolenou, / a dívá se za kolemjdoucí zenou... / Ach, pohladit ji? Odřel by jí tvář. /.
A kvádry řadí se jak vojáci, / jak lavina se hrnou celým městem. / Jen dlaždič ťuká
s posmutnělým gestem - / já vím, mně kdekdo plivá na práci.« Každý jistě cítí, že tak
hle to prostě není pravda. Zde, a podobně i jinde, vyhledává se básnický efekt prostřed
ky levnými a pochybnými. Nejlépe ještě se daří Thielovi v lehké přírodní impresi (Po
dešti, 47), prozářené citem úlevy, dosažitelným v té Čisté podobě jen člověku opravdu
i fysicky odpočívajícímu.
Zazní-li verše druhého oddílu přece jen sem tam pravým tónem, jsou intimní verše
první poloviny ukázkami, mnohdy až trapnými, malicherného a často samolibého auto
rova bolestínství. Hemží se to tu slovy, jako ticho, soumrak, tesknota, smutek, sny,
hymna práce, modlitba, samota, beznaděje a pod. Autor se pokouší bezúspěšně poetisovat mechanismus strojové práce. Zde nepřekvapí otřelá výrazová klišé, rýmovačky, udiví
však přece takové číslo jako »Z roztrhaného notýsku«, které by možná s úspěchem bylo
předneseno jako kabaretní chanson na učňovské besídce, do tištěné sbírky však proste
nepatří, ani jako ukázka autorova »humoru«, prapodivné to protiváhy jeho sentimen
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tality. Připomeňme ještě jen, že Thiele opravdu tíhne k chansonu, viz na př. jeho zřetel
ně bérangerovský náběh Horníkům příbramským, zároveň návrat k stylu takového Vác
lava Šolce.
O skrovné Vokáčově sbírce není celkem mnoho co říci. Vokáč je obratnější, zkuěenejši a kultivovanější, to vsak je pouhý povrch, zdání. Nakonec převládne dojem, že
autor je o básnické řeči jen poučen, že básně s jakousi naučenou obratností skládá, ne
tvoří je však z původního, osobitého, opravdu prožitého básnického vidění. Námět, pro
nějž nejde hluboko, traktuje spise odtažitěji. N a nepatrnou výjimku nechávají nás tyto
verse nehnuty.
Jaroslav Červinka

Nevěrohodná demonie
Ve sbírce malých próz Setba vyšla vloni u V. Petra knížka sedmi povídek Marie
Průšákové Lastura pokojného ducha. Duchové spříznění se slunnou Adrií vnucuje myš
lenku, že Jadran je Prušákové domovem, aspoň druhým nebo snad dokonce jen po
myslným; k němu se vzpíná horoucí cit nostalgické touhy, nikterak nefalšované. Rovněž
fysiognomie doby vtiskla novelám svůj ráz, ale jejich sloh zůstává přes tyto kladné
okolnosti po výtce vyumělkovaný, třeba se snaží být objektivní a realistický. Ale aby
dosáhla žádoucího klidu, potřebovala by slova zhutnit, vykroužit tak, aby se už sama
o sobě leskla v celé větě a oddychovala pokojně tokem celé prózy a celé knížky vůbec.
Marie Prušáková píše prózy na psychickém pomezí, blízké rozhraní mezi skutečností
a snem, celým svým zaměřením jakoby nezdravé, neklidné a s přídechem horečnatého
spěchu. To irracionální, co si Prušáková vybírá z prokletého básníka Nového Světa, by
musilo být ovsem podloženo faktickým zápasem mezi oběma protilehlými životními
póly, aby účinek byl tak bezpečný jako u jejího vzoru. Chybí téhle prozaické rostlince
prostě prvoklíček tvořivosti.
Z novelistického sedmera prosvítají zlomky věcí, syrové věci samy o sobě, ani
zdaleka ne jednotný obraz. Epická nit v té či oné próze se navíjí jen na klubko náhodně
nalezených a pak umele rekonstruovaných dějových bodů, které jsou zde zpravidla sou
středěny do jednoho centra. Jaká nejpodivuhodnější směsice náhod! Jen poslední povídka
» Giovana«, řešící palčivý niterný konflikt mezi milenkou a matkou, je trochu odpověd
něji stmelena a vymyká se proto jaksi z celkového rámce knížky. Ve druhé filmově
laděné povídce » Zahrada« odkrývá autorka diskrétním způsobem stále víc a více de
taily příběhu, takže upoutává až k dřaždivosti. »Hotel v borovém lese« je snová episoda, závan tajemného zákulisí lidského života, o němž víme dosud tak málo. Neodůvodněnost jednání jednotlivých postav však způsobuje, že se události v každém příběhu
stávají nepochopitelnými a že jejich řešení vyplývá jako deus ex machina. Charaktery
(na př. Bedřich v »D opisu«) zůstávají zcela neosvětleny, čímž má být dosaženo potřebné
sugestivnosti. Zle při tom pochodí logika příběhu, zvláště je-li ještě komposice chabá,
jako je tomu u první, ryze novinářské povídky. A pak: všecko je tu řečeno do posledního
písmenka, vše vysloveno, žádná nápověď - mimo samoúčelné zámlky - která by dala
čtenáři domýšlet a dotvářet. Bez tohoto druhého tvoření není žádoucího poměru mezi
autorem a čtenářským společenstvím a kniha pak vydá stejně tak málo, jako by nepo
vídala téměř nic.
Bude dobře, když bude Prušáková dále pokorně věřit jako její Marie-Anna
v »Jutstuře«, poněvadž právě věřit je bytostně ženské. Nebezpečné balancování nad pro
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pastí irracionálních jevů lidské duse ať ponechá básníkům typu intelektuálního, kteři tako
vému příběhu teprve dodají váhu a věrohodnost.
Ivan Andtenik

Kron ika pádské ro v in y
Riccardo Bacchelli: »Mlýn na Pádu«. Román - díl I. »Dej Bůh štěstí tomu domu.«
Z italštiny přeložil Jaroslav Rosendorfský. Stran 573. Vydala Novina 1942.
První díl rozměrného (2000 stran) historického fresca Riccarda Bacchelliho, předlo
ženého v plynném, čistém a čitelném překladě Jar. Rosendorfského českému čtenářstvu,
ukazuje, že tu jde zase jednou o dobré dílo šťastné epiky, které dá kritice velmi malou
práci. V še je tu prosté, jasné, nekomplikované, dobře, sytě a šťavnatě vypravováno, že
tu lze opravdu říci sotva více než »vezměte a čtěte«. Jde ovšem, a na to je třeba zvlášť
upozornit, o práci svého druhu, k níž je těžko nalézt obdobu. I když dílo má jakési
vnější známky románu, sotva by bylo možno říci, že jde o román v pravém slova smyslu,
tím méně román historický, také ne o kroniku, snad ještě nejspíš by bylo možno dílo
Bacchelliho označit slovem, kterého kdysi při jiné příležitosti použil Eduard Bass
vypravování. Děj se soustřeďuje kolem postavy napoleonského vojáka Lazara Scacermho
a počíná Napoleonovým tažením do Ruska r. 1812, tažením, jehož se Scacerni zúčastnil
a při němž za hrůzyplného přechodu přes reku Vop dostal od umírajícího kapitána
Mazzacoratiho úpis na jměníčko, které mu po letech strádání, dramatického bloudění
a vnitřních zápasů umožnilo postavit si na řece Pádu plovoucí mlýn. Odtud jsou sle
dovány životní osudy mlynáře Scacerniho a jeho rodiny v širokém rámci událostí, jak
se zběhly a dály v jeho rodném kraji, ale i v celé krajině ferrarské, v níž řeka Pád tvo
řila hranici mezi papežským státem a panstvím rakouským, v oněch bouřlivých letech,
plných kvasu a rašení, až do roku 1848. Volně a nenásilně rozvíjí Bacchelli tyto děje
a jeho sloh a jeho vyprávění je nemálo podobno samému toku reky Pádu, hned rozbou
řenému a strhávajícímu v kalných proudech všechno, písek, balvany, trávu, plovoucí
mlýn i psí boudu, hned zase líne se vlekoucímu a vyčerpávajícímu sílu v zákrutech
i mrtvých ramenech. Je sympatické, jak tu všude Bacchelli ponechává ději volný průběh,
nehoní se za sensacemi, netká hustou síť divadelních náhod a pseudohistorických setkání
a scén, jak jsme toho u nás viděli přímo vzorně nechutný příklad v Kožíkově »Největším z pierotů«, méně sympatické je už ovšem, že toto vyprávění dost často zůstává
vězet na mělčinách, když autor mimovolně zabředá do únavné rozvleklosti v episodách,
které se sice dobře Čtou (Čtenář je míjí třeba nepozorovaně), ale pro dej neznamenají
nic podstatného. Je to přirozené u díla, které nemá jednotné, pevně vybudované stavby,
je naopak konstruováno právě jen jako volný sled událostí, seskupených kolem jedné
osoby nebo několika osob, ale navzájem nepříliš souvisících a netvořících nic celistvé
ho. Bacchelli ostatně, jak se zdá, nemá ani v úmyslu tvořit charaktery, osobnosti, po
stavy, vypravuje prostě stavy a události, věřte si nebo nevěřte, vypravuje místy i bez
valné logické soustředěnosti, bez důkladnější psychologické motivace (ta je ostatně nej
slabší stránkou díla už i proto, že právě při ní upadá autor nej nebezpečněji do krasořečnické moralistní mnohomluvnosti). Působí však i dojmem bezprostřednosti, svěžesti,
živosti - poněvadž život sám bývá dost často nelogický, nebo alespoň alogický, a ne
všechno v něm bývá psychologicky motivováno - tak jako by autor hodně vypravoval
podle skutečných osudů, podle rozpomínek a vyprávění pamětníků. Závěrem tedy: Čte
nář si hezky počte, seznámí se s mnoha zajímavými lidmi, stane se účastníkem mnohých
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zajímavých událostí, nahlédne hodně hluboko do duse lidu, do duše kraje, do osudů
země, která na rozhraní dvojího panství se v letech 1812-1848 teprve zvolna počínala
probouzet k vědomí rodící se Italie.
L. Jbl.

Dva obrazy kraje
Knihou »Rok na statku« (Das ländliche Jahr) dostává se k nám Karl Benno von
Mechow po druhé (Kerl Benno von Mechow: Rok na statku, přeložil Karel Čermák,
Melantrich). V románu »Rané léto« (Der Vorsommer) poznali jsme Karla Benno von
Mechow jako vypravěče velké kázně a střídmého přednesu, umělce, který nemiluje kři
klavého pathosu a nadměrného nanášení barev. Cudná zdrželivost, tak charakteristická
pro komorní ladění »Raného léta«, je pro autora typická i ve skladbě »Rok na statku«.
Karl Benno von Mechow je velkorysý vypravěč, ale zná to, co již Dante nazval »uzdou
umění«. Odtud se může zdát až chladný a příliš klidný, spíše nedotáhne v kresbě, než
aby přetáhl. Látka sama ovšem také vytrvale vzdoruje básnicky vzrušenému pohledu,
a ne všechny kapitoly jsou neseny stejně mocným vzletem. Vypočítávání vnějších jed
notlivostí ze života na velkostatku neleží na stejné rovině a neznamená stejný umělecký
zisk jako odstíněná introspekce a teple viděná charakteristika. V té je von Mechow
stejně bezpečný jako v ostatních popisných pasážích, líčících život na statku a postup
polních prací. Von Mechow nepíše sociální román, jenom náznakem se dotkne hospodář
ské a finanční krise. Ani problémová skladba není jeho úmyslem, ačkoliv ložisek a opěr
ných bodů pro konflikt idejí by našel v materiáliích své práce dost a dost. Spokojí se
raději láskyplným viděním přírody a jejích dětí, které jí slouží a ji zrazují, ať je to
příkrý statkář Wüstenberg, neklidný inspektor Herbst či požitkářský asistent Szepanski.
A za všemi se tyčí přesvědčivě, třeba jen v několika scénách předvedený, hospodářský
dělník Brandt, jediný, který nalézá rovnováhu mezi vnitřním a vnějším světem v jistotě
své víry.
Bischoffův román »To všechno voda« (Der Wassermann - Melantrich, přeložil
Milan Rusinský) je regionální skladbou ve větší míře než »Rok na statku«, zabírá do
svého obrazu větší oblasti kolektiva, vzrušený osud kraje, postiženého povodní v pojizerském podhůří. Zážitky protagonistů (ořešský mlynář Ondřej Klupa, Hanička Grygarova, ovčák Jakub Grygar, Anna Exnerová, zámecká slečna Angela) probíhají v nejužší souvislosti s osudem celého kraje. Mnohým příznakem připomene Bischoff Pourratovu barvitou kroniku, zvláště tam, kde sugestivně postihuje hrůzu i kletbu živlů, nepročištěné a nevykoupené reality. Způsob, jak Bischoff monumentalisuje jednotlivé pří
běhy a váže je v mythus kraje, dokládá úroveň jeho umění (povodeň, stavba přehrady
atd.), které miluje scény pohnuté a dramaticky vypjaté. Přitom je autorovou ctí, že
neupadl do alegorisování a nevzal svým postavám živelnou konkrétnost. Umělec men
šího fondu by tu určitě podlehl, zvláště, když by si v čelo skladby položil motto zho
řeleckého mystika Jakuba Böhme, podle něhož je viditelný svět obrazem světa neviditel
ného. Pohled, kterým dovedl Bischoff, krajan Böhmův a Schefflerův, vidět démonii zlé,
nevykoupené hmoty a blouznivého sektářství, je silný a vytvořil skladbu velkého rozpětí
a dynamiky.
Karel Metyš
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Listy ochotníkům
Neveliká rozsahem, ale bohatá obsahově je knížka o ochotnickém divadelnictví,
která vyšla péčí Kulturní rady v nakladatelství Novina. Napsal ji A. M. Brousil ve
formě sedmi dopisů ochotníkům, shrnutých pod nenáročný název Listy ochotníkům.
Autor se dotýká téměř všech důležitých složek divadelní činnosti ochotnické
s upřímnou otevřeností a plodnou iniciativností. Má k tomu dobrou průpravu nejen
ve znalosti divadla po stránce obecné, nýbrž i ve znalosti zvláštních potřeb ochotnických.
Ale má k tomu i právo, protože jeho kritické stanovisko ke zjevům nezdravým nebo
povážlivým pro další vývoj vyvěrá z lásky k divadlu a z hlubšího pochopení celého
smyslu ochotnické divadelní práce. Každý, komu leží na srdci České divadelnictví, musí
souhlasí ti s jeho názory na poměr ochotníků k divadlu profesionálnímu a naopak,
každý musí podepsati jeho výzvu, aby ochotníci si byli vědomi své kulturní i mravní
odpovědnosti v pojímání svého poslání, ve volbě repertoiru, ve studiu a předváděni
her, stejně jako každý z ochotníků by měl uposlechnout jeho vybídnutí ke studiu
odborné - u nás ostatně nepříliš rozsáhlé - literatury.
Jestliže pak Brousil věnuje zvláštní kapitoly - vlastně zvláštní dopisy - otázce
Jiráskových Hronovů a divadelní kritiky okolo nich i obecně, činí tak, aby na kon
kretních případech ukázal na kladné i záporné složky i na vyšším stupni kulturní práče
ochotnické. I zde vidí věc velmi správně, jak mohou dosvědčit mnozí, kdo blíže poznali
poměry. Účelná stručnost knížky asi nedovolila, aby byly podrobeny kritickému roz
boru sociologické a psychologické podmínky pracovní, v nichž se ochotnická práče
vyvíjí - stál by věru za rozbor problém místních kulturních veličin a ochotnických
primadon, nebo otázka národně-mravní stránky působnosti divadelních představení
ale k tomu snad dospěje studium další.
Divadelnictví české a ochotnictvo zvláště je zavázáno Brousilovi vděčností za jeho
knížku, jež ovšem vyplynula ze starší opravdu pronikavé činnosti kritické a láskyplného
zájmu o divadlo, a je si jen přáti, aby Listy ochotníkům byly nejen čteny, nýbrž hlavně
jejich obsah aby byl pochopen a naplňován.
Leopold Peřich

Balbínovo vyhnanství
Václav Ryneš: Vyhnanství P. Bohuslava Balbína. Zápas vlasteneckého jesuity
o životní historické dílo. - Nakladatelství Vyšehrad v Praze, 1940. Stran 78.
Balbínovým vyhnanstvím míní se pobyt v Klatovech v letech 1671-4, způsobený
nelibostí nejvyšsího purkrabího českého Bernarda Ignáce z Martinic nad prvními kni
hami Balbínovy Epitome rerum Bohemicarum, které se r. 1670 dostaly, ještě než cela
sedmidílná kniha byla vydána, do rukou tohoto nejvyšsího českého úředníka. Martimcovi vadilo zejména, že Balbín prý popírá dědičnou posloupnost habsburských králů
v Čechách. S touto výtkou obrátil se Martinic na svého přítele Karla de Noyelle,
asistenta německé jesuitské asistencie (potomního řádového generála). Výsledek byl,
že byl Balbín přeložen do Klatov, »kde by nemohl škoditi«. Zápasem o životní histo
rické dílo Balbínovo, jak stojí v podtitulu knihy, rozumí se pak několikaleté Balbínovo
úsilí o vydání Epitome, jejíž tisk byl Martinic zakázal.

Řád V III. 19.
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Autor studie, klatovský rodák, jenž napsal již několik prací z církevních a nábo
ženských dějin českých, a též několik prací z dějin rodných Klatov, vypsal tu Balbínův
pobyt v Klatovech velmi zevrubně, s použitím rozsáhlé literatury i pramenů dosud
nevydaných. Středem líčení je ovšem boj o vydání Epitome, který nakonec rozhodl ve
prospěch Balbínův král český a císař, s ohledem na něhož nejvyšší úředník v Čechách
chtěl spis potlačiti. I ještě po vřelém doporučení Leopoldově bylo s tiskem knihy
otáleno. RyneŠ usuzuje, zajisté správně, že v Martinicovi a jemu podobných možno
spatřovati již ony směry, které ve století následujícím utužily absolutismus panovnický,
a jimž byl i vliv Tovaryšstva Ježíšova, zejména na censuru, nevítaný. Tito rádcové
císařovi byli »absolutističtější« a o práva svých suverénů úzkostlivější než panovník sám.
Obava před nimi nutila patrně jesuitský řád k opatrnosti, aby přece jen v Epitome nebylo
nic, co by se práv králových a jeho předků dotklo.
V Klatovech napsal Balbín svoji známou Obranu, o Klatovech a okolí zmiňuje se
Balbín často ve svých Miscellaneích, - o tom všem píše Ryneš s velkou znalostí věci
a zápalem rodáka.
Vlastnímu líčení Balbínova exilu předchází krátká historie koleje, resp. zprvu
residence jesuitské v Klatovech od jejího založení r. 1636, a obšírné líčení Balbínova
prvního pobytu v klatovské koleji (1663-4).
J . Hobzek

Malířské výstavy
Opuštěná paleta

V době, kdy se v umění stále častěji volá po usměrnění generace a kdy mladí na
kterékoliv výspě si uvědomují svou odpovědnost vůči společnosti i umění, otevřel To
pičův salon retrospektivní výstavu malířů, kterým osud nedopřál dokončiti dílo. Setká
váme se na ní se jmény více či méně známými, nahodile seřazenými, jak právě se je
podařilo během krátkých příprav nalézti mezi malíři, co zemřeli před dovršením životní
padesátky.
Purkyně, Chittussi, Marold, Slavíček, Průcha, Kubišta, Kremlička - kdo z nich však
stojí před námi s torsem, nad nímž bychom se v rozpacích pozastavovali? Snad jenom
tehdy, byl-li znám celý záměr a cíl a konfrontujeme-li s ním dosažený stupeň, můžeme
mluviti o torse, ale což nevidíte při vyslovení určitého jména osobnost již v rysech tak
pevných, že neváháte mluviti o stylu?
Dějiny umění nejsou tvořeny předpokládanými možnostmi, nýbrž skutečností. To,
co je v nich podstatné, zůstává. Nové generace objevují toho či onoho podle svého umě
leckého svědomí a zdá-li se, že někomu snad bylo ublíženo, čas brzy chybu opraví.
Je však nutné ptáti se po umění a ne po věku mladosti, který může bezesporu na
někoho citově zapůsobit; sentimentalita má však od piety velmi daleko.
Asi jako dobrý obchodní nápad od umění.
František Tichý

Se soubory obrazů Tichého setkali jsme se během jednoho roku Čtyřikrát (duben
1941 u Topiče, účast na výstavě »Duchovní námět v české malbě a sochařství«,
v březnu letošního roku ve Vilímkově galerii, v dubnu tamtéž samostatná výstava
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a souběžná exposice jeho ilustrací, grafik a kreseb v galerii Pošov ě); mezi nimi nej
raněji datované číslo bylo z roku 1932, tedy, možno říci, poslední desetiletí práce umělce
letos Šestačtyřicetiletého.
Náleží již k jeho jménu představa všeho zvláštního, v jistém smyslu exotického,
snového až k hranici fantastičnosti, představa, která se již ustálila pod vlivem osobní
citové uzavřenosti a v úhlu cizího výkladu umělcovy thematiky: periferie, cirkus, commedia delťarte, biblické motivy. V tom chceš-li hledati a nacházeti jeho životopis rouška jen málo je poodkryta, třebas jsou závislosti přímé. Pravdu mají všichni vykladači
a nestačí-li snad jejich slova, tažte se sami sfingy po tajemství.
Je Tichý básníkem pohybu, ale jen takového, který je zvládnut do všech podrob
ností, který neopájí při svém provádění, nýbrž teprve při zhodnocení podívané a zá
žitku z ní, estetického jen potud, pokud je v živelném souhlasu s touhou diváka po
neobyčejnosti a pokud okamžik vrcholení dopíná jeho překvapenost.
Pevnou linií vyjadřuje i nej nepatrnější nuanci pohybu a nemění její způsob ani při
změně techniky: s toutéž rafinovanou jistotou, vedenou někdy až na okraj improvisace,
setkáte se v kresbě, akvarelu, kvaši i leptu. Pravda - byly počátky jiné: z barevné
skvrny a její světelné kvality budoval objemy věcí, později sléval je v plochy, když
zbožnil Daumiera, na čas (a při určitých příležitostech stále) prodlel u Seurata a jeho
pevně řezané kontury, však »daumierovská složka přerostla seuratovskou«, jak pozna
menává V. Kramář; světlo a stín nejsou již jen pro kontrast, ale vzájemně modelují
předměty i osoby. A Toulouse-Lautreca si ještě objevuje pro jeho říznou linii a sociální
sklony, aby, ověřiv si vše, co do té doby jen tušil, pracovati počal na roli své. A hodně,
hodně pracoval.
Je to vskutku jiný svět a nikoliv jen v námětu, svět vysněné skutečnosti, snad
představa, snad idea - idea subjektivní a přece ne pouze Tichého - věcí i podoby
osob a činů, dobývaná málem na útěku od nich: poznáváš jen masky a postoje, ne
účastné a obecné, rozumíš gestu pečlivě naučenému - ale ve tváři, ztvrdlé ličidlem
a znamenané časem a jeho příhodami, v té tváři najdeš oko, jímž uvidíš až do srdce.
Je zkušenost v tom pohledu, existence a její právo vykoupené utrpením, na jehož
druhu nezáleží tolik jako spíše na jeho prostém faktu, existence bez sociální problema
tiky, bez všeobecné platnosti, jen Osud Člověka případ od případu zjišťovaný a zazna
menávaný v půdorysu stavby. Tichého lidé stojí stranou společnosti a nejsou její obža
lobou, třebas jejich srdce bylo rytmováno srdcem umělcovým, tak neomylným v citu
a vědomí vlastního sociálního zařadění.
Miloslav Holý
V
Malé síni Mánesa vystavuje malíř Miloslav Holý drobnou práci z posledních
deseti let. Nejsou to velké formáty a ne také ukázky jeho tvorby nej lepší, a přece jej
v nich nalézáme beze zbytku. René Baert rozděluje francouzské malíře na ty, kdo myslí,
a na ty, kteří malují. Použijeme-li hesla, patří Holý k těm, kdož nad námětem nemeditují. Nehledá a nenalézá v něm víc, než čím pro člověka skutečně je: maluje věci,
které jsou kolem nás, které známe a které pro nás mají větší nebo menší praktickou hod
notu. Malíř Holý se na ně dívá, tu vezme do ruky tužku, tu Štětec, jindy barevné křídy
a maluje. Ne víc, než co vidí. Spoléhá na svůj zrak a technickou znalost malby. Je to
staré dědictví a pro mnohé malíře již do dna vyčerpané: lyrikům stačí. Někdo jde kra
jinou a když se tak kolem dívá, musí si něco zapsati o té kráse. Holý musí kreslit
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a má-li s sebou barvy, tím lip. »Labe u Drahelic«, napíše potom do katalogu a ty se,
diváku, div, co má v sobe barev.
Je to klidné umění, plné radostné pohody, ani Spáleniště, ani Vyhořelý mlýn ti
nepoví nic o smutku. Ano, pane, hořelo, ale o život snad nikdo nepřisel. A potom:
slunce tolik svítí!
Nabízí se mnoho přirovnání a mnoho jmen se staví na druhou stranu. Každý, kdo
vidí v umění (a tím i v malířství) zápas o myšlenku, musí být proti. Ale i on uzná
veliký citový fond a pevný technický základ, vlastnosti pro malíře nepostradatelné.
Jan Bauch
Mnohý malíř si dnes zasel pro výtvarné osvěžení do minulosti; Bauchovi učaro
valo Španělské baroko, Greco. Svým případem přesvědčuje zvlášť důrazně, že není to jen
technika a vnější forma (historismus), která přináší obrodu a vytváří uměleckou hod
notu, ale cit, jeho opravdovost a jeho formování jako složky neodlučitelné.
Bauchova malba - to je celek jedinečný umělecky i svou polohou v současném
malířství. Byly slyšeny námitky a mluveno i o rozpačitosti v thematice a pod. Že se
vymkl formulce a kritikovu přesvědčení?
Maluje Krista; jsou to již motivy tradiční: Večeře Páně, Kristus na hoře Olivetské,
Golgota, Sňatý s kříže - a Bauch se k nim vrací pro velikost lidského utrpení, pro
bolestnou lásku k Člověku. Není dnes sám, koho zaujaly tyto náměty. Umělec nepod
stupuje již zápas o látku (snad jen o její společenské poslání) a upíná se tím víc k je
jímu vyjádření prostředky malířskými (vzpomeňme thematických hledání za sociální vlny
před a po první světové válce).
Jsou děje staré, však nové jest jejich vidění.
Tenké pruhy pozemského světla modelují tělo přibité na kříži i dvě plačící Marie
pod ním a šarlat bojující s černí tvoří nekonečný horizont k tomu utrpení.
Golgota: Ukřižovaný, který již vykoupil a nepatří víc této zemi, je zalit těžkými
paprsky a ti, jež tu zanechal světu s černou bolestí, se choulí k sobě v strašné samotě.
Bauch miluje Černou barvu. Zpovídá se jí. Její pomocí tvoří bezmezný prostor. A ta
mohutná exprese v kontrastu černi se žlutí, zelenou a červenou! Jsou to smutné a tvrdé
tóny, při nichž žluť ani červeň nehřejí. Bauch je dramatikem barvy stejného rodu, jako
V. Gogh (nepřihlížíme-li k jeho barevnému omezení): podívejte se na jeho Loretu.
Deformuje tvary, neboť k vyjádření stačí mu jejich charakteristická zkratka, rozdrásaná
útočnými tahy štětce až do tvarů hrubě tesaných.
Dávno již překročil onen vývojový úsek, který V. M. Nebeský charakterisoval jako
stav »ustavičného utváření«, ve kterém předmět není než zobrazením sil, jimiž vegetuje.
Tyto síly vlévá dnes člověku do žil rozdvojené v sílu fysickou a touhu a v přepisu
tohoto tragického zápasu hmoty a ducha dává jim oběma padati, mysle na Osud a jeho
častá vítězství. Byl-li kdysi lyrikem pohybu, je dnes tragikem citu, ve figurální kom
posici stejně jako v krajině Či aktu. Ohlasy Bauchovy tvorby starší (vystavuje z ní na při
pomínku několik fotografií) vystopujeme však ještě při zobrazování ženského těla: v těch
několika aktech uchoval si vřelost a obdiv pro čistý tvar, třebas již se k němu blíží spíš
pozorovatelsky.
Bauchova malba působí silně a přes všechny výtky není nečasová (a nadčasovost je
všude tam, kde zájem o hodnoty není převyšován zájmem jiným, mimovýtvarným).
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Ivo Rublič

V Mazáčově Elánu podává mladý Ivo Rublič první počet ze své umělecké práce,
k níž se teprve nedávno odhodlal. Není žákem žádné školy, poučoval se jen na výstavách
a reprodukcích a zkoušel. Maloval. Ale nejdříve kreslil. Zná kresby Picassovy, zná
Chirica, Matisse. A jistě se obdivuje Tichému. Skizzuje tanečnici a myslí na Degase.
Úvod k jeho výstave mluví o isolovanosti. Naopak: není bez informaci o výtvarné
situaci své doby, rozhoduje-li se pro světlo jako Činitele pro obraz nejdůlezitejšiho. Zná
jistě Lieslera. Ale nade vším, tam někde vzadu u pramene malířova myšlení, cítíš Picassa.
Sám však cílí jinam, podívej se na jeho zátiší: střízlivá věcnost. Portrét: dívá se ti do
očí - Rublič klade všechno přímo před sebe a nezamýšlí se nad posláním. Jablka, lastura,
baletní střevíčky, jsi připraven? Maluj.
V kresbě (někde se snaží o stylisaci) buduje na lineárních kontrastech a užívá jí
nejčastěji v jejím původním významu: jako první záznam budoucího obrazu. Je rea
listický, někdy až otrocky úzkostlivý. A vyzná se v řemesle.
Bylo by předčasné z těch několika prací činiti závěry, tolik však můžeme již dnes:
oceniti úsilí malíře samostatně se probíjejícího i přes podceňování, jehož se mu někde
dostává, a věřícího pevně ve správnost své cesty. Tu však bude nutno ještě přesněji vy
mezíti a zahledět se spise kupředu než kolem sebe. Alespoň s tou intensitou, jako
v »Dívce s podepřenou rukou«.
Stanislav Talaváňa

POZNÁMKY
Zemřel Emanuel R á d l
Ve věku 68 let zemřel v měsíci květnu t. r. profesor filosofie přírodních věd na České
universitě Karlově Emanuel Rádi, výrazná postava České filosofie, tak chudé na opravdové
osobnosti. S Rádlem odchází z našeho života muž, který do jisté míry představoval určitý
typ českého myšlení, myslíme totiž filosofa, který byl zároveň bojovníkem, který se tedy
nespokojoval přednáškami za universitní katedrou, nýbrž zasahoval aktivně do všech důle
žitějších otázek veřejného života. Rádi byl povaha impulsivní a hybná, stále znepokojená
vším, co hýbalo naším životem, a t to byla t. zv. otázka o smyslu Českých dějin, věci náboboženské, politické, národnostní, problémy populační či otázky umělecké. Zde všude za
sáhl Články, brožurami a knihami, a často jsme se s ním setkávali na debatních večerech
a přednáškách. Vyšel z přírodních věd, z biologie, a jeho kniha »Dějiny vývojových
theorií«, která vyšla také německy, proslavila jeho jméno daleko za hranicemi naší vlasti.
Při své bystrosti nemohl ovšem Rádl nepostřehnout, jaké dalekosáhlé a převratné změny
prodělávají přírodní vědy od počátku tohoto století, jak se ve vědě opouští positivismus
a vývojová theorie ve smyslu darwinistickém, a jak je vůbec nutno překonávat neblahé dě
dictví devatenáctého století v přírodních i duchovních vědách. V letech poválečných setkal
se Rádl s novým úsilím v protestantské theologii, zastoupené v Německu především Karlem
Barthem, u nás pak některými představiteli českého protestantismu, a toto setkání mělo
nesporně velmi hluboký vliv na jeho myšlení. Velký rozruch, v našich pomerech ovsem
pochopitelný, způsobil Rádi tím, že jako filosof uznal theologii jako vedu a stavěl ji na
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první místo v klasifikaci věd. Z této doby jsou nej výraznějším jeho dílem dvousvazkové
»Dějiny filosofie«, pozoruhodný, i když v základních věcech jednostranný pokus o revisi
dějin filosofie a podstaty a smyslu filosofie vůbec. Vycházeje z barthovské theologické
dialektiky, která v odporu k pantheistickým sklonům v evangelickém bohosloví ostře odli
šila svět a hříšnost člověka od Boha jakožto nejvyšší normy, požadoval Rádl v těchto svěže
a naprosto ne nudně psaných dějinách filosofie, aby filosofie netoliko konstatovala, co
jest, nezírala na běh světa, nýbrž říkala, co má být, usilovala o přetvoření světa a chtěla
jej přiblížit k ideálům božským. V té době podnikl Rádl také cestu na Východ a kontemplativní zaměření východní kultury bez touhy změnit tento svět jistě přispělo k jeho zdů
raznění aktivity, ačkoli zase naopak správně viděl, že západnické přeceňování činnosti
a civilisacního aktivismu přivedlo Západ k povrchnosti a jednostrannému uctívání civilisačního komfortu. Bohužel se Rádlovi jeho pokus o vyrovnání kontemplace a akce nepo
dařil; skončil přílišným zdůrazněním akce, činnosti, tvořivosti, toho, co má být, a nedo
stoupil až k oněm výšinám, kterých dosáhlo evropské křesťanské myšlení, jemuž operatio
sequitur esse, tedy bytí, plnost bytí je před konáním a činnost vzniká ex superabundantia
contemplationis, z přebytku zírání. Studium svatosti a svatých v naší západní kultuře (Vý
chod má také svaté!) by bylo Rádla snad přesvědčilo, že rozhodující a trvalý zásah do života
vycházel od těch, u nichž zírání, kontemplace byla prvotní a akce byla jen důsledkem této
opravdové plnosti bytí z nadpřirozených pramenů, tedy že nej hlubší dosah do života nelze
očekávat od filosofů, nýbrž od svatých. Toto by bylo důsledné domyšlení cest, na které
se Rádl dal svým uznáním primátu theologie před ostatním poznáním a konečně svým do
znáním, že Bůh je absolutní skutečností, kdyby - kdyby ovšem Rádl nezůstával v zajetí
protestantské tradice, v níž je Bůh »normou«, měřítkem, ideou, tedy abstraktem, konec
konců zase filosofickým pojmem a nikoli skutečností, nikoli Bohem proroků, jak by řekl
Pascal. Rádlův boj proti pantheismu a zejména naturalismu a irracionalismu zůstal tak na
poloviční cestě, neboť jsme mohli později poznat, že uctívání neosobních irracionálních sil
nijak nebrání jejich aktivnímu uplatnění s velikým zdůrazněním vůle.
Přes tyto své omyly, jež nutno přičísti vědecké a náboženské tradici, z níž vyrůstal,
musíme ovšem říci, že se z našich filosofů dostal nejdále a v naší filosofické poušti je
osobností, která ani v budoucnosti neztratí svůj význam.
Rudolf Voříšek

Ještě pa nu J a r os l a v u A l b r e c h t o v i

Pan Jaroslav Albrecht mi odpovídá »s úsměvem«. Směje se předčasně a nemá čemu,
ledaže by se chtěl smáti sobě. Neusvědčil mne z ničeho, a já se také z ničeho nevytáčel a nevytáčím. Naopak, pan Albrecht se otáčí na obrtlíku. Prosím, srovnejte:
1.
Napsal jsem v 46. čísle loňské Brázdy doslovně: »Jde především o to, jaký byl
vztah Dvořákův k Smetanovi, vztah osobní, za života i po smrti Smetanově. Je uchováno
pamětníky několik výroků Dvořákových o Smetanovi, z nichž mnohý je více než nega
tivní, podrážděný, při nej menším málo uctivý. Uvažme příčiny: Dvořák, jenž se brzy
domohl slávy světové, úspěchů a ohlasu mimořádného, nenalézá tento ohlas doma, neboť
je stále stísněn zjevem Smetanovým. Nutně si byl vědom své závislosti na Smetanovi,
jinak by sotva byl ve své tvorbě uplatnil nápadně smetanovskou orientaci. Růstem svého
umění a svých úspěchů si uvědomuje výši měřítek, která Smetana postavil každé české
tvorbě. To Dvořák pociťuje jako útlak a vzdoruje tomu sem tam nějakým siláckým slo
vem, které se nám uchovalo v cizí interpretaci. Je to přirozená reakce mladšího mistra
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vůči staršímu, jak ji poznáváme takřka ve všech časech, kdy mimoděk stanou ti, kteří
by si měli býti nej bližší, proti sobě. Dvořák, jistý úspěchy světovými, se stává na do
mácí půdě vlivem Smetanovým nejistým. Závidí Smetanovi jeho zakladatelský význam
v naší národní kultuře. Není to však závist nízká, nýbrž vroucí touha státi se v národě
tím, čím se stal Smetana. Primát Smetanův je skutečnost, kterou Dvořák hledí přemoci
extensitou. Beru velmi kriticky každý z tradovaných výroků Dvořákových o Smetanovi
a jeho umění, hledím nalézti vždy kladný osobnostní rys, jenž je za slovem, navenek
neomaleným. To však nečinili ti, kdo podobné výroky slýchali z úst Dvořákových a kdo
je zapisovali jako příběhy anekdotické. Nesporně tito ctitelé Dvořákovi, kteří žili pod
sugescí Dvořákovy osobnosti, vzali slova za bernou minci. Mohlo se tak státi um spise,
že v Dvořákově okruhu byli jednotlivci, jimž Dvořákova prirozená a pochopitelná oposice proti Smetanovi přicházela vhod.«
2. V odpovědi na výpad Ing. Šourka, jenž mi vyčítal »neurčité a jinotajné nápo
vědi«, jsem znova v 49. čísle Brázdy zdůraznil své stanovisko a podotkl jsem výslovně:
»Opakuji, že úmyslně jsem ony cizí interpretace neuvedl a neuvádím ani dnes. Životo
pisci Dvořákovu jsou přece, nebo měly by být i s doklady známy. Nemel jsem a nemám
v úmyslu (jak patrno z citované Části mého prvního článku) s nimi vyrukovat jako
s bojovými prostředky v nějakém novém „protidvořákovském boji” .«
3. Pan Jaroslav Albrecht píše v druhém čísle Řádu, str. 96, že jsem se pokoušel
v náznakových, ale nedoložených a patrně také neprokazatelných (podtrhuji já) nápo
vědích a narážkách přesvědčovati, že Dvořák byl uměleckým a osobním nepřítelem Sme
tany, že prý se o něm vyjadřoval ostře, ba dokonce i neomaleně.
4. Ocitoval jsem v minulém Řádu jeden dříve zveřejněný výrok Dvořákův a pan
Albrecht tamtéž v odpovědi honem konstatuje: »Že Dvořák tu a tam pronesl o Sme
tanovi poněkud ostřejší výrok, ví u nás každý, kdo se jen poněkud zabývá historií hud
by. Tady Očadlík objevuje po druhé Ameriku.«
Tedy: minule jsem uváděl »neprokazatelné nápovědi«, nyní, když cituji literaturu,
»objevuji Ameriku«! Pan Albrecht se umí točiti na čtyráku! Mění barvu podle toho,
jak se mu to hodí, a přitom patheticky káže, že na pravdu je vhodná doba vždy! N e
záleží mi na tom, co mi imputuje, že prý chci udělat, protože už to, co napsal ve sporné
otázce, dostatečně prokazuje, že víru v jeho slova může mít jen ten, kdo neprohlédl
jejich jedinečnou povrchnost, jejich zaslepenost stranickou, která nedbá fakt, protože je
nechce znáti. Nejsem hagiografem smetanovským, ale těší mne, že z dosavadních vý
sledků mé práce může mít vůbec někdo - horribile dictu! pan Albrecht! — tento dojem.
Je mi to důkazem, že z podrobného studia věcí a z přesného poznání pramenů a jejich
interpretace vzniká o Smetanovi obraz tak světlý a jasný, že může být nazván hagiografií. (Ví vůbec pan Albrecht, co to doslovně znamená?) Půjdu Šlépějemi svých slav
ných učitelů, ať je to milo Či nemilo nedoukům, jako je pan Albrecht a všichni, kdo si
chtějí ohřát svou polívčičku na jejich hranici.
Odpůrci budou mít možnost dostatečnou, aby zrevidovali nejen mé dedukce, ale
také jejich pramenný podklad. Pan Albrecht a všichni ostatní, kteří prameny neumějí
ani najít, nadto je přečíst a zapamatovat si jejich obsah, prominou, že jim je neukazuji,
dokud jsem je sám nevyužil, třebaže vím, že by jim nebyly pranic platny. Konstatuji
dnes, jsa si vědom, že je na tuto pravdu vhodná doba, že pan Jaroslav Albrecht umí
překrucovati fakta i situace podle libosti, že pracuje podezíráním, insinuacemi a pó
zami, které obratem promění, když je usvědčen. A píši mu tento cejch, věřte, rukou
i perem naprosto neroztřepaným.
Mirko Očadlík
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O č a d l í k o v i - na r o z l o u č e n o u
Neodbytnému Očadlíkovi odpovídám i tentokrát stručně, a jak vidí - opět s úsměvem.
Pouze konstatuji: nových důkazů o Dvořákově »neomalenosti« nepodává. Místo toho
častuje mne novými nájezdy a novým podezříváním. Nevím proč. Vždyť jsem mu již
posledně řekl, že mně ani jedno, ani druhé nemůže uškoditi. Ale každý polemisuje, jak
se tomu naučil; někdo klidně a věcně, někdo rozhorleně a ne právě nejslusněji. Že na
věcné námitky též věcně odpovídám, pozná Očadlík z mé odpovědi panu prof. Bohuslavu
Hostinskému. Až se Očadlík naučí podobně polemisovat, budu mu právě tak odpovídat.
Zatím nemohu s ním jednat jinak - nechť se proto sebevíce zlobí - než s úsměvem.
Očadlíkovo nadšené oslavování vlastních učitelů plyne jen z jeho velké myšlenkové
závislosti, z nedostatku samostatného úsudku. Lidé, kteří došli k skálopevnému přesvěd
čení, že »umělecká methoda Dvořákova skončila fiaskem« (Josef Bartoš, Antonín Dvořák,
Praha, 1913, str. 422), že Dvořák jest » opakem genia« (str. 423), že »J. Suk aplikuje
methodu Dvořákovu ztroskotal a je nám příkladem umělce, který neví, kam jde« (str.
426), že »Dvořák se do smrti nenaučil správně deklamovati a že problém českosti v hudbě
rozřešil si jako problém zvukového exotismu, o nic významnějšího, než problém exotismu
amerického«, takoví lidé mohou být oslavováni opravdu jen od žáků druhu Očadlíkova.
A což teprve druhý z Očadlíkových duchových otců. Ten v roce 1913 přímo prohlásil také velmi patheticky - že s Dvořákovým uměním jest již nadobro konec. Napsal tenkrát
do »České kultury« (str. 188): »Kdybych já měl říci své mínění o Dvořákovi, nemohl
bych dnes říci více než tolik, že mne Dvořák nezajímá. Pro mne je to odbytá mrtvá kapitola
z české hudby, kde pro ducha bádavého ( ! ! ) a tvořivého není mnoho co dělati... Jest to
balvan, jejž si mladý český hudebník musí odvalit z cesty, aby mohl jiti dále.« Vida, jak
se časy mění. Očadlíkova učitele Dvořák nezajímal vůbec. Očadlík však má zájem aspoň
o - dvořákovské klepy. Snad v tomhle je ukryt onen slibovaný »pokrok« české hudební
kritiky.
Než v závěru ještě vážné slůvko na rozloučenou. Na další »polemiky« OČadlíkovy
odpovídat nebudu. Bylo by to pouhé maření času. V jedné věci mně však OČadlíkovy
»polemiky« přinesly přece jen poučení. Potvrdily mi domněnku o tom, jak hluboká jest
neznalost skutečných dějin české kultury hudební, co tu ještě dnes v naší smetanovské
hagiografii vládne zmatených názorů a jak tuhý mají často život. Tady nejde, jak mylně
mi vyčítá Očadlík, o nějaké napadání osob, nýbrž o reálný obraz naší hudební minulosti.
A budování tohoto obrazu jest pro mne úkolem daleko naléhavějším než neplodné debaty
s nekritickým a nepoučitelným učněm dvou tak neslavných učitelů.
Jaroslav Albrecht
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Jan Cep

Tvář pod pavučinou
Soubor povídek , zamýšlejících se nad tajemnou krásou i smutkem
lidského života a nad věčnou touhou duše po vykoupení z tíživého
pozemského zmatku.
Národní cena 1941. - V. vydání. Stran 198, brož. 39 K, váz. 53 K.

Concha Espina

Č ekala jsem na tebe
Neobyčejné románové svědectví o životě severošpanělského lidu , jež
opravdová básnířka dovedla prodchnouti velkým soucitem i láskou
a monumentalisovati vyspělým uměním. S úžasnou silou je tu před
veden bolestný svár romantické touhy s nezměnitelnou skutečností
života , pevně vázaného k rodu a půdě.
Přeložil R. J. Slabý. Vyšlo jako I .-2. svazek V I. roč. Katolického
literárního klubu, II. vydání v knihovně „ Z domova a světa".
Stran 348, brož. 50 K, váz. 64 K.

Maurice Roelants

Vysněný život
Román vlámského autora, zachycující jemně a naléhavě citový život
hrdé dívky , kolísající mezi touhou, žárlivostí a obětí.
Stran 160, brož. 32 K, váz. 45 K.
U všech knihkupců.
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K Y T K A D O B R Ý C H KNIH
Pavel Nauman: V ÍC E ZLÉHO
Ukázat, kolik vzrušujícího napětí a dramatických momentů skrývá
v sobě život průmyslového podnikatele, jehož v šechen úspěch závisí
nakonec na citovém, mravním, charakterním základu člověka, bez
něhož se všechno, obchod, plány, majetek hroutí-podařilo se tomuto
vyzrálému dílu v plné a přesvědčivé šíři.
Stran 288, brož. 46 K, váz. 60 K.

Dominik Pecka: KAMARÁDKA
Nový román vynikajícího psychologa a vychovatele, vytěžený opět
z rušného, barvitého, svěžího prostředí studentského, uvádí na scénu
řadu studentů a profesorů, se zdarem a vtipně zachycuje jejich oso
bitě odlišnou charakteristiku, humor i vážnost milých a rozkošných
let studentských. Stran 168, brož. 39 K, váz. 53 K.

František Skácelík: VENKOVSKÝ LÉKAŘ
Myšlenkově i umělecky zdařilý román z prostředí venkovského měs
tečka, plný drobných příhod lékařské prakse, tajemných překvape
ní, soudních případů i zápletek. Zároveň skvělá obrana lékařského
stavu a jeho významu v životě společnosti i jednotlivců. II. vydání.
Stran 250, brož. 38 K, váz. 50 K.

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

B. Svatoš: NAD LESY STOUPÁ DÝM
Román z kraje, kde „nad lesy stoupá dým ", dým ještě z milířů,
pozvolna vsak zaměňovaný dýmem z továrních komínů, dovede cele
získat pro účastné sledování osudů silných románových postav, které
jsou věrně odpozorovanými, tvrdě pravdivými typy životními.
Stran 216, brož. 48 K, váz. 62 K.

U všech knihkupců
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