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Dr. Ludvík Amaruster:
HUBENÁ LÉTA VÝKONNÉ PŘÍ ČINNOSTI.
/ Poznámky na okraj filosofického kongresu v Benátkách,1958,/

Druzí podali zprávu o tom,o čem se na XII. filosofickém kongresu v Benátkách jednalo. Možná,že by bylo neméně zajímavé a poučné sestavit seznam oněch problémů,o nichž se v Benát
kách n e j e d n a. 1 o , ačkoliv by se o nioh vlastně v rámci
themat kongresu jednat mohlo anebo i mělo. I to by bylo příno sem k posouzení historické situace dnešního filosofického myšle
ní* Jednomu takovému chybějícímu pojmu chceme věnovat tuto krát"
kou úvahu.
Příspěvky projednávané na kongrese byly rozděleny do
t?rí skupin: 1. Člověk^a příroda; 2. Svoboda a hodnota; 3. Logika,řec a komunikace. Účastníkovi kongresu,sledujícímu obsah jed
notlivých referátů a průběh diskusí,neušla jistě podstatná změna ve způsobu, jak byla kladena otázka o postavení člověka a jeho svobodě v přírodě v minulém století a jak si kladou tuto otázku naši současníci dnes. Bývalý veliký antagonists svobody ,
nevyhnutelná fysická kausalita,výkonná příSinnost»nehraje dnes
ve filosofických úvahách téměř žádnou roli. Mnozí připisují tuto změnu v postoji a v problematice vlivu výsledků bádání přírodních věd- Nové oběvy v mikrofysice prý překonaly zastaralý
způsob myšlení v příčinných souvislostech. Tento názor se však
nesrovnává se skutečností. Heisenbergův princip neurčitosti se
nevztahuje na ontologickou kausalitu,nýbrž na nerušenou ob jek tivrií pozorovatelnost nejmenších mikrofysických pochodů a na
možnost předpovídat a popisovat je v kategoriích naší makrofysic
ké zkušenosti. Vystupovat s ním proti kausálnímu determinismu jako to dělá i sám Heisenberg - jě
možno jen za zcela určitých
filosofických předpokladů,z nichž první je,že celá objektivní
skutečnost těchto pochodů spočívá v jejich pozorovatelnosti se
strany člověka /l/. Ü kořenů mizícího zájmu o příčinnost neleží
změna přírodovědeckých,nýbrž filosofických koncepcí*
F i l o s o f i e

p ř í r o d y

na

ú s t u p u .

První z úvodních referátů v sekci "Člověk a příroda"
byl zaslán na kongres americkým, vědcem a filosofem Philippem
Frankem /2/ Ph.Frank si v něm klade otázku, jakou službu mohou
prokázat přírodní vědy filosofovi a politikovi při theoretickém
zdůvodňování aed.icllf ilosofických a politických systémů. Resigao.
vane odpovídá,že moderní vědy svými vlastními prostředky žádnou
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takovou službu ani filosofovi ani politikovi prokázat nemohou .
Mezi filosofií,politikou a vědami sice docházelo v minulosti v a
dochází i nyní k neustálému vzájemnému ovlivnování,toto ovlivno
vání se však pohybovalo a pohybuje v kruhu. Filosofové a politi
kove "nacházejí" podle Franka ve výsledcích vědeckého bádání je
nom to,co do nich sami předem svou interpretací vložili. Spekulativní filosofie a politika na jedné straně a přírodní vědy na
druhé straně spolu nemají věcné co dělat. Možnost filosofie pří
rody,která by spojovala spekulativní filosofii s přírodními vědami, je tím uvedena v pochybnost. Nás zde při tom zajímá především ta okolnost,že pro filosofy,kteří se s Ph.Frankem přimlouvají za rozluku nerovného manželství přirodních věd s filosofií,
přestává být i kausalita filosofickým thematem.
To platí především o neopositivismu. Neopositivismus
korunuje onu odluku tím,že upírá filosofii charakter vědeckého
poznání skutečnosti vůbec. Na poznání objektivní skutečnosti ma
jí podle něho výhradní právo přírodní vědy.- Vývoj přírodovědec,
kého pojmu příčinnosti známe. Jeho metamorfosa začala důrazným
protestem proti Aristotelově kvalitativnímu pojetí příčinnosti.
Renesanční vědci nechtějí hledat žádné skryté tajemné "vlastnos.
ti" věcí,jejich ctižádostí je odhalit mechanické pohyby,jež se
dají kvantitativně měřit a jež vyvolávají další mechanické poh^;
by. Mechanisté mezi nimi nám chtějí vysvětlit veškeré dění v p K
rodě jako tlak,náraz,tah,vis a tergo. Ale i pro tehdejší dyna —
misty neznamenají výrazy jako přitažlivost a tíže vlastně žádné
kvalitativní příčiny. Přitažlivost a tíže jsou pro Newtona mate,
maticky formulovatelným výrazem pro faktický vliv všeobecných
přírodních zákonů. "Příčiny jevů jsou nám dosud skryté", píše
Newton ve své Optice. V rukou neopositivistů se však pojem příčiny rozplývá uplne. Nejdříve byl nahrazen pojmem podmínky,komplexu podmínek,funkce. Pak se proměnily i ony dosud reální podmínky a jejich poměr vyjádřený v přírodním zákoně v pohou metodickou pomůcku bádání. Vědecké theorie a hypothesy přestávají
být vysvětlením přírodních zákonů, ne udává jí žádné příčiny pří rodních jevů,nýbrž jsou pouze zjednodušenými popisy těchto jevů. Jejich význam a kriterium správnosti spočívá v jejich plodnosti pro další bádání.
Je zřejmé,že v neopositivismu misí s obzoru filoso fické problematiky spolu s kausalitou i svoboda. Móděním poku sem rehabilitovat filosoficky lidskou svobodu a sice bez revise
positivistického pojetí objektivního poznání je existencialis mus. Jaspers,abychom uvedli aspoň jeden příklad,se pokouší právě tak málo jako positivisté rozvinout nějakou filosofii přírody. Postaven před hmotný svět se Jaspers zajímá ne tak o jeho o_
bjektivní skutečnost samu jako o naši účast na této skutečnosti
a o naše poznání této skutečnosti. Zjišíuje při tom,že jedna
z charakteristických vlastností empirického vědeckého poznání je
jeho všeobecná platnost. Nevyhnutelnost,se kterou si vědecky d_o
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kázaná věta v mezích, svých metodických předpokladů vynucuje náš
souhlas,je to,co v Jaspersově rozboru lidské situace odpovídá
nutné výkonné příčinnosti v objektivní realitě. Filosofické prgsr
dy podle něho nutné tuto vlastnost vynucovat si všeobecné uznání nemají. Skutečnost,na niž se vztahují - svobodná lidská osob
nost,transcendence - nepodléhají také žádné fysicky nutné kausa
lite. Jaspers však nechce rozdělovat skutečnost na empirický a
noumenální svět a stavět tyto dva světy proti sobě. Výstup k osobní existenci a k transcendenci se děje v empirickém světě
v ukonu překračování tohoto světa a jenom v tomto ukopu, jehož
námahu na sebe musíme stále znovu a znovu brát. Odtud chápeme
Jaspersův filosofický zájem o empirické bádání. Každý filosof ty
měl podle něho být činný v některém vědním oboru.
Postoj Husserlovy fenomenologie ke kausalitě je difje
rencovanější. Fenomenologická filosofie se vztahuje ve jménu ei
detické redukce hned na svém prvním kroku z oblasti konkrétních
existujících věcí do sféry "názorných" bytností /Wesenheiten/ .
Hranice oblasti konkrétních existujících věcí je však
zároveň
hranicí kausálního vysvětlování. Výkonná pří činnost nevystupuje
v důsledku toho ve fenomenologii jako princip,který by něco vysvětloval »nýbrž jen jako předmět fenomenologického rozboru mezi
mnoha jinými /3/. Mezi jednotlivými bytnostmi, jak jsou nám^dány
ve "Vesenschau,;, mezi jednotlivými akty,mezi aktem a jeho předmětem panují podstatné vztahy; jeden může být podkladem druhého,
nikdy vsak není jeden výkonnou příčinou druhého. Potvrzení toho
vidí fenomenologové v okolnosti,že bytnosti,akty a jejich předměty nemají žádného, časového trvání. Pro kausální vztahy je naopak čas podstatným prvkem. Při tom zůstávají fenomenologicky
vykasatelné podstatné vztahy předpokladem veškeré kausality ve
světě existujících konkrétních věcí. Pro přírodní vědy z
pijme, jsou-li tyto úvahy správné »důležitý áůsledek,že totiž zřej
mé podstatné vztahy nikdy nemohou být opraveny nebo překonány
v postupu, bádání nově objevenými příčinnými souvislostmi.
F i l o s o f i e

p ř í r o d y

v

o b r a n ě .

Ale vraíme se nyní k relaci Ph.Franka. Jeho příspěvek
k diskusi samozřejmě nezůstal bez kritiky. Mezi obhájci filosofie přírody a spolupráce spekulativní filosofie s přírodními vě.
dami vynikali členové sovětské delegace a někteří neoscholastici. Byli by mohli vystoupit a promluvit i jiní. Vliv U.Hartmanna na příklad jistě nezmizel po jeho úmrtí beze stopy. Sovětští
filosofové mají přirozený přístup ke kausalitě se svého materia
listického stanoviska. Jednota a souvislost skutečně vězí ve vě
cech samých ve formě kausálního determinismu. Ke o scholastic i na
druhé straně nacházejí svůj pojem příčinnosti v řecké filosofii,
Pojem příčinnosti tedy nevymizel z našeho dnešního
filosofického vědoiaí úplně. Ale nepřihlížíme-li k IT.Hartmannovi,
podržuje svou důležitost na kontinentě jenom u filosofů, kteří
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ee buclto vědomě vracejí zpět k způsobu,jak byla kladena otázka
příčinnosti v minulém století,anebo stojí v tisícileté tradici
Aristotelovy filosofie. Poslední původní spekulativní filosofie
soustředěná kolem pojmu příčinnosti byla filosofie A.Schopehhau
era. Schopenhauer sám uzavírá údobí čilého zájmu o kausalitu a
o filosofii přírody ve znamení transcendetálního a absolutního
idealismu.
Důvody
lení.

z a n e d b á v á n í

k a u s á l n í h o

m y

Odluka spekulativní filosofie od přírodních věd není
sama důvodem toho ,že pojem příčinnosti dnes ztrácí půdu. Mho hem spíše ji můžeme označit za jeden z následků zanedbávání po,i
mu kauaality. Kde asi leží skutečné důvody dnešních hubených let
výkonné příčinnosti?
Ve dvacátých let věnovala Else Wentscherová historii
problému kausality monografickou studii /4/. Vůdčí myšlenka její knihy je these Benno Erdmanna,že pokrok kausálního myšlení
jde ruku v ruce s pokračujícím rozlišováním mezi vlastním kausálním vztahem příčiny k následku a mezi logickým vztahem důvodu k důsledku,tj. mezi příčinami skutečného dění a mezi mecha nismem našeho poznání tohoto dění - dvěma slovy: mc-zi souvislostmi v realitě a mezi souvislostmi v myšlení. Tyto dvě zcela
rozdílné veličiny prý byly ve starověku neobezřetělně promíchány, moderní racionalismus je pak úmyslně ztotožnil, jako by příčinnost ^nebyla niö jiného než nutnost myslit skutečné souvis losti tím neb oním způsobem. Od dnů rozmachu přírodních věd je
prý však jejich oddělení zřetelně položenou úlohou. V Schopenha
uerově rozdělení obou druhů nutnosti vidí E.Wentscherová m-n-n-rv
v historii našeho problému.
Další osudy kausálního myšlení po Schopenhauerovi se
však nezdají zrovna potvrzovat thesi E.Wentscherové. Pochybnost
by se mohla přihlásit,zda mu toto rozdělení prospělo. Obrátíme
snad proto tvrzení E.Wentscherové a řekn<3me,že právě rozluka re
ální a ^logické příčinnosti přivodila dnešní úpadek kausálního ~
myšleni? Anebo je spíše disjunkce "Buáto rozloučit anebo ztotož
nit" sama nesprávně položena? Tato poslední otázka je myslím klí
čem k řešení celého nesnadného problému.
""
Filosofické zamyšlení nad důvodý mizejícího zájnru o
kausn.litu vede k základním ontologickým otázkám o poměru vněj síchvpříčin bytí k jeho vnitřním příčinám. V této krátké úvaze
nemůžeme ani schematicky rozvinout nauku o principech bytí a o
synthetické jodnotě možnosti a skutečnosti v kontingentní reali
tě. Spokojíme se s poukazem na to,že smysl a význam výkonné pří
činnosti pro nás nabývá zřetelných obrysů jen v souvislosti celého systému primárně subs tane iáljiích vnitrních vztahů podkladu
i. důsledků,které skutečnou,existující realitu konstituují. Že
kontingentní bytí je a se mění,znamená,že mu přísluší ontolo -
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gická vlastnost absolutní neslučitelnosti se svým současným nebytím a neměněním se,kterou ze své vlastní bytnosti nemůže zdůvodnit. Nemůže ji zdůvodnit, protože jeho kontingentní bytnost je
ke svému ztotožnění .se .svou existencí a vlastnostmi plynoucími
ze své existence metafysicky indeferentní. Důvod jejího faktického ztotožnění,který není v bytnosti samé, je tedy vnější důvod,
výkonná příčina /5i•
Začneme-li se však dívat na bytí jako na pouhou danost,pouhé bezprostřední faktum bez bytnosti,ztrácejí nutnosti
řídící naše myšlení tohoto bytí svůj ontologický podklad.Na mís
to chápavého odkrývání vnitřní srozumitelnosti bytí nastupuje
pouhý rozbor pojmů,logická pravidla se staví cize proti příčinným souvislostem. Kausalita bude nějaký čas dále uznávána jako
heuristický princip hebo jako aposterioťní zákon odvozfený
ze
zkušenosti a ověřující se ve zkušenosti,pak bude její účelnost
a platnost uvedena v pochybnost a nakonec bude hozena jako zbytečná přítěž přes palubu
To všechno se skutečně přihodilo při rozkladu scholastické filosofie ve 14. a 15. století. Teprve německý idealis
mus narazil znovu starý zasutý problém vnitřní konstituce bytí
a začal rozvinovat po svém a bez kontaktu se scholastikou otázku opuštěnou dědici scholastiky. Jeho hranice byla v tom,že nevložil podklady bytí do metafysické bytnosti reality,nýbrž
do
poznávajícího subjektu. Hegel ukázal,že subjekt prvním podkládán
reality není,nýbrž že je sám důsledkem a odňal tak Kantově polní
su podložení bytí a kausality půdu. Idealistický přístup k otázce nebyl překonán ani v Husserlově fenomenologii.
Shrnujeme: Pojem výkonné přícirmosti sice z našeho
dnešního filosofického vědomí nevymizel docela, ztrácí ale
od
dob Schopenhauerových v moderním způsobu klást filosofické problémy význam. Jeho ústup se projevuje v odluce spekulativní filosofie od přírodních věd a je systematicky nutným důsledkem opomíjení studia vnitřních základů bytí, spekulativní ontologie.

P o z n á m k y :
/1/ Srv* J.E.Heyde,Entwertung der Kausalität,Stuttgart, 1937;
Studium Generale, 1948,Heft 6 aj .
/2/ Atti del XII Congresso Internazionale di Filosofia,Firenze,
1958,str.3-17.
/3/ Srv. M.Scheler,Schriften aus dem Nachlass,Bd.I,str.468 sq.
/ 4 / Else Wentseher,beschichte des Kausalproblems,Leipzig 1921
/5/ Tím ovšem ještě není podložen a vysvětlen fysikální determi
nismus. Že tytéž příčiny xaají za těchže okolností tytéž následky, plyne -z fysicky nutného spojení existující hmotné reality se
svým specifickým vlastním působením.
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Dr.Česlav Velecký,O.P,:
R O Z H O V O R

V

E Á N Ě .

Rozhovor mezi Ježíšem v Káně galilejské je jedním ze
dvou v Písmu zaznamenaných promluv mezi dvěma osobnostmi,které
v životě každého katolíka mají zaujímati první místa. Ačkoliv
v časově prvním rozhovoru /2/ máme více jejich slov než v tomto druhém rozhovoru,v určitém smyslu tento kratší rozhovor
je
důležitější: Kristus zde mluví jako dospělý člověk,ne jako chlapec, a Panna Maria hovoří obohacena třicetiletým stykem s Bohočlo
věkem a dlouholetým přemýšlením o významu Božího zjeveni / 3 / .
Z těchto důvodů je oprávněna domněnka,že jejich slova budou vy jadřovati větší zralost,než jakou mohla míti před dvaceti lety.
Jak snad vysvitne z této studie,každé jejich slovo je prosyceno
porozumněním Božímu plánu pro spásu lidstva,tj. moudrostí;ovšem
právě tato obsahová bohatost činí z těchto tří veršů Písma svaté
ho velmi nesnadnou pasáž / 4 / . Český čtenář dnes je v daleko lepší posici v tomto ohledu než na příklad jeho anglický protějšek.
Nový překlad P.Petrů O.P.. ony verše překládá výborně a zbavuje
nás nutnosti zabývati se jistými problémy,které Angličanům nebo
Francouzům nahromadily různé překlady,které nesledují řecký text
bez všelijakých parafrází. Výborný přehled těchto problémů pro e
xegesi těchto veršů v angličtině lze najiti v přitažlivé studii
prof. Templa /5/; přehled rozmanitých překladů ve franštině s e m
chází v knize P.F.-M., Brauna O.P.,na kterou bude v tét® studii
znovu poukazováno /6/. V obou publikacích zájemci mohou najiti
bibliografii,od které zde vědomě upouštíme / 7 / .
Protože překlad P.Petrů je věrným obrazem řeckého textu
a protože je možné,Že snad někdo z čtenářů ho nemá právě poruče,
snad je na místě,abychom především poukázali na písemný "záznam"
dotyčného rozhovoru v nejmodernějším Českém překladu:
/Uvod/
A třetí den /8/ byla svatba v galilejské Káně a
byla tam Ježíšova matka. Ha svatbu byl pozván i
Ježíš a jeho učedníci.
/Rozhovor/
A když se nedostávalo vína, Ježíšova matka mu praví: "Nemají víno." A Ježíš jí řekne:"Co mně a tobě ženo? Moje ho
dina /9 bis/ ještě nepřišla." Jeho matka řekne služebníkem:"Coko
liv vám řekne,údělejte".
Tento překlad je výborný zvláší proto,že stručně překlá
dá první větu Kristovu /TI EMOI KAI SOI GYNAI/,která je kámenem"
urazu pro anglické nebo francouzské překladatele. Ačkoliv pře klad P.Petrů se mi líbí natolik,že nevidím žádnou možnost, jak by
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se mohl zlepšit i, musím přiznat i, že se ni nezdá, že jeho vy svět livky jsou stejně úspěšné. Pokud hěží o vysvětlení situace samé,
zamlouvá se mi lépe řešení P.Brauna a prof. Templa. Chtěl bych
k němu však připojiti určitý dodatek*za který nemohu Činiti odpovědným nikoho jiného než sebe samého.
Podívejme se na výklad rozhovoru v Káně tak,jak jej
chápe prof. Temple; jeho článek je kompaktní a dá se snadněji
shrnouti; kromě toho jeho podání řečeného výkladu Be vyznačuje
větším odstupem,než jaký byl možný v průkopnické studii P.Brauna. Toto řešení je nové jen v určitém směru - do určité míry je
tento výklad tradiční. Podle tohoto výkladu Kristova slova "Moje hodina ještě nepřišla" máme chápati spolu s četnými církevní
-,-ÍTŤ Otci /9/ jako poukaz na Kristovo ukřižování; jinou obdobou
tohoto poukazu na dosud nesplněnou podmínku je text Jan 7,39»P£
dle kterého dar Ducha svatého nemůže být i darován, dokud Ježíš
Kristus nevstoupí /skrze smrt/ do slávy /10/.Kristus tedy nazna
čil své matce,že něco musí býti odloženo až do doby jeho utrpení na kříži. 0 co však běží? Idiom přeložený do Češtiziy jako
"Co tobě a raně?" se nachází v Písmě sv. několikrát /11/; je to
vždy výraz vyjadřující touhu po vzdálení se od osoby nebo od vě
ci. V naší episodě neběží o vzdálenost od osoby /protože Krifl tus skutkem splní přání své matkyjtím se s ní ztotožňuje/,nýbrž
o vzdálenost od věci. Kristova slova neznamenají "Já s tebou
nechci míti nic společného",nýbrž "Já a ty nemáme míti s tou zá
ležitostí nic společného." Toto odd is tane ování se je však jen
prozatimní, jak vyplývá z předchozí věty. Proto ^prof. Temple zde
vidí slib,že od času Kristova utrpení to bude úkolem Kristovy
matky,aby mu předkládala prosby a potřeby lidí. Proto je možné
doinnívati se,že zde máme první náznak pravdy,kterou dnes známe
jako titul Panny Marie: MEDIATRIX OMNIUM G-RATIARUM - zprostředkovatelská všech milostí. "Písmo svaté není vždycky psáno f o £
m a l i s s i m e ; velmi často jen naznačuje - metaforou nebo
příklady - implicitní obecné principy a abstraktně vyjádřitelné
pravdy."/12/ Prof .Temple je však nucen připustiti,že tento slib
oné výsady pro budoucnost jo spojen s pokáráním před lidmi; domnívá se však, že tón,kterým tato slova byla pronesena,a případný úsměv na tváři, zbavily pokárání strohosti. To sice není vy loučeno,avšak text nic takového nepopisuje;! kdyby něco takového evangelista naznačoval,všechny nesnáze by tím nebyly odstraněny. Pokáral-li Kristus svoji matku před veřej no stí, úsměv nebo
tón nemohou nic změnit i na tom, Že ji v očích svědků zahanbil. A
jestliže takto veřejně odmítl její prosbu,zdá se velmi nesnadné
umlčet kritiky,kteří tvrdí,že Kristus Panně Marii nepřisoudil
tak velkou roli, jakou jí přisuzují moderní katolíci. Přijmeme-li
rosení prof .Templa,vydáme se v nebezpečí kontradikce; cožpak n<3
ní divné,že by Kristus těmito slovy své matce sliboval ulohu orodovatelky za lidstvo,a současně lidi zbavoval přirozené důvěry v její vliv na něho?
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Myslím, že ty to nesnáze zmizí, pokusíme-li se o výklad
rozhovoru v Káně z jiného hlediska. Nedívejme se na Evangelia
jako na kronikářské popisy spadající do oboru historie v moderním slova smyslu,nýbrž považujme je především za písemné záznamy apoštolských kázání. Takový předpoklad neznamená,že pokládáme Evangelia za smyšlenky nebo za nepřesné historky chabě založené na historické skutečnosti. Nikoliv,tento předpoklad /který
je dnes skoro obecně uznávaný mezi odborníky/ znamená pouze to,
že Evangelia sama o sobě nejsou plným historickým popisem udá lostí; jejich autoři,kteří nepíší jako historikové,nýbrž jako
náboáensští buditelé,vynechávají některé podrobnosti,které snad
byly důležitými činiteli v dané situaci,avšak nebyly v přímé
souvislosti^s náboženskými pravdami,které přišly najevo
skrze
tyto fysické okolnosti. Stojí za povšimnutí,že taková hypothese
není Čistě moderním objevem; i Četní středověcí myslitelé jasně
viděli doktrinální /nikoliv formálně historický/ rozdíl mezi evangelisty. Na příklad sv, Bonaventura napsal ve svém komentáři
na evangelium sv.Lukáše:"Musíme si uvědomiti,že evangelista nepostupuje podle historického sledu událostí,nýbrž podle svého
plánovaného záměru;to činí přečasto.A proto když jeden evange lišta vypráví Dozději to,co druhý /vypráví dříve,není to nesrov
nalost,protože íféjich úmyslem říci,že věci se sběhly v témže pořadí, v jakém jsou psány."/13/ Podobně i sv.Albert Veliký vidí,Že
svatý Matouš někdy nepostupuje podle chronologického pořadí sv.
Marka nebo sv.Lukáše,neboí sleduje jiný doktrinální plán. Tento
interpretační princip neplatí jen pro sled popsaných událostí
v různých evangeliích při jejich vzájemném srovnání,nýbrž
též
výklad jednotlivých událostí samých v sobě. Chceme»li fysicky
zrekonstruovat! nějakou situaci popsanou v Evangeliích,text eva
ngelia je pro nás směrodatným vodítkem,avšak musíme být připraveni na to,že v něm nenajdeme úplný popis všech fysických podrob
ností dané situace.
~~
Použijme tohoto interpretačního principu při výkladu
rozhovoru v Káně.••Myslím,že užitečnost takového principu se nei
lépe projeví,položíme-li si otázku,na kterou text evangelia sám
nedává přímou odpověd: "Slyšeli jiní lidé v Káně rozhovor mezi
Kristem a jeho Matkou?" Pokud mi je známo,komentátoři textu si
zatím tutp otázku nepoložili /15/; zdá se mi,že snad to je důvod, proč jejich navrhovaná vysvětlení jsou vystavena různým námikám /16/. Je ovšem možné,že i když by si někdo tuto otázku po
lozil,ze by na ni odpověděl kladně; kladná odpověď však vede
k témuž výsledku jako zapomenutí na existenci této otázky. Proto jediná^alternativa je záporná odpověá; chceme-li viděti situ
aci v Káně v novém světle,odpovězme: "Nikoliv,rozhovor v
KánS
neslyšel nikdo jiný kromě dvou hovořících." Ve shodě s touto od
povědí situaci můžeme zrekonstruovat! takto:
/Úvod/
Po několikadenním hodování víno na svatbě v Káně

bylo vyčerpáno. Panna Maria to zpozorovala,nejen
Proto,že jako žena mela postřeh pro záležitosti
v domácnosti,nýbrž i proto,že asi seděla spoluse
svým synem blízko služebníku,kteří víno roznášeli. Nenápadně se naklonila ke svému synovi a šeptem mu řekla:
Rozhovor
"Nemají víno."
/Ježíš jí šeptem odpověděl:/
"Co mňě a tobě zeno? Hoje hodina ještě nepřišla."
/Panna Maria nahlas řekne služebníkům:/
"Cokoliv vám řekne,udělejte." /17/
Proti této rekonstrukci situace stojí několik námitek,na které
je třeba poukázati a dáti odpověá.
1. Každá veta v tomto rozhovoru je uvedena v řeckém
textu stejným slovesem "LEGEI" /říká/. Proto se nezdá,že bychom
jim mohli přisouditi různé stupně slyšitelnosti.
Tato nesnáz zmizí,podíváme-li se na jinou delikátní
velké
situaci,kterou sv. Jan popisuje. Při poslední večeři ve
horní místnosti /18/ Kristus prohlásil /nahlas/ učedníkům, že je.
den z nich ho zradí. Sv.Petr okamžitě pokyne sv.Janovi,aby ja kožto nejmilejsí Kristův učedník od mistra vyzvěděl,koho má na
mysli; řekne mu /LEGEI/ - a to nepochybně Šeptem.protože Kris tus i ostatní učedníci byli velmi blízko - :"Řekni,kdo to je, o
kom. říká?" /19/ Sv.Jan se nakloní k mistrovi až se dotýká jeho
hrudi a praví mu šeptem - :"Pane,kdo to je?" Ježíš odpoví- zase
šeptem,neboí Kristus ncchce*aby identita zrádcova byla ihned
známa ostatním učedníkům; současně tajemným úkonem namočení sou
sta Janovi ukáže zrádce a řekne /nahlas/ Jidášovi: "Co děláš,u—
dělej co nejrychleji. "Poslední věta musela býti pronesena na hlas,protože evangelista nás výslovně upozorňuje na to,že nikdo
z ostatních stolujících nevěděl,co poslední Ježíšova slova znamenala; tato nechápavost je pochopitelná jedině za předpokladu,
ze ostatní učedníci předchozí slova neslyšeli. Z tohoto rozhovo
ru tedy vysvítá,že sv.Jan slova "LEGEI" užívá,aniž chce rozlišo
vati mezi stupni slyšitelnosti slov.
2. Připustíme však, že rozhovor v Káně neslyšel nikdo
jiný mimo dva mluvčí,zdá se,že naše theorie je vystavena jiné
námitce: jak tedy došlo k tomu,že dnes máme tento hovor písemně
zaznamenaný?
Na tuto otázku možno dáti dvě odpovědi. Za prvé je
možno se ptát i, kdo slyšel rozhovor mezi Pannou Marií a andělem.
/20/ Je nepravděpodobné,že bucí sv.Lukáš poslouchal za dveřmi u
klíčové dírky,nobo že anděl učinil sv.Lukášovi zvláštní zjevení
o tom,o čem s Matkou Boží hovořil. Proto zbývá jen jediná mož nost: Panna Marie sv. Lukášovi rozhovoř s andělem později popsa
la. Proto je docela možné,že- i rozhovor v Káně pochází z téhol*
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pramene. Konec konců sv.Jan. "byl v daleko intimnějším styku s ííari
í než sv.Lukáš /21/ a předmět tohoto rozhovoru byl méně delikátnější než
novinka o Mariině tělesném mateřství.- Na danou
otázku je však možno dát i i jinou odpověČL. Je možné, že šeptaný
rozhovor v Káně někdo slyšel - a to sv.Jan. Jan byl vyvoleným
svědkem o Kristovi: není vyloučené,že on byl nejmenovaným společníkem sv.Ondřeje,/22/ a tudíž prvním následovníkem Páně. Výše
popsaná událost při poslední večeři je dalším důkazem toho,že sv.
Jan měl privilegované postavení v Božím plánu pro zjevení prav dy. Snad je též na místě připomenout i, že sv.Jan byl jedním ze tří
svědků Kristova proměnění.na hoře /23/ a^že v závěrečném verši
popisu svatby v Káně pravděpodobně máme umyslnou ozvěnu této scé
ny /24/. Jestliže tedy vůbec někdo tento polohlasný rozhovar vyslechl,mohl to býti jedině sv. Jan sám.
3. Tím však ještě nejsou vyčerpány námitky proti předpokládánému vysvětlení. Byla-li totiž tato slova pronesena šep tem,proč Kristus užívá nepřirozeného a formálního oslovení "že no"?
P.Petrů nám připomíná v poznámce,ževtoto oslovení není
ponižující. Toto vysvětlení však pouze odstraňuje námitky proti
použití slova aniž nám vy světlu je, proč toho slova bylo použito •
I když je pravda,že oslovení "ženo" bylo běžné v Palestině před
2000 léty v rozhovoru s osobou ženského pohlaví,toto oslovení ne
bylo normální v rozhovoru s matkou /25/. Snad by někdo chtěl použiti odpovědi podané v předchozím vysvětlení a říci,že Kristus
věděl,že sv.Jan jejich šepot slyší - avšak toto řešení se nelíbí
z různých důvodů. To by totiž znamenalo,se volba slova byla Kris,
tovi diktována zevnějškovými okolnostmi. Dále bychom museli říci,
jestliže si nezvolil slovo sám,že není chtěná spojitost mezi použitím tohoto oslovení zde a později /26/. Mimo to je nežádoucí,
abychom z tohoto malicherného důvodu vyloučili velmi pravděpodob
nou možnost,že ani sv. Jan rozhovor v Káně neslyšel. Proto se mi
lépe zamlouvá řešení prof. Templa,že toto slovo je narážka na rci
dinné tajemství /27/. Toto tajemství chci vykládati spolu s P.Bra
lanem jako narážku na Genesi 3,15; v tomto verši je Boží slib, že"
jednou bude žena,která bude jeho nástrojem ve vítězství nad aáblem /28/. Toto rodinné tajemství nikterak nevylučuje výklad P£cä
emarda /29/,že Kristus použitím slova "ženo" vědomě se vyhýbá oslovení "matko",aby naznačil,že jeho kladná reakce na její -prosbu se nezakládá na jejich pokrevním svazku,nýbrž na jejich
duchovní spojitosti v Božím plánu pro spásu lidstva. Když Kristus
takto oslovil svou matku,slovo v jeho ústech a v dané intimní si
tuaci nebylo strohé a formální /30/,protože ho bylo použito v stxi
kromí a ve vztahu na určitý aspekt jejich poměru,o kterém určitě
spolu často hovořili v Nazarete/tj. že Marie má býti matkou
Zdá se mi^nepravděpodobné,že by Kristus svoji matku alespoň částečně nepřipravil na její budoucí roli duchovní matky lidstva.B^
lo by divné,kdyby jí tuto roli svěřil bez přípravy a kdyby o ní
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slyšela po prvé na Kalvárii v hodině smutku.,který ji musel skoro úplně zbaviti schopnosti vnímání. A protože během veřejného
života Kristova jeho matka s ním asi nebyla v příliš častém st£
ku, musíme se domnívat i, že taková příprava byla možná jen v době
skryté existence v Nazaretě. Zamyslíma-li se kriticky nad situací v Káně, mys lim, že musíme přiznat i, že popsaná situace vyžaduje,abychom předpokládali,že Panna Maria byla již poučena o tom,
že její prosba za lidi bude vyslyšena. Jak jinak bychom si mohli vysvětliti její naprostou důvěru,která nekolísá ani na sebemenší okamžik? Není pravděpodobné,že ona,plná milosti /31/ a ne
ustale přemýšlející o Božím zjevení /32/,by zapomněla na to, že
její syn je nejen člověk,nýbrž i Bůh. Jako nábožensky vzdělaná
židovka Maria si byla určitě natolik vědoma Boží vznešenost 1^3/,
nemohla zakládati svou důvěru na pouhém tělesném a pokrevním
vztahu ke Kristu. Její důvěra se musela zakládati na něčem pevnějším než na přirozeném očekávání,že její dítě se jí bude chtít
zavděČiti naprostou poslušností /34/. Tuto důvěru u osoby plné
milosti si nemohu vysvětliti jinak než předpokladem,že Kristus
svou matku poučil o tom,že její úloha v Božím plánu pro spásu
lidstva je zprostředkování milosti.
Tento předpoklad není vyloučen Kristovou předpovědí
"Co mně a tobě"? Jak již bylo řečeno,tato slova znamenají, že
mluvcií se chce oddistancovati bučí od osoby nebo nechce,aby někdo měl něco společného s určitou záležitostí. V dané situaci mu
síme vyloučiti první možnost; slova sv.Augustina vylučujucí tuto možnost po staletí neztratila nic na své pádnost i." Což pak pri.
šel na svatbu,aby učil lidi pohrdati matkou?"/35/ Proto je možné jen to,že Kristus poukázal jen na dočasnou nutnost toho, aby
Maria v očích lidí ,kteří byli přítomni,neměla nic společného
s určitou záležitostí, tj. s odstraněním nedostatku vína. To vysvítá ze zakončení rozhovoru: v následujícím okamžiku Maria říká služebníkům, že K r i s t u s
je ochoten opatřiti víno. Kris
tus zřejmě nechtěl to,aby jeho matka měla něco společného /alespoň v očích přítomných/ s jeho laskavostí vůči neštastným svatebčanům. Jeho slova znamenají: my dva d o h r o m a d y
v očích přítomných lidí nesmíme v této záležitosti vystupovat i spo
lu, jen já sám se mám nyní lidem zjcviti jako dobrodinec. Ty budeš moci veřejně jednati jako dobroditelka lidí až po mém mém
odchodu ze světa do slávy /36/. Jedině tehdy bude na místě,abys
mně veřejně předkládala potřeby lidí a já gim vyhovoval na tvoji žádost. Jak prof. Temple správně upozorňuje:»V tomto ^slibu
musíme viděti to,že jejím úkolem je starati se o to,aby všechny
potřeby lidí ,časné i duchovní,byly předloženy Kristovi... /37/
Protože obě věty Kristovy jsou organicky spojené,zdá se,ze chtěl
zabrániti skutku, který by p ř e d č a s n ě
ukázalncqen že
Panna Maria je vždy úspěšná orodovatelka,nýbrž x to,ze jo těsně
spojena s jeho posláním k lidstvu. Jak již bylo receno, je pravděpodobné, že během života v Nazaretě své matce sdělil,ze jednou
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bude mít i za úkol orodovati za lidstvo; víme též, že tuto její
funkci též veřejně oznámil /38/. Proto rozhovor v Káně můžeme po
važovati za okamžik,v kterém Kristus Marii dal na vědomí , kdy j.e
jí role zprostředkovatelky bude veřejně oznámena. Kristus Mariinu prosbu za novomanžele splnil,avšak jeho slova změnila naprosto vědomí a znalost lidí o Mariině roli ve splnění prosby. To vi
dime z jejích vlastních slov: "Cokoliv vám řekne,úděle jte". Tato
věta musela nezbytně soustředit pozornost všech hostí na Krista,
kdežto Maria,která až dosud měla iniciativu,okamžitě ustoupilado
pozadí. Proto všichni svědci zázraku by proměnění vody ve víno
spojovali jen s Kristem; to též^bylo podle Mariina přání nyní„
když jí bylo ujasněno, kdy její úkol má být i veřejně znám. Nikdo
z přítomných by Marii se zázrakem ve vyprávění nespojoval a lidé
by o svatební hostině v Káně říkali jen toto: "Tím učinil Ježíš
v galilejské Káně počátek svých zázraků a zjevil svou slávu. .'/39/
Je-li tento výklad situace správný,pak zde nemáme vidě
ti Mariinu nechápavost,nýbrž naopak,její užasnou chápavost a při
způsobivost Božímu plánuv Pár slov stačí,aby jí bylo jasné to,co
bylo dosud zahaleno rouškou tajemství /40/. Nejen že rychle po chopí,oč běží,nýbrž je též okamžitě schopna jednati na základe
nové znalosti. To nás nemusí překvapovat: byla-li^Maria "milosti
plná" /41/,dary Ducha sv, v ní musely míti plnou účinnost. To je
samozřejmé u lidí,kteří se neustále obírají Božím zjevením /42/.
Vždyfc to byl důvod,proč Kristus nazval "blaženou" ve větě /43/ t
která nám naráz odhaluje,v čem spočívala skutečná mravní
velikost Panny Marie a v čem spočívá i naše blaženost. Přemítala-li
Maria v mysli bez přestání o Božím zjevení, je jasné,že v j e j í m i
votě nacházíme dokonalou ilustraci theologického principu, s kterým se setkáváme v pojednání sv, Tomáše Akvinského o působení da
rů Ducha sv.: "Dary jsou určité dokonalosti člověka,skrse něž je
člověk připraven na to,aby dobře sledoval Boží ponoukání/43 "bi^
Tento theologicky založený dohad o vlivu Ducha sv. na
Pannu Marii lze též podepříti dalším písemným svědectvím vzatým
z evangelia sv.Jana. Jak je obecně známo,sv.Jan se o Panně Marii
zmiňuje jen dvakrát: při popisu svatební hostiny v Káně a při po_
pisu Kristova ukřižování /44/. Je též všeobecně známo,že sv. Jan
si vybral z bohatého materiálu ústního vyprávění o Kristově živo.
tě jen určité episody /45/,které se zdály nejpříhodnější pro jeho dogmatický plán. Psal-li tedy sv.Jan tímto účelným způsobem ,
jeho výběr není diktován náhodou,nýbrž je důsledkem vědomé volby.
Proto je pravděpodobné,že existuje chtěná a úmyslná spojitost me
zi dvěma episodami,v kterých se setkáváme s týmiž hlavními osoba
mi. Jedna spojitost mezi těmito dvěma událostmi je jasná na první pohled: sv.Jan v obou případech označuje Pannu Marii slovem
"matka". Z hlediska logického též jediná podstatná spojitost mezi nimi je "mateřství": v prvním příběhu Maria se nemá jeviti na
veřejnosti jako ^matka" nového stvoření,kdežto v druhém příběhu
je tato Mariina úloha veřejně ohlášena /46/- Proto se mi zdá, že
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jediná alternativa k tomuto vysvětlení je anacně nepravděpodobná hyposhesa,že tyto dvě události nejsou nikterak organicky spo
jené. Považuji za daleko přijatelnější domněním,že určitá spojT
tost existuje,a že to je téma 02isámení o času,kdy Ježíšova matka má začít i svou roli matky všech lidí /47/.
4. Proti navrhovanéimi vysvětlení by se též mohlo námitnout i, áe možnost šejfcaného rozhovoru je vyloučena tím, že po dle verše 11 /Jan 2,11/ učedníci viděli zázrak,skrze který Kris
tus zjevil svou slávu; to nasvědčuje tomu,že byli svědky celé u
dálosti. Nemyslím však, že verš 11 nemůže být i uveden v soulad
s navrhovaným vysvětlením. Učedníci Kristovi mohli docela dobře
vidět i, že běželo o zázrak, aniž slyšeli rozhovor mezi Ježíšem a
Marií. Všdyí viděli, jak služebníci naplnili kamenné džbány vodou a co potom následovalo. Mimo to je dobře všimnout i sir že
verš je spíše výraz popisující proces probíhající během příštích
kapitol než pouhý popis okamžité reakce. Sv. Jan nás několikráte upozorňuje na to, jak dlouho to Kristovým apoštolům trvalo,
nes se naučili v Pána věřit i /48/.
Závěrem bych chtěl podotknout!, že mo je vysvětleni res
hovoru v S^ně je pouhá hy pot he sa, která nikterak nemá vyluč o vat i
možnost jiného vysvětlení. Její pravděpodobnost se zakládá
na
-boa,na čem se zakládají všechna pravděpodobná vysvětlení: že uspokojivě vysvětluje fakta a že na ně vrhá světlo lepši srozum!
telnosti než jaké na ně spadá z jiných interpretací. Mnohým se
snad bude zdát i, že tato hypothesa je spíše dcerou zbožnosti než
vědeckosti. Proto se musím přiznat i, že mě do jejího hledání pod
nítilo to,že ostatní hypothesy /- žádné jiné "vysvětlení" si ne
může činit i nárok na jiný honosnější titul -/ člověka nutí přiznat!, že Kristova matka v Káně byla bucL opovážlivá /49/,nebo ne
chápavá; takový výklad se da c*ěží sladiti s tvrzením,že
byla
milostiplná. V tomto smyslu je tedy pravda,že do hledání jiného
a nového vysvětlení mě podnítila úcta k B J Ž Í Matce na prvním
místě. Doufám však,žo tato okolnost nikterak nezmenšuje logický
charakter navrhovaného vysvětlení. Přú: o zeně, navrhovaná hypothe
sa není matematický důkaz;matematicky jasná řešení nejsou možná
v jiných nematematických oborech,v kterých se člověk často musí
spoléhat! jen na předpokládanou shodu různých náznaků linek, kte
ré směřují k jednomu styčnému bodu,i když styčný bod sám nevidT
me. OMNIA ABE UM! IN MTSTERIUM. /50/

P o z i n á m k y :
/1/
/2/

/3/
/4/

Jan 2,3-5
Luk. 2,48-9
Vis Luk. 2,19
P.F.-M.Braun O.P. ,La nere des Pideles,/l953/,CastermanřTaJt*
nai,Paris,str.58.
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Dominican Studios /l954/,Blackfriars Publications,London,
str.104-7.
/6/ Viz pozn. c.2 a dva íSláíaky v REVUE THOMISTE J1950,s-cr.429-97;1951,str.5-68/:" La More de -Jésus dans l'oeuvre de Sainb
Jean".
Ponechávám zde stranou též německé překlady a literaturu.
/8/ Je dobře poukázat alespoň stručně na důležitost "datování"
ve v.l,i když verš není částí "rozhovoru". "A třetí den" je
idiom znamenající "po třech dnech";evangelista nás upozorňuje na to,abychom hledali předchozí'^ata" . P.M.-E.Boismard
G.P. ve své knize DU BAPTEME A CAWA/Corf, Par is, 1956/ přesvědčivě ukázal, že po prologu evangelia sv.Jana /1,1-18/ ná
sleduje úsek rozdělený na šest clní /1,19-28; 1,29-34 ; 1,35-39;
1,40-42} 1,43-46^ 1,47-51/. Ervní slova evangelia /"na za čátku."/ jsou chtěný poukaz na začátek Genese /1,1/j proto
šest dni sv,Jana je chtěnou obdobou šesti dní stvoření světa. Proto je možno říci,že to,co následuje v sedmý '5en" je
úmyslná ozvěna sedmého "dne v Genesi,ve kterém došlo k rozhovoru mezi Adamem a Evou. Není vyloučeno,že sv.Jan chce,a—
bychom rozhovor v Káně považovali za rozhovor mezi novým Adamem a novou Evou. Srovnej: Jésus dans 1 'Evangile de St.
Jean" str. 103: "on peut observer dans le quatrieme Evangile
que rien n y est laissé au hasard".
/Q/ Např. šv. August in, Tract. In Joh-,PIi 3 5 , 1 4 5 6 & 1 9 5 0 ,
/10/ Stejnou dobu má též trvati mlčení o proměnění na hoře,Mat.
17,9.
/11/ Sdc.11,12; 2 Král. 16,10» 19,23 atd.; NZ: Mt'.S, 29,MK.l, 24&
5,7 atd.
/9 bis/ P. J.-A.Robilliard "Le Vin manqua" La Vie Spirituelle,leden, 1954, str. 28-45 i Str. 32 "L'heure ce n'est pas soixante
minutes; ce n est pas une partie du jour. C est le mojnent
fixé de toute etemité par la volonté pat erne H e . "
/12/ Prof. Temple op.cit. str<110
/13/ In Luc.VII /Quaracchi ed.str.101/
/14/ In Mat. /Borgnet ed.sv.21,str.591, 427,508-9./
/15/ Mému návrhu se poněkud přibližuje Quiévreux /op. cit .108/:
".. .le dialogue entre la Mére et les Fils est chargé de silence." Autor však nemá na mysli možnost,že rozhovor ee dál
šeptem,nýbrž to,na co poukazují i jiní pisatelé: že každé
slovo má bohatý intelektuální a citový obsah,který není for
málně vyjádřen.
/16/ Z hlediska exgese není vystaveno námitkám řešení P. Boismarda,který podává přesvědčivé důvody pro výklad druhé věty
Kristovy jako otázky:"Cožpak moje hodina již nepřišla?"/op.
cit.str. 156-8/. Nevidím vlak ani logické ani theologické oprávnění pro jeho názor,že Kristus svou matku pokáral /Jésus le lui reproche...",str.l57/.
/17/ To je tedy okamžik,kdy - podle sv.Jana - přestává soukromý
/5/
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život Kristův a začíná veřejný /povážu jeme-li povolání učedníků
za ftrodinnouft záležitost. Zdá se,že buá Panna Maria nebo sv. Jan
měli na mysli slova Genese 41*35 a chtěli naznačit!,že Ježíš je
nový Josef,jehož slova mají absolutní moc /srv.Boismard op.cit.
str.154/.
/18/ Jan 13,23-28
/19/ Snad by bylo lépe přelo žit i tuto větu takto: "Promluv, kdo
je,o kom hovoří?"
/20/ Luk. 1,26-38.
/21/ Jan 19,27: "A od té chvíle ji vzal učedník k sobě".
/22/ Jan 1,35; opaSný názor zastává P.Boissaard /op.cit .str.71-3/
/23/ Mt. 17,1-8; Mk.9,2-8; Ik 9,28-36.
/24/ Jan 2,11 - slovo "sláva".
/25/ Srv> Braun op.cit.,str.50; Quiévreux op.cit.str.107.
/26/ Jan 19»26;vis str.9
/27/ Op.cit.str. 112. Srv.Gadoux,"EES N0CE8 BE CiLNA",Ia Vie
Spir .81/1949/ p.161: n .. .leur lang^ge revěle entre eux une
entente tacite pour une realité d un autre ordre,.."
/28/ Op.cit.115/29/ Op.cit.149.
/50/ Öasto sourozenci,členové téže rodiny nebo milenci se na vzájem v soukromí titulují velmi formálně,a tím právě zdůrazňují intimní charakter vzájemného vztahu.
/31/ Iik.l, 28.
/32/
Lk.2,19.
/33/ Věřící
židé si byli dobře vědomi transcendentní velikosti
Boží: viz E X . 3 » 6 , I Z . 6 , 5 atd.
/ 3 4 / P.Braun /op.cit.58/: "jésus lui fait comprendre que les li
ens de sang,si étroits fuissent-ils,sont comme suspenduö";
viz též další citáty na této stránce v pozn.č.28.
/ 3 5 / In Joh.Evangelium tract .VIII /PL 3 5 , 1 4 5 2 / : idcone venit ad
nuptias ut doceret matres contemni?
/36/ Quiévreux parafrázuje takto: /op.cit str.,113/i Ces mots.,
qui d'apres exegese corretjte ne geuvent que signifier ceci ne te concerne pas', c est qu aucun etre humain avant
la mort du Öhrist sur Calvaire,ne peut étre associé a son
action redemptrice.
/37/ Op.cit .str.110;P.Braun op.cit .str.74.
/38/ Jan,19,26
/39/ Jan 2,11
/40/ P.Robilliard op.cit .str .41: " ... les noces de Cana,pour étle
aussi,pour eile sQrtout,ont été une Ephiphanie." cf.P.Bram
op.cit.Str.72.
/41/ Lk.1,28
/42/ Lk 2,19
/43/ Ik.11,28
/44/ Jan 2,1-5; 19,25-8
/45/ Jan 20,30-1 & 21,25
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/4-6/ Sv.TomáŠ Akvinský spolu se sv.Augustinem vidí v Kristovi
na kříži učitele vědomě učícího. Většina moderních komentá
torů. tento názor sdílí /srovnej. P.Braun,op.cit. ,str. 100 />
Je to další důvod pro domněnku, že i v prvním hovoru Kristue
vystupuje jako učitel, jsou-li oba hovory organicky spojeny.
/47/ P.Braun op.cit. ,str.l9: "lorsq il décrit une episode,1 Evaja
goliste songe
tous les autres auxquelles il se rattache."
Viz dále C.H.Dodd,Le Kerygma apostolique dans le Quatrieme
Evangile,RHPR XXXI, 1951»str.272 & Cadoux op.cit,str.158.
/43 bis/ "dona sunt quaedam hominis perfectiones quibus homo
ponitur ad hoc quod bene sequatur instinctum divinum"
ST.1-11 ae,68,2 c.
/48/ Jan 2,22; 14,9-10; 12,16; 20,9; 20,24-29.
/49/ Extrém takovéhoto výkladu je výklad sv.Jana Ghrysostoma, In
Joti.,PG 69,130.
/50/ P.Wictor White,OP, How to study,str.35;Blackforars, 1951

K Ř E Š Í

AN

Ž I V A G O

Úvaha o knize Borise Pastemaka

"Doktor Živago".

Věra Stárková

/Tato úvaha "byla psána na podkladě anglického překla
du "Doctor Zhivago",přel.z ruštiny M.Hayward a K.Ha
rari,vyd. Collins and Harvill Press. Číslování strá
nek se vztahuje tudíž k tomuto vydání. Nepatrné slqv
ní úpravy v citovaných textech je nutno omluvit 'frre
kladem z překladu". V.S./
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I.

Doktor Živago,str.l66:
"Jsme na pokraji něčeho neslýchaného, neuvěřitelného. Nežli nás to väe
chny zachvátí,rád bych vám něco ""
přál. Až to nastane,dej Bůh abychom
neztratili jeden druhého a abychom
neztratili své duše

Kruhy,které se rozvířily na hladině světového zájmu udělením Nobelovy ceny Pastenakově knize 'pr.Živago",zasáhly
v krátké době sféru politickou,na jejíž úrovni a v jejíž oblasti byla většina diskusí vedena. Nejen to,že autor sám projevil
překvapení a zklamáni nad zjednodušenou interpretací svých tvůr
čích záměrů,ale také přímý vliv ústředních myšlenek vede
me
k hledání pravého jádra díla. Pokud nám Pasternak otevírá pulited
do vnitřního Života hlavní postavy své knihy,máme právo označ iti toto jádro za náboženské. "Dr.Zivago" je po výtce Imiha hlubokého prožitku křesťanského,který není pojat jako reakce na 30
ciální a politické přeměny,nýbrž jako živý problém,zdroj tvůrčí
ho života a positivní světový názor.
Uvědomímo-li si. prudký proces odlidštění, kterým zapůso
bila ruská revoluce, jakož i systemisaci tohoto procesu ústave ním komunistického řádu a jeho vliv na ryzost člověka,/ruBkého
člověka v daném případě/, je právě tento objev pokorného utvrae
ní v křesťanských hodnotách vzácným vítězstvím ideové a mrayií
odolnosti jedince. Jde o to,zda ve vší té zdánlivá nesmyslnéslo
žitosti,kterou vír převládajících hmotných sil představuje,lze
žít život,který by měl smysl sám o sobě a který by před
Bohem
měl tutéž cenu jako před lidmi. A nemůže-li ji mít před lidmi ,
je volba heroicky jasná: aby ji měl před Bohem. Odmítnutí jakéhokoliv mesianismu lidského původu je pak tím jasnějším důsledkem volby. "Záhada života,záhada smrti,krása genia,krása mílová
ní,tomu,ano,tornu jsme rozuměli. Pokud jde o takové malichernosti jako je přetváření světa, ne, děkuj i, takové věci nebyly
pro
nás-" šeptá Larissa nad rakví Živagovou./448/
Je-li náboženský prožitek ústřední myšlenkoutéto knihy
pak jeho nejintensivnější tvůrčí aspekt jo překonání smrti.Možno říci,ve velmi zhuštěné formě,že Pasternakovo dílo je moderní
variací na aejvětší námět Kristova života a učení: Smrti byl ulomen hrot.
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Tímto prvkem řadí se "Doktor Živago" ke knihám klasické ruské literatury,v níž byla vždy otázka života a smrti vedoucím motivem v mravní,ideové či náboženské problematice.
Pokusím se ukázat, jek se oatatní složky tvůrčí myšlenky vyvíjejí z prožitku náboženské povahy a jak jsou jím osvětlovány. Od velkých kruhů roariřené hladiny,kterou uveřejnění knihy
způsobilo,přála byoh si postupně dosáhnout onoho středu, jehož do.
sah a význam jsem se pokusila vyjádřit na počátku.
Jsem si vědoma, že rozbor knihy může být proveden několika různými způsoby a že ten, kdo by založil svůj posudek na myšlence filosofické,ethické,umělecké,politické či sociologické,po.
užíval by jiných kriterií a došel by k jiným závěrům. A přesto
nevěřím,že by se kterýkoliv z těchto aspektů mohl vyhnout problé
mu náboženskému,který leží uprostřed nich. Podaří-li se to přece,
pak jen nepoctivou hrou,
Kniha sama nemůže být posuzována měřítky klasického ro
mánu,nebox v pravém smyslu není románem. Jako většina ruských děl
od Puěkinovy doby /vzpomenmě Gogolových "Mrtvých duší" nebo Do stojevského "Zápisníku z mrtvého domu",/vymyká se konvenčním evropským formám a není lehké,opatřit ji zjednodušující nálepkou ,
ani zařadit ji do určité pevně stanovené literární kategorie.Tol
stoj sám píše v roce 1868 v dodatku ke své "Vojně a^míru": "Není~
to román,není to báseň,není to historická kronika. 'Vojna a mír'
je to,co si autoť přál a co byl schopen vyjádřit v té formě, ve
které to je vyjádřeno."
Je-li možno Tolstého prohlášení považovat za definici,
pak ji můžeme aplikovat i na Pastemakovo dílo: "Doktor Živago"
je to,co si autor přál a co byl schopen vyjádřit v té formě,v ja
ké to bylo vyjádřeno.- Tím netvrdím,že je snadné tato dvě díla
porovnávat,jak to rádi činí vydavatelé na reklamní části obálek.
/Pokušení je velké,neboi "Vojna a mír" je obecně považována
za
největší dílo svého druhu ve světové prozaické literatuře./ Vypo.
čítat všechny základní rozdíly,které činí z těchto děl dva různé projevy odlišného ducha,vyžadovalo by zvláštní úvahu,ac jedei^
ten nejpodstatnější ,vidím prostě v tom,že Tolstoj dal umělecký
výraz své thesi /"svobodná vůle a nevyhnutelnost jsou k sobě ve
vzájemném vztahu formy a obsahu a jenom jejich spojením obdržíme
jasnou koncepci života člověka"/, zatím co Pasternak se pokusil
o básnické "ustavení faktu". /"Mám nepopsatenou,vášnivou
touhu
zít - a žít znamená zápasit,růst, jít dál, výš, ušilo vat o dokoná lost - " říká na str. 432./
"Dr.Živago" nemá ani intensivity a bezprostřednostid£L
Dostojevského a Tolstého, /ač stojí, jak jsem se TÍŽ zmínila, svým
hlubokým zájmem o mravní status člověka a smysl života a smrti,
v^ přímé linii tradice ruských klasiků/,nemá však ani uzavřené umělecké formy jako na příklad Werfelova kniha "40 dnů", psychologické motivace děl Flaubertových a Stendhalovýchtči symbolickélo
giky Melvillovy "Bílé velrvby". A přece je to pozoruhodná kniha
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svou básnickou hloubkou a vzácná svou průzračnou upřímností.I k^r
by byly na západě knihy podobných hodnot »náležejících časově téže generaci,/a netvrdím,že nejsou,/Dr.Živago" by ještě stál vys£
ko nad nimi svým pokorným "ustavením faktu" /str ,252/,neboí lidské hodnoty a tvůrčí myšlenky,líčené v této knize,si zachovaly
svou ryzost i v ohni protivenství. Jejich klad se stal s jedním
z ne j krutějších protikladů, jaké kdy mohly ideje potkat i s protikladem uzavřeného systému,který nebyl jejich přímým protivníkem,
ale ničitelem nad jiné strašnějším, jenž je ignoroval,smetl a o klestil až k popředí jejich existence v potenciálním smyslu. Jejich vynoření bez úhony po období zákeřného leptání lučavkou dalo jim pravou cenu, která si zaslouží našeho obdivu. I když mnoho
kritiků připisuje popularitu díla daleko více dramatickým událos
tem, jež sé kolem něho sběhly,nežli jeho vlastním hodnotám, je dob
ře,že je čteno, je dobře,že bude známo co největsímu počtu lidí a
má svoje poslání i tam,kde nebude jeho svědectví pochopeno správ
ně - či kde nebude vůbec pochopeno.
Vracíme-li se tedy k literární kvalifikaci,od které
jsme,v striktním slova smyslu,upustili pro "nedostatek důkazů"
můžeme přesto sledovat nit svých uvah dále. Kniha sama obsahuje
totiž vysvětlení uměleckého záměru,který nemůže být posuzován ja
ko předem stanovený cíl či pevná koncepce,ale spíše jako tvůrčí
přání,objevit utajený smysl života vlastním prožitkem,zachycením
jeho všedních i nevšedních chvil. S tohoto hlediska můžeme ji te
dy označit za románově prokomponovaný životopis,symbolickou mono.
grafii. Poněvadž se liší od básnických reflexí druhu Rilke-ova ,
Joyce-ova nebo od tolik obdivované literární methody Proustovy ,
musíme si znovu připomenout,že naše kriteria neexistují mimo o kruh díla samého. Myšlénková skladba této básnické zpovědi na po
zadí historických událostí je založena na ideovém schematě
osy
vertikální a horizontální. Je více než symbolické,že se protínají ve znamení kříže,v jehož středu je trpící člověk,zápasící^ o
své boží synovství. Vidíme od počátku jasně,že Zivago žije pře mýšlí,tvoří,roste a trpí především proto,že se smyslem svého života upjal k ose vertikální. Jeho jemná,citlivá povaha po matce,
náklonnost k nábožensky založenému a filosoficky vzdělanému stry
ci Nikolájovi a jeho básnické nadání daly .ieho životu osudové
předznamenání.
_
Nikdy
se mu nezpronevěřil. Jeho životní reakce b£
ly básnické povahy: cestou citové a myšlenkové tvořivosti toužil
zachytit hlubší realitu a dát smysl tomu, co tvrdošíjně a vyznaná
ně nazýval "fakta". Poněvadž tvůrčí myšlenky jednotlivce jsou v
básnickém světě nadřazeny činům, jeví se Zivago jako slaboch vůči
převratným událostem,které se v horečném spádu vyvxjejí kolem ně
ho: je váhavý a nepřipravený. /Spisovatelé literární revue "No vij Mír" nazvali ho ve svém neblaze proslulém listě "mravním a 1
deovým bahnem ruské inteligence"./ Ano,Zivago patří do rodu Ham
letů, přemýšlivých váhavců života, za jatců zevních sil,kteri sípro
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sebe vyhrazují svobodu přemýšlení o onom tajemném vztahu mezi svo
bodou a nevyhnutelností,do níž byli svým životem vnuceni. Jejich
tragedie tkví v tom,že jsou v kritické chvíli zaujati více vnitj?
ním světem idejí,tajemstvím růstu své vlastní bytosti,vzlínáním
a pronikáním do jine dimense - ve směru své dané osy. Tak se vede i Živagovi, který se v básni "Hamlet" sám k tomuto druhu lidí
přiřazuje. Jeho heroism je v pronikavém uvědomění vlastní situace, jeho věrnost je ve věrnosti k vlastnímu životu; jeho souhlas
k "dohrání úlohy", na něho vožené,je ušlechtile dobrovolný^- a
přece ne zcela bez naděje na unik. Poslední výkřik "Abba,otce!-"
zaniká už v resignaci: "Pořad dějství je stanoven a konec cesty
je nevyhnutelný. Jsem sám."
Tak prudké dolehnutí osy horizontální přeíalo jeho ži
vot v půli: jeho domov byl rozmetán,rodina vypovězena, přátelé roz
troušeni do všech koutů země, všechny důsledky násilné přeměny lid
ských vztahů a stávajících řádů zasáhly svým vlivem svět denní
skutečno st i, která ho přibila k zemi naráz. V udivu zastavuje se
na chvíli,až po krk v té lavině,která mu nohy podráží: str. 130:
"Jak intensivně může na nás dolehnout touha uniknout z hluku
a
duté prázdnoty lidské mňohoslovnosti,do přírody, zdánlivě tak nevýmluvné,nebo do dlouhé, vyčerpává jící práce beze slov,tvrdého
spánku,pravé hudby,anebo lidského pochopení oněmělého citem!" a
hájí se v rozhovoru s přítelem /202/: "Dějiny se mne neptaly po
souhlasu,musím se smířit s tím,co se stane,atvje to cokoliv, tak
proč bych neměl ignorovat mně vnucená fakta? Říkáš mi, je to nere.
alistické. Avšak kde je dnes realita v Rusku? Věřím,že byla zastrašena do nebytí-1' a znovu na str.218:"Co ti mohu říci? Tento
režim je nám nepřátelský,jeho filosofie je mně cizí. Nikdo
se
mne netázal,zda souhlasím se všemi těmi změnami." a na str.235:
Politika pro mne nic neznamená. Nemám rád lidi,kteří jsou lhos tejní k pravdě."
Živago odmítá dát se smést smrští,která zasáhla Rusko; jako Rus,-vlast milující,je odhodlán s ní trpět,ale nemůže dát
své nadšení do služeb nového řádu, jehož "nevyhnutelnost" je podmiňována násilím. /Zde si jasně připomínáme onen tvar a obsah ěi
vota,kterými,podle Tolstého,je svobodná vůle a nevyhnutelnost .
Živago je vytlačen,vybuzen na nejzazší hranice své existence,téměř za okraj onoho neúprosného rámce sociálních proměn svým lpěním na lidském osudu a jeho vlastním poslání. Váčnivě odmítá pře,
vahu hmotných sil /237/: "Kde je ta tvá historická nutnost? Mluvíme každý své a kdybychom se dohadovali sto let,nikdy bychom se
nemohli dohodnout. Měl jsem také kdysi revolučního ducha,avšak
dnes věřím,že nic se nemůže získat násilím. Lidé musí být k dobrému přivedeni jen dobrem.
A s touže náboženskou saníceností odmítá fanatickourá
ru v socialistické milénium /str.269/: "Člověk se rodí k tomu,aby žil,ne aby se připravoval na život. Život sám -dar života- to
je tak závažná věc,že pomyšlení na tu hloubku mně bere dech." A
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když je v Lesním bratrstvu kárán pro svůj zakrnělý sociální sm£
sl a přirovnáván k negramotné selce nebo k usedlém měšťáku.,
vzkypí v něm jeho opravdovost a rozburácí se ve společném stanu
s Liberiem Mikulicinem /str.305/: "Když slyšíiu lidi mluvit o no
vém utváření života, opravdu ztrácím vládu nad sebou. Utváření ~
života! Lidé,kteří nikdy nerozuměli ničemu o životě,- nikdy nepocítili jeho dech,neslyšeli tep jeho srdce - ať už viděli nebo
udělali v životě bůhví co - dívají se na život jako na kus sur£
viny, která potřebu je, aby byla prohnětena, zkracována a zušlechtě
na jejich dotykem! Avšak žjvot není nikdy jen surovinou,není
hmotou,kterou bychom mohli nníst. Chcete-li vědět,život je prán
čipem obrození,život se stále obnovuje,přetváří,promítá do nových forem,přerůstá sám sebe - život je nekonečně víc,nežli vaše nebo moje teorie o něm!"
,
Živago není vylíčen jako člověk mravně bezúhonný:hře
šil mnoho,veliká byla jeho touha po očistě,hluboká jeho víra ve
vykoupení. Jeho život se láme méně působením vnějších sil nežli
ztrátou vnitřní harmonie a rodinného štěstí právě v okamžiku ,
kdy on sám lidsky podléhá hříchu. Osud zasáhl, Živago byl odvlečen do tajgy a tím násilně odtržen od své milované rodiny, ale
stalo se tak právě v okamžiku,kdy výčitky svědomí nad zradou ,
spáchanou na vlastní žoně,zlomily integritu jeho mravní situa ce. Živago není silácký typ, jednolitý a jednosměrný,není vzo rem ani vůdcem, j* to slabý,chybující člověk,který pln upřímné
touhy,vyřešit konflikty ve své vlastní bytosti,ve svém vlaßtnim
životě: nehlásá nápravu druhým,začíná vždy sám u sebe,sám těžce
platí své zkušenosti. Jeho odolnost vůči komunistické konversi
je způsobena především nadřazením vnitřního Života vnějšímu a
směrem,kterým se oba vyvíjely: básnicky přímo cítil onen vývoj
"z vnitřního světa navenek", zatím co většina lidí kolem
něho
žila jen druhotnými popudy na vnější svět. /V tomto bodě
tkví
také ono nedorozumění mezi čtenáři,kteří,vychováni konvenční ro
mánovou formou,očekávají,že z reakcí na vnější svět se vyvinuje
charakter hrdiny -/. Jako lékař i jako básník kladlvSvou citlivou ruku na puls života a s pocitem posvátnosti blížil se jeho
tajemství /str .366/: "Mimikry a mimesis jsou problémy, jež mne na
léhavě zaměstnávají,ono vnější přizpůsobení organismu barvě pro
středí. Myslím,že to vrhá úžasné světlo na vztah mezi vnitrním
a vnějším světem. Avšak jakmile jsem se opovážil,zmínit se o tem
ve svých přednáškách,hned následoval sborový protest: idealism,
mysticism,Goethheova přírodní filosofie,neo-schellingism a bůhví co ještě..."
.
Živagovi nebylo dopřáno,aby vyslovil sam sebe,aby si
ujasnil otázky,které zaměstnávaly jeho ducha. Vše,co na něm^bylo žádáno,bylo jasné "ano" nebo "ne" revoluci. Vše,co mu může
být sovětskými spisovateli vytýkáno, je to,že sám nadává ani jed
nu ani druhou odpovect: dá* á za sebe mluvit Evangeliu Kristovu:
"Byl jsem poslán hlásat evangelium chudým, oznámit zajatým pro -

propuštění a slepým navrácení zraku,utlačeným dát svobodu - /Lu
káě 4,18»/ Tak začíná Živago s myšlenkami tvůrčími a dochází
k myšlenkám objevitelským,dochází k poznání,že cesta k sociální
mu dobru vede přes lidské nitro: že vztahem k Bohu řeší člověk
svůj vztah k bližnímu. Jeho jasnou odpovědí je loyalita k
oné
"bezbranné pravdě" ,kberou se nám vyjevila pravá povaha Boží.Nebylo nic nového ani neuvěřitelného v tom,že "Ísilní jsou ovládá
ni slabými a proradnými"/53/.
Je zajímavé sledovat některé autobiografické zážitky,
které jsou v pletivu děje jako vetkané stříbro,ač nevytváří žád
ný nápadný vzorec. V těchto místech je nejvíce patrna váhavá ru
ka plachosti a cudnosti,vedená jen sinou touhou po uměleckém vx
jádření. /Někteří kritikové v Anglii všimli si těchto rysů a da
li jim označení "podivné starodávnosti stylu".Plachost,cudnost""
a zdrženlivost jsou totiž dnes už téměř neznámé prvky v moderní
tvorbě na západě./ Jejich bezprostřední lyrika působí jako závan svěžesti z pera toho,komu ucta k životu a údiv nad jeho krá
sou i složitostí byly dány do vínku. Patří k nim noční cesta ko
lem okna s hořící svící »rozhovor Juri je s Xarou při žehlení, pří
hoda a hluchoněmým ve vlaku, noc před odchodem i po odchodu lary
z domu ve Var ykinu, scéna spiknití v taj ze, rozhovor v Moskvě v Gor
donově pokoji s podivným oknem u podlahy a j.
Na mnoha místech líčí autor perem doktora Živaga, jak
byla pojata myšlenka díla, jež nese tak zřetelné známky setavení
z životopisných a meditativních zápisků. Tak píše o mladém studentu mediciny na str * 68: "Tajemství života a smrti jej rozptylovalo při pitvě. Avšak mnoho věcí v životě jej rozptylovalo, Juřa myslel dobře a psal ^eště lépe. Už od svých školních
let
snil o napsání knihy v próze,knihy životních dojmů,ve kterých
by skryl, jako zakopané dynamitové nálože,ty nejpodivnější věci,
které doposud spatřil a o kterých přemýšlel. Byl však příliš
mlád,než aby mohl napsat takovou knihu; místo toho psal verše.Byl jako malíř, který z trávil svůj život kreslením náčrtů pro ve.
liký obraz,který měl v hlavě."
0 vážnosti jeho vztahu k životu a k tvůrčímu úsilí ,
kterým jej toužil vyjádřit,svědčí zápis na str.258:"Rád bych se
uplatnil jako lékař nebo rolník,avšak zároveň toužím pracovat
na něčem trvalém,na něčem podstatném; jak rád bych napsal umě —
lecké Či vědecké dílo! - Každý člověk se narodí Faustem,s tou hou obsáhnout a zakusit a vyjádřit všechno na tomto světě."
Na rozdíl od klasické methody odtažitosti autora ód
díla, jež má bu! nadosobní nebo mimoosobní hodnotu,uvádí nás bás
nik přímo do své tvůrčí dílny a vyjevuje nám svůj umělecký prožitek, způsob práce i překážky, jež se mu kladly v cestu. Na téže
stránce vyznává se ze svých literárních lásek: PuŠkin a Čechov
jsou mu bližší svým přímým, prostým vztahem k lidským problémům.
Str.259: "Zatím co Gogol,Tolstoj a Dostojevskij zápasili a problémy »hledali v potu tváře smysl života,připravovali se na smrt
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a skládali účty ze svého konání,Puškin a Čechov byli rozptylováni a odváděni,až do konce svého života,běžnými osobními úkoly ,
které byly na ně vloženy jejich spisovatelským povoláním a tím,
že splňovali tyto úkoly,žili své životy,klidně,považujíce toto
vše za svou soukromou,osobní záležitost,která se netýkala nikoho
jiného. A tato osobní záležitost stala se bšhem doby majetkem
všech; jejich dílo dozrálo samo,jako sčesané jablko,jež dosáhlo
postupem času svého pravého smyslu a sladkosti.
Život Doktora Jurije Živága je takovou soukromou,osob
ní záležitostí a název knihy je nám otevřeným doznáním výše zmíněné methody. Živago je ústřední osobou a nejen jeho povaha, ale
celý myšlenkový a citový obsah jeho života je sledován s básnickou intensitou a bezprostředností prvotní inspirace. Poznáváme
tudiž,že život inteligentního a nadaného jedince byl ztěžejním
prvkem uměleckého záměru a proto v něm musíme hledat a do
něho
vkládat svá kriteria.
Ostatní osoby nepřesahují episodický rámec a jsou načrtnuty příliš lehkým štětcem. /Právě v tomto selhává kniha nejvíce vzhledem k požadavkům "dobrého románu",/ Některé z postav
mají jen symbolický význam /Strelnikov a Jevgrav/, jiné, hlouběji
prokreslené,zplošťují se nám před očima,/Nikoláj NikolájeviČ,
strýc Živágův/. Hrdinka Lara je promítnuta do skutečnosti očima
velké lásky a jen tak je možno ji chápat. Uprostřed všech
těch
tragicky vážných a ideově zanícených postav je jeden jagovský pa
douch a jediná šve jkovská postavička starého sluhy Živágovy rodi
ny, Mar ke la, z kterého se stává revolucionáři v politickém klub^
doznává,že jeho dřívější páni nessáli sice jeho krev, ale obvinuje je,že po dlouhá léta ho udržovali v nevědomosti o tom,že svět
pochází z opic.Mhohé z příhod nesou zřetelný znak "vyprávěných zvěstí", kterých bylo použito jako půvabných ilustrací na okraji děje. Několik psychologických nedůsledností, zvláště v počátečních
kapitolách,ruší náš požadavek vnitřní motivace a logiky. /Uvedl
jako příklad aspoň jednu: Lara ne pozve na svou svatbu vlastní mat
ku,avšak její svůdce,nenáviděný padouch Komárovský,je hostem při
slavnostním obědě před odjezdem novomanželů do Jurjatinu./ Avšak
jako by si autor sám uvědomoval naše námitky,poukazuje na jiném
místě na to, se lidé nejsou logičtí,nej&nají vždy tak, jak by se
dalo očekávat,/str.270/:"Jen ve špatných románech jsou lidé rozděleni do dvou táborů a nemají co činit jeden s druhým.Avšak ve
skutečnosti všechno je promícháno."
Neubráníme se znovu svému poukazu na fakta, jejichž
smyslem se tolik zabýval a jejichž pozorování věnoval mnohou o krajovou,divertivní myšlenku /str.438/: "Myslel na mnohé lidi, jejichž životy se vyvíjely paralelně a v těsné blízkosti s jeho ,
avšak nestejně rychle a uvažoval, za jakých okolností by někteří
předběhli a přežili ostatní. Napadlo mu něco podobného teorii re
lativity,uplatněné ve vztahu k životu,k životnímu závodění,avšak
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zapletl se do té myšlenky a brzo se jí vzdal."
Tuto teorii relativity vidíme však uplatněnu v knize
a můžeme ji sledovat: mnoho různých osudů se proplétá,předbíhá,
křižuje a často se střetává i v zdánlivě nepravděpodobných místech a situacích. Na pozadí rozpoutaného násilí,třídní nenávisti, chaosu a bolestného převratu ve jménu nového řádu, jsou jedno
tlivci smetáni drsnou rukou s jeviště,a proto jejich opětné vynořování na scénu působí někdy tímto dojmem. Avšak každý,kdo
prožil rušné doby a poznal zintensivnění života,které způsobují*
mi dá za pravdu, že podivuhodnost skutečných osudů někdy daleko
přesahuje literární fantasii.
Protože vzdor symbolickému obrazu zalidnění je v Pass
ternakově knize osamění člověka s jeho závažnými otázkami po
smyslu života vlastním jejím obsahem,představuje nám především
svědectví o čirých hodnotách lidství oproti odlidětšnému produk
tu historického materialismu. Vidím jen jediného protagonistu
na jevišti tohoto pozoruhodného díla a tím je trpící,zápasící ,
věřící člověk. Trpí proto,že zápasí a zápasí proto,že věří.Zápa.
sí o hlubší smysl lásky: lásky k Bohu,k životu,k bližnímu,lásky
ke každému daru Božího požehnání,které mu bylo vzdor utrpení do
přáno. Je pozoruhodné, jak prožitek krásy a lásky je často vlo žen do vnějšího obrazu bídy: v bytě zamořeném krysami,v podkroy
ní místnosti v Moskvě,v polním stanu,na bojišti,v opuštěném f"~
vlky ohrožovaném domě Mikulicinově,na horečném pěším putování po
dél sibiřské dráhy. Neubráníme se pocitu,že bylo záměrné,aby ZŤ
vago nevyšel ze žádné pevně ohraničitelné třídy. /Klasifikace,"
reglementace,sociální roztřicíování, jež byly produktem doby,patřily k úhlavním protivníkům v jeho zápase/. Jeho duch se vymy kal vnějšímu zařazení. Tak píše na str. 268: "Je dobře,když je
člověk jinačí,nežli si ho představujete. To jen dokazuje,že není typem. Kdyby byl,znamenalo by to jeho konec jako člověka. Avšak jestliže ho nemůžete zařadit do žádné z kategorií,pak to
znamená,že alespoň jedna jeho část ie tím,čím by lidská bytost
měla být; zrnkem nesmrtelnosti." /Zivágo byl sice synem velmi
zámožného muže, ale otce ani ne poznal, dědic tví po něm se vzdal
a nebyl stfou výchovou ani způsobem života typiekým představíte,
lem buržoasní nebo kapitalistické třídy. Uvědomujeme si znovu ~
v této knize, jaká byla zvláštní úloha ruské inteligence v předrevoluční době: nepatřila výlučně žádné třídě,byla vlastně průmětem všech,protínajíc je všechny vertikálně. Nebylo obdoby tohoto zjevu v žádné zemi. Ruská inteligence měla zcela vyjímeč nou kulturní a duchovně tvůrčí funkci,neboi prostupovala všemi
vrstvami společnosti: od šlechty, zástupců institucí politických
i církevních,přes vědce,umělce,universitní profesory a studenty
ze všeoh tříd,představovala kolbiště ducha po výtce. Živago pat
řil k této skupině lidí,měl všechny její předpoklady: vzdělání7
nadšení,probuzenost,idealismus,tvůrčí schopnost, V hloubce živo
ta dotýkala se jeho umělecká,tvůrčí vise náboženského o b r a z u s ^
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ta; v pravdě i jeho vztah k umění měl v sobě vážnost a posvátnost
náboženskou. Otázka smrti a vzkříšení,jež je nejzávažnějším přínosem křesťanství,a její vztah k obrodě života, jehož principy se
zabýval vědecky i umělecky,zaměstnávala ho neustále /str,69/:'U vědomil si živěji nežli jindy,Že umění má dvě trvalá,dvě
nikdy
neskončená zaujetí: medituje stále o smrti a tím neustále vytváří život. Uvědomil si,že toto bylo pravdivé o všem velkém a pravém umění. Bylo to pravdivé o onom uměleckém díle,které se nazývá "Zjevení svatého Jana" a všech těch dílech,která je doplňovala během věků."
Jeho víra v lidskost, která ve svých ne j šlechetně j ších projevech nese známky božího synovství,činí ho oddaným služebníkem bezbranné pravdy,tolikrát v dějinách pošlapané a přece
nezničitelné. Tak říká ústy Nikoláje Nikolájeviče,milovaného
strýce Živágova,který mu byl v^mnohém učitelem /str.47/:"Co po
staletí pozvedalo Člověka nad úroveň zvířete,ne byl kyj v jeho ru
ce,ale niterná hudba! A na str.53 identifikuje "niternou
hudbu
jako Boží Slovo života."
Jinde líčí horečnatou chvíli,/probírá se z
těžké
choroby,/ve které ho zachvátí osobním prožitkem znovu ony jitřivé otázky po smyslu života,smrti a vzkříšení. V jediném sevření
básnického pohledu podává nám svou hlavní myšlenku /str. 188/:
"Psal,co už dávno si přál psát - psal dychtivě. Jak mohla
být
smrt potřebná, jak bylo možné,aby smrt byla užitečné,aby byla vůbec něčemu nápomocná? Hlavním námětem jeho básně nebylo ani uklá
dání do hrobu,ani zmrtvýchvstání,avšak ony dny mezi nimi: Už ode
dávna si přál zachytit,jak po tři dny černá,zuřící země,plná čer
vů,napadala nesmrtelné vtělení lásky,berouc je útokem svými odštěpky skal a balvany - jak vlny,které naráží na mořské pobřeží,
zaplaví je a pohltí - jak po tři dny černá bouře země zuřila,bií
žíc se a zase se vzdalujíc. Dvě řádky mu neustále zněly v hlavě:
"Jsme šíastni blízko tebe."
a
"Čás k probuzení".
Blízko něho,dotýkajíc se ho,bylo peklo,zkáza,hřích,
zánik,smrt; avšak stejně tak bylo blízko něho jaro a Maří Magdalena a život. A byl čas k probuzení. Oas k robuzení a k vstání.
Čas k zvednutí,čas k zmrtvýchvstání."
Motiv smrti a zmrtvýchvstání je nejsilnějŠím námě tem v rozsáhlých meditacích nad Kristovým životem. Spočátku je
to vidina Ježíše, "lehkonohého a oděného světlem,s pronikavě se
odlišujícím lidstvím,s uvědomělým galilejským provincialismem" ;
později se celý komplex křesťanských motivů zhuštuje,ale zároveň
vyjasňuje a prohlubuje do pochopení Božskév Podstaty. Je mnoho
těch záblesků duchovního světa v "Doktoru Živágovi." Právě tato
místa připomínají nám mystické zážitky některých postav z děl Dos
tojevského a Tolstého. Ale přirovnáme-li mapř. Pierrův zážitek
ze zajetí /"Vojna a mír"/, se zbožnou extasí Živagovou,vidíme roz
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díl lined: Pierrův mysticism je robustní,vítězný a radostný: /str
123/ "Složiv nohy pod sebe a skloniv hlavu,posadil se na studenou zemi u kola vozu a zůstal dlouho pohroužen v myšlenky,Náhle
vypukl v Srdečný,dobromyslný smích,tak hlasitý,že lidé z růz ných stran se obraceli směrem k'nšmu,s překvapením,divíce se,co
by tato podivná a osamocená veselost mohla znamenat. Ha,ha,ha!
smál se Pierre a řekl nahlas sám k sobě: "Voják mne nepustil
dál. Vzali mne a zavřeli mne. Drželi mne v zajetí. Co,mne? Mou
nesmrtelnou duši? Ha,ha,ha! Ha,ha,ha! A smál se,až mu slzy vstai
pily do očí, Pierre se zadíval k obloze,na jiskřící hvězdy v-hlu
binách nebes. "A, toto vše jsem já,toto vše je ve mně,a to
vše
jsem já",myslel si Pierre," a oni chytili toto vše a vstrčili
to do kůlny,dřevy ohraŽené." Směje se ještě,šel si zase lehnout
vedle svých druhů,"
Živágo není robustní typ, je to básník,člověk se zvýše
nou citlivostí,s duší,připravenou k přijetí krásna:
Str.392:"Cítil,že hlavní část jeho díla nebyla vytvořena jím samým,ale něčím,co bylo nad ním,mimo něho a co jej zce
la ovládlo: myšlenka a poesie světa,tak, jaká byla v této chvíli
a jaká bude v budoucnosti.
Tento pocit snal s něho na chvíli výčitku neuspokojení se sebou.samým,vědomí vlastní nicoty. Vzhlédl nad sebe,ohlédl se kolem sebe.
Uzřel dvě spící hlavy na sněhobílých polštářích.Öisto
ta jejich rysů,bělost podušek a pro jasněné světnice, bělostný
svit nociřsněhu,hvězd,měsíce, to vše se zvedlo v .jeho srdci jedi
nou vlnou hlubokého významu a vzbudilo v něm radostný pocit vítězné čistoty bytí:
"Pane! Pane!,šeptal, "a toto vše je pro mne? Proč jsi
mi dal tak mnoho? Proč jsi mi dal přiblížit se Ti,proč jsi
ai
dovolil, abych zabloudil do Tvého-města, mez i Tvé poklady, pod Tvé
hvězdy,a k nohám mé neblahé,odpoutané,nestěžující , si .lásky?"
Mnozí z nás,dávajíce se svést epickou osou děje,mohli
by považovat za nepochopitelný onen extatický pocit vděčnosti
Bohu,kterým Živagóvo srdce ..přetéká v takových chvílích: jaho po
korné ištěsbí'nemělo-kořenů v okolnostech jeho života,které pred
stavovaly jen další článek v, řetězci né jistoty,zklamání a hmotné 'bídy* Ale v nich právě nalézáme důkaz otevření srdce oné neskonalé lásce Krista,který stál vždy .jeho. trpícímu .srdci blízky
až příliš důvěrně blízko - podle názoru lidí,kteří si vytvořili
ve svém náboženství poměr konvenční úctyplnosti či formální pie
ty.
' ' *
^
, ' ~
Jaký je jeho vztah k darům života,které jsou neustá lým projevem a důkazem boží lásky,ukazuje citát ze štr, 389*. "T£
tiž dar lásky je jako kterýkoliv jiný dar. AÍ je sebevětší, potřebuje požehnání,aby byl vyjádřen a pochopen."
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II.
Str.256:
"Můžete to nazvat ideou, pravdou
Či tvrzením o životě,avšak je to
'tak všeobsáhlé a jednolité,že to
nemůže být vyjádřeno jednotlivými
slovy a jestliže je jenom docelamalá část této tajemné pravdy o ž_i
votě v jakémkoliv díle,které ob sáhuje také jiné věci,pak převážu
je všechny ostatní části svým významem a stává se podtátou,srdcem
a duší díla."
Oceňováním vztahuvmezi myslitelskou a básnickou tvořivostí v náboženské povaze Živágově uvědomujeme si rozdíl
mezi
nimi neobyčejně jasně. Básnická intuice představuje momentum ,
jednotící prožitek,o kterém autor mluví jako o "všeobsáhlé a
jednolité pravdě". Převeden do poetického obrazu,rozlomí se
v slovech na mnohočlenný útvar pojmů nejasného předělu,který se
podobá impressionistické malbě. Myslitelslcá reakce je jiná:postupuje v připraveném řečišti,klidným a splavným proudem,v me zieh kategorií. Proto si musíme uvědomit,že Živágův náboženský
prožitek nemá co činit s vědecky a theologicky podanou dogmatikou. Je to živá náboženská zkušenost,která má dva silné, prameny:
zanícenou lásku k Slovu Božímu a neméně vroucí lásku k životu ,
přírodě,všemu,co by se dalo óznačiti jednotným slovem Boží Svět.
Obojí je nazíráno básnicky: historické je zpřítomněno,věčné je
transponováno do časnosti /neustálou obrodou života/,veliké je
zdůvěrněno obcováním s malým,vzdálené je přiblíženo na dosah ru
ky. Kristus se obrací k jednotlivcům, k mužům a ženám, ne jen své
doby,ale každé doby od Svého vzkříšení» Takto musíme^ehápat Živagovy meditace, jež zní tak nezvykle haŠemu sluchu: úvaha o mateřství a neposkvrněném početí /str<,255/, o lásce k bližnímu ja
ko vrcholné formě životní energie,o dvou konceptech,které tvoři
hlavní část složení moderního člověka a bez nichž je člověk nepochopitelný: idea svobodné osobnosti a život,pojaty jako obět,
/str.19/.
Hned na počátku knihy stojí toto velké vyznáni,vyjádře
né Nikolájem Nikolájevičem /str.19/: "Dějiny,tak jak je známe
dnes,počaly Kristem,byly Jím založeny na Evangeliích,A CO známe
nají dějiny? Jejich počátek je ve staletích systematické práce,
oddaně věnované luštění záhady smrti,tak,aby smrt sama mohla na
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konec být překonána. Proto lidé píší symfonie,proto objevujíma
thematiekou nekonečnost a elektromagnetické vlny. Nemůžete
však postupovat tímto směrem bez vzmachu ducha,bez duchovního
prosvěcení. Nemůžete učinit takové objevy bez duchovni přípravy
a mravního vybavení. K tomuto účelu bylo nám vše potřebné dáno
v Evangeliích."
A mezi tím se malý Jura,osiřelé vlče,/scéna truchlícího dítěte nad hrobem matky je umělecky dokonalá/,tklivě modlí:
"Boží anděli,mů.j svatý ochránce,utvrčí mne na cestě pravdy«"
Tak jeho život začíná, jako jedno z mnoha vláken,kterými se proplétáme na začátku knihy, než li jsou spojeny symbolic
kým anebo realistickým významem.
""
Později je Nikoláj donucen osvětlit své názory jiftému příteli,který se mu posmívá pro "dekadentní mysticismus".
Str.47: "Tolstoj říká,že Čím více se člověk oddává
kráse,tím více se vzdaluje dobra "Vy si myslíte,že je to právě naopak - že svět bude
spasen krásou,ne? Dostojevskij,Rozanov,mystéria a bůhvíco ještě?"
- "Počkejte,nechte mne domluvit. Myslím,že jestliže
zvíře,které spí v člověku,by mohlo být udržováno hrozbami - jakoukoliv hrozbou,at už vězením nebo trestem smrti - pak nejvyšším znakem lidství byl by krotitel lvů v cirku,s bičem v ruce,a
ne sebeobětavý kazatel. Copak nevidíte - v tom to právě vězí že to co po staletí povznášelo člověka nad zvíře nebyl kyj , ale
niterná hudba? Neodolatelná moc bezbranné pravdy,přitažlivost
jejího příkladu? Vždycky se považovalo ethické učení a přikázání za nejdůležitější část Evangelií. Ale pro mne je nejdůleži tější fakt,že Kristus mluví v podobenstvích-,vyňatých z denního
života,že vysvětluje pravdu v obrazech z všední skutečnosti.Jako základní ideu vidím to,že vztah mezi smrtelníky je nesmrtelný, že celý život je symbolický,poněvadž celý život má svůj smysl."
Tento smysl vidí básník nejen v životě samém, jako je
mu vlastní hodnotu,ale jako smysl,který leží mimo život,nad ním,
v nadřazenosti čiré ideje.
První známky stoupajícího křesťanského povědomí a j-e
ho neustálé živé naléhavosti v duševním vývoji hrdiny jsou nám
předvedeny v udýchném impromptu rozpravy,kterou má medik Zivago
v ložnioi své těžce nemocné opatrovnice Anny Ivánovny:
Str.70i "Jsi chytrý,máš nadání... to tě dělá jiným.,
řekni mi něco... uklidni mou mysl... "namáhavě hovořila Anna.
A Jura mluvil,zakončuje svou mladicky výbušnou řeč
citátem ze svého milovaného svatého Jana: "Nebude smrti, říká
svatý Jan a jen pohleel na tu jednoduchost jeho tvrzení! Nebude
smrti,poněvadž minulost je skončena; to znamená skoro totéž jako říci,že není smrti,neboť se smrtí jsme se vypořádali, je stará a jsme jí unaveni. Potřebujeme něco nového a ta nová věc je

život věčný.11
Později,na frontě,rozvíjí Jura své teorie před svýar,
židovským přítelem ze studií,Míšou (rordonem:
/Str.116/ "Edo dělá víc pro lid, ten,kdo ho hýčká,anebo ten,kdo na něj zapomíná a prostě jej strhne za sebou do universality nesmrtelnosti čirou krásou svých činů?
A co vlastně jsou tyto všechny národy,o kterých mluvíme, nyní, v křesíanské éře? Nejsou to jen národy - jsou to náro
dy,složené z jednotlivců,kteří byli proměnění,ne jejich setrvání při starém způsobu života.
A co říkají vlastně Evangelia o tom všem? Především,
üvangelia nestanoví zákov - nejsou to prostá tvrzení: je to tak
Si onak. Evangelia jsou nabídkou, prostou a lákavou nabídkou:
Chtěli byste žít zcela novým způsobem? Chtěli byste prožít radost duchovní blaženosti? A všichni byli šťastni,všichni přijali, všichni byli tím unešeni na tisíce let. Když Evangelia říkaj í c e v Království Božím není ani Židů ani pohanů,znamená to,že
všichni jsou si rovni v očích Božích? Nevěřím,že to znamená jen
to - to už bylo známo - to bylo známo řeckým filosofům,římským
moralistům a hebrejským prorokům. Evangelia říkají,že v tom no
vém způsobu života a vztahu,který se zrodil ze srdce,a který se
nazývá Království Boží,není národů, jsou jenom osoby, jednotlivci.
Říkals právě,že fakta neznamenají nic sama o sobě,po
kud se do nich nevloží smysl. Nuže - smysl,který musíš vložit
do fakt,abys je učinil významnými a srozumitelnými pro lidské
bytosti, je právě toto: je to křesťanství, je to tajemství personality."
V proměně světového názoru Bohočlověkem vidí básník
ne jvětší duchovní revoluci věků. "Abys mohl být se Mhou, musím
Já být nejprve s tebou," projev nejvyšší Boží vůle vůči člověku
a toto Slovo se stalo skutkem. A na pozadí této překrásné vise
"stál
člověk - člověk-tesař, člověk-oráč,člověk-pastýř, se
svým stádcem ovcí při západu slunce,člověk, jehož jméno vůbec ne
zní pyšně,avšak o kterém se zpívá v ukolébavkách a který je zpe
dobněn v obrazárnách celého světa."/49/.
Tato dominující prostota,tato líbezná tvář přesvědči
vé lásky a niterné jistoty fascinovala básníka. V ní spočívá
"podstata,srdce,a duše " Pasternakovy knihy. V ní spočívá jeho
svéhlavé "ustavení faktu",které mu vyneslo tolik nepochopení.Je
to dialektika zcela jiného řádu,nezli je ta,v jejímž filosofickém rámci je zasazena a do které byla kriticky z revue "Novij
Mir" násilně vtlačována: Je to dialektika Božího Království,požadujícího srdce lidí,se ST&em těch,kteří si pohrávají s myšlen
kou vladařství.
V podivuhodném monologu Serafiny básník dává výraz
těmto myšlenkám /str.370/:"To je to,co Nový Zákon nabízí - neobvyklé místo obyčejného,slavnostní místo všedního,inspiraci
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místo donucení.- Příchodem křesťanství něco ve světě bylo změně
no. Řím byl u konce. Vláda číselné převahy byla u konce. Povinnost vnucená ozbrojenou silou,žít jednotně jako lid, jako
celý
národ,byla zrušena. Vůdcové a jejich národy patřily minulosti .
Byly nahraženy učením o osobnosti a svobodě. Příběh jednoho lid
ského života stal se životním příběhem Boha a naplnil vesmír.
Jak stojí v liturgii na svátek Zvěstování: Adam se chtěl stát
bohem a ztroskotal,avšak nyní Bůh se stal člověkem,tak,aby Adam
se mohl stát Bohem."
Sledujeme-li některé z těchto neobvyklých meditací /a
jenom nepatrný zlomek jich bylo možno uvést i v této úvaze/, neubráníme se připomínce hlubokých idejí ruských křesťansliých filo
sofů,Solověva a Beráajeva o netušených možnostech vývoje pravoBlaví,ve které oba tak silně věřili.
Ráda bych se ještě zmínila o jednom příznačném zjevu,
který se vyskytuje ve většině náboženských úvah,totiž zaujetí
problémem hříchu a vykoupení, ze jména tak, jak se projevuje v biblickém životě Maří Magdaleny. Tento námět se až nápadně Často
vrací v nejrůzně jších obměnách:
Str. 371: "Vždy mne za jímalo, že o Maří Magdaleně je znrih
ka právě v předvečer velikonoc,na samém prahu smrti a vzkříšení*
Krista. Nevím, proč to je,ale tato přípomínka zdá se mi tak příhodná ve chvíli, kdy Kristus se loučí s životem, než li jej znovu
přijímá. Pohled na způsob,kterým je ta připomínka učiněna - jaké pravé trpné oddání je v ní, jaký souhlas s utrpením a jaká ne
nor osná přímost!"
Tato dlouhá úvaha o vnitřním smyslu velikonoční litur
gie je zakončena zvoláním:
"Jaká to blízkost,jaká rovnost výrazů a vzájemnost
vztahů mezi Bohem a životem,Bohem a jednotlivcem,Bohem a ženou!"

Domnívám se,že nic lepšího se nemohlo stát křesťan ské literatuře slovanského původu,nežli že jí byl připsán k dob
ru "Doktor Živago". Ponechám kritikům,kteří se domnívají,že Pasternakova kniha pojednává o komunismu,aby ji prohlašovali
za
"průměrnou knihu o komunismu". Nejsem také povolána říci,zda
"Doktor Živago" je mistrovské dílo či ne. Pokusila jsem se vyjádřit svou radost nad tím, co se mně zdálo v knize nejcennějěí.
Připomínám si totiž znovu v této souvislosti podivuhodná slova
amerického biskupa Pultona Sheena:"Západní svět přijal Krista,a
le bez jeho kříže. Komunismus přiial kříž bez Krista. Ndfee však
navždy dva největší symboly křesťanství rozdělit."
Jedna z těchto cest spojení bude méně bolestná a méně
tragická nežli druhá: která z nich to bude? Přijmou ti,kteří ne
sli svůj kříž,Krista svéb.0 vykoupení? Anebo bude na ty,
kteřT
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přijali Krista bez kříže,vložen kříž očistné bolesti? Biskup Sheen
věří,že komunismus vykonal jednu věc v Rusku: obnovil smysl disci
pliny a zasvěcení,které budou pracovat na duchovní obrodě.
Pasternakovo skromné "ustavení faktu", let er ému dal vŠevýznamný smysl živého křesťanství,je jako paprsek světla,který ukazuje směr.
- o - 0 - o -
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Dr.Robert Vlach:
POSLEDNÍ LÉTA ADAMA. MICKIEWXCZE.

/Tato kapitola tvoří závěr nedávno vydané
studie "L'EXIL ET LE POETE -^Eeaay sur la
psychologie de 1 e x x 1 dans 1 oeuvre d Adam
Mickiewicz'^, kde má název "Svaté Šílenství".
Zachycuje údobí od dopsání "Pana Tadeáše"
r. 1834 do básníkovy smrtí r.1855. Jenom ně
která místa jsou nepatrně pozměněná tak, aby čtenář nepostrádal souvislost s předcho
zími kapitolami.- R.V,/
~
Adamu Mickiewiczovi bylo teprve 36 let,když dokončil
své vrcholné dílo,"Pana Tadeáše", a měl před sebou ještě plných
jedenadvacet let života. Jakoby však od té doby přežíval sám sebe. Po několika letech - poměrně velmi málo - tvorby zintensivělé exilem básník v něm už navždy ustoupil emigrantu, zanechávaje
mu veliké jméno a chvíle trpkého smutku za ztracenou poesií. To,
co Mickiewioz napsal po své epopej i, ne stačilo by v polské litera
tuře ani na zmínku mezi nejokrajovějšími jmény. Nic nežli krátko
deché rozběhy,pokusy o psaní na výdělek,amatérská věda,exulantsB
články - to je hořká žen předčasně zestárlého básníka v posled ním,dlouhém údobí jeho života. Exil dovedl Mickiewicze na hranici geniality a šílenství a dal mu ji překročit na mnoho let. V tem
ohledu byl k němu spíše milosrdný. Pro jasnější,avšak přece nikdy zcela jasné chvíle nabídl mu drogu podle osvědčeného receptu
všech exilů: politický život, V tom byl spíše výsměšný a krutý :
marnější a chtrnější ulevu mu podat nemohl.
Před tragedií dopřál mu osud krátkou idylu: v létě 1834
se Mickiewicz oženil s dcerou své někdejší petrohradské známe,pi
anistky Marie Szymanovské,Celinou. "Mel jsem ji rád jako dítě, ~
dobré,živé a veselé," píše 27.července téhož roku svému příteli
Kajsiewiszovi. "Rozešli jsme se nepředoiíujíce a nepředvídajíce,
ze se ještě někdy sejdeme. Celina ztratila rodiče z mého oženění
s jinou osobou sešlo; přijela ke mně a ihned jsme šli k oltáři.
Tragedie exilu neušetřila však ani ji: od r. 1838 trpěla duševní
mi poruchami,které ji odváděly od rodiny stále rostoucí do ustavu pro nervově choré. Zůstane asi otázkou bez odpovědi,v jaké mí
ře Mickiewiczova vlastní choroba měla vliv na její stavy,zvláště
v pozdějších letech,za towianismu...
Zatím však nic nekalí pohodu. "Žijeme daleko od středu
města, v zátiší,jak na vsi," píše v srpnu Mickiewicz Odyncovi. "Má
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me tři pokoje, vlas tni nábytek, brzy také budeme mít klavír." 0
rok později přichází na svět první dítě,dcerka. 0 tom
roce
však má Mickiewicz k povezení jen to,že "nic dobrého ani zlého
se nepřihodilo," , že "přesel jako některé dny v životě,ani bouřlivé, ani příliš pěkné." Čím to? Mickiewicz je nespokojen sám sebou, jak vyplývá z téhož listu,Odyncovi,21.července 1835. '^Právě
nic jsem za ten rok neudělal,s výjimkou několika drobností francouzsky." A Kajsiewiczovi píše o tři měsíce později: Připomeň si,
prosím slova Saint Martina: On ne dévrait écrire des vers qu'apres avoir fait un miracle /l/. Mně se zdá,že se vrátí takové ča
sy ,že bude třeba být svatým,aby se mohlo být básníkem... Takov?
myšlenky často ve mně budí žal a téměř zoufalství; Často se mi
zdá,že vidím zaslíbenou zemi poesie,jako Mojžíš s hory,ale cítím,
že nejsem hoden vejít do ní."
Hmotná situace rodiny není závidění hodná, protože Mickiewicz nevydělává. Z korespondence jeho známých víme,že hraběnka Klaudyna Potocká ho podporovala roční donací,po její smrti
pak dostával pensičku z fondu emigrace k pomoci spisovatelům"/2/.
Z fragmentů - neboť Mickiewicz vlastně už netvoří než
fragmenty - spadá s největší pravděpodobností do roku 1835 náčrtek s názvem "Historie budoucnosti". Než za několik málo
let
začne prorokovat doopravdy a jak konečně už dělal za své básnické éry,na příklad v básni "Matce Polsce" /3/,odívá svou visi budoucnosti do ostře satirického roucha. Francie v jeho náčrtku se
nachází uprostřed občanské války,mezi turžoasními republikány a
proletáři,v okolním světě reakční,monarchistický tábor je rozbyt
federovanou lidovou armádou, pcrávě se přelévají z dobyté Itálie
přes Švýcarsko do Francie.
Mickiewicz žije ve Francii a Francie tudíž je nejblíž
po ruce k uskutečňování jeho politických snů a plánů. Vzpírá-li
se, je třeba se s ní vypořádat. Fantastická vidina je ovšem
jen
minimálně zdvořilostní formou>jak říci současné Francii,co si za
slouží. Revoluci proti vládě, postavené na racionalist ických, protináboženských teoriích,morálně zcela v úpadku,považuje "nejen
za přirozenou, ale potřebnou". Nositelem revoluce pak, jako u Mickiewicze vždy,je "lid,mající pocit vlastní síly,který viděl, že
byl povolán k působení na Evropu tím nebo oním způsobem", jenže
ještě neví jak.Neuvědomil si ještě,že je zde rodina Napoleona .
Protože ta žije ve vyhnanství,nepodařilo se ještě legitimistům,
republikánům a bonapartistům "ani ji očernit,ani ji učinit ne po
pulární. Zachovala proto aureolu své dávné slávy. Jméno jednoho
z jejích členů jako blesk udeřilo Francii... a.stalo se okamžitě
standartou všech nadějí i vší nenávisti."
Směs romantismu a realismu je vlastní Mickiewiczově
básnické tvorbě a celé jeho bytosti. Je typická pro emigranty vů
bec. Emigrant může nacházet realistická! řešení svých problémů
v teorii: tak a tak je nutno postoupit a ne jinak.Hej častě ji však
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nemůže správné řešení uskutečnit,nemá k němu ani prostředky, ani
sílu. Z bezmocnosti začne pro realistické cíle hledat nerealis tické prostředky. Je nucen uvěřit v cenu symbolických gest,a to
je počátek konce; trvalé zacházení se symboly vede k jejich zámě
ně s realitou. Sebenepohodlnější skutečnost dá se zvládnout a
překonat symbolikou,zejména slovní,s příliš svůdnou snadností .Tak
svůdnou,že jen málo kdo v exilu odolá pokušení zcela a vždy,
lid a v jeho cele Napoleon,týž,který v "Panu Tadeáši"
osvobodil Polsko,nežli se zastavila historie,to je Mickiewiczova
nejvlastnější realita-sen už pro celý zbytek života. Napoleon je
jméno-symbol,zaklinadlo všech exulantských žalů,schopné vrátit
se a vtělit se. I lid musí mít Mickiewicz podle své představy,Vy
nesl jej na piedestal ve svých "Knihách Národa Polského a Putova
ní Polského", avšak za léta exilu trochu ze své glorioly v jeho
očích ztratil. Jádro však,o tom je přesvědčen,zůstalo zdravé,lid
je hotov válčit o svobodu a proto je třeba se k němu sklonit, pomáhat mu a vést jej. V "Historii budoucnosti" lid sice hřeší mno
ha hříchy,dopouští se mnoha extrémů,ale není pochyb,že vítězství
bude nakonec jeho.
Poesie se nedostavuje a Mickiewicz se pouští do psaní
"Historie Polska". Za dva roky ji dovede k roku 1194 a ovšem nikdy ji nedokončí. Pokouší se psát francouzsky a slibuje si od to
ho zlepšení své těžké situace. "Jestli se dílo,které jsem právě"
dokončil,ujme,může velmi zlepšit naše poměry," píše v prosinci
1856 svému bratru Františkovi do Polska. "Ale ujme se? Böh ví. "
Bylo to drama "les Confédérés de Bar" a neujalo se. Nebylo lépe
ani s druhým dramatem,"Jacques Jasinski oů les Deux Polognes", o
Kosciuszkově povstání r.1794. Z obou rukopisů se zachovaly^ jen
zlomky,avšak zcela stačí k pochopení, proč hry nemohly mít úspěch.
Ve svých přednáškách na Collěge de France bude se Mickiewicz zabývat i dramatem:"Drama je nejsilnějším uměleckým ztvárněním poe,
sie. Je velmi obtížné vytvořit slovanské drama. Musí být lyrické,
musí nám připomínat obdivuhodné melodie lidových písní; musí nás
rovněž přenášet do nadpřirozeného světa," Takovýmto dramatem byly právě jeho "Dziady",o nichž nedávno Mieczyslaw Jastrun vynesl
velmi správný soud,že "janom síla genia zachránila toto dílo před
směšností."/5/ Nezdá-se,že by oba francouzské dramatické pokusy
Mickiewiczovy předcházely v praxi jeho teorii jako "Dziady": autor si byl vědom, co lze a co nelze vystavit na francouzské scén^
avšak nedovedl svou představu uskutečnit a podat svůj děj dostatečně dramaticky. Ještě na podzim 1857 očekává od "Barských konfederátů" pomoc ve své hmotné bídě,těší se z chvály George Šando
vé,pouze zdvořilé,ale neopomíjí /v dopise Odyncovi z 16.srpna/ o
pakovat: "Všechno to dělám prostě pro chléb."
~
Vláda nru poskytuje 80 franků měsičně, jednorázově
do
stal 1,000 franků,avšak drama i nadále "spí dosud nepřijaté v p£
rte Saint-Martin", V polovině r.58,zatím co jeho "Historie PolsM'
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jde vpřed "tvrdě a líně,neboť,zdá se,pustil jsem se do něčeho
ne svého" /6/,narodilo se Celině druhé dítě,tentokrát syn.7 nejhorší tísni zasvítá naděje na místo profesora na Akademii v Lausanne. Když však tam o ně jedná a vše se zdá na nejlepší cestě ,
musí pobyt ve Švýcarsku přerušit a spěšně se vrátit do Paříže:že
na je stižena záchvatem duševní choroby a děcko téměř umírá.RevF
luce v kantonu Vaud oddaluje jeho přijetí na neurčito. "Morální""
s-fep bez konce" je kolem něho, jak píše 8.ledna 1839 Domejkovi."Že
na je už několik měsíců v léčení v ústavě,děti po cizích domech7
stále špatné zprávy o vlasti." A zde,v Paříži,"naši se jako obvykle sváří a blázní systematicky... Ke jen že jsem strádal nedos,
tatkem peněz, ale nebyl jsem ani schopen se něčím zabývat... Trpěl
jsem víc než Ti popisuji." 0 měsíc později v dopise bratrovi doznává: "Od půl roku jsem měl v domě tolik neštěstí,že nevím sám,
jak jsem je přežil. Zanechalo to ve mně stopy na těle i na du chu."
1.srpna 1839 je však přece s rodinou v Lausanne,všichni čtyři jsou zdrávi. Zůstal tam rok a přes to,Se i tam," jako
v republice obvykle, je plno stran a nenávisti»,je lausannský pobyt "nejlepší způsob,jak přespat emigraci". Má mnoho práce s pří
pravou lekcí,protože s klasickou literaturou ztratil kontakt ocT
svých učitelských let v Kovně,ale nachází odezvu u žáků a uznání
u svých představených. Sleduje i z povzdálí exilovou politiku a
informuje o ní svého přítele Domejko,který zrovna žije v Chile .
/"Naši stále politikaří. Jedni chtějí vyhlásit Czartoryského krá
lem,druzí provolat republiku..."/. Z literárních novinek,oznamuje mu, "vydala paní Sand-ová srovnání fantastických dramat Goethe
ho,Byrona a Dziadu. Uhodneš, jak se naši diví,když mne vidí umístěného tak vysoko."/8/
A co poesie? "Kdybych psal verše,záviděl bych Ti kon cept /Tvé poslední práce/.. Někdy v srpnu nebo v září jsem
napsal nebo spis jen hodil na papír několik desítek veršů první
části Dziadů," píše 7.ledna 1840 Bohdanu Záleskému. "Inspirace
mne však opustila a přestal jsem psát."
"Velký stesk po Litvě mne nejednou zachvacuje a stále
se mi zdá o Nowogrodku a Tuchanovicích," píše 15.února 1840 Domgi
kovi. Ty sny z kraje dětství a první lásky vyvolaly několik drob
ných básní,t.zv. "švýcarskou lyriku". Alespoň něco.
Kolik lidí asi četlo Mickiewiczovy básně v polské emigraci? To se už nedá zjistit. Vycházely dík různým fondům, darům
mecenášů,obětem nepatrné hrstky nadšenců. "Knihy Národa Polského
a Polského Putování" si Mickiewicz zaplatil sám a drtivou většinou rozdal. A to byl Mickiewicz,slavný už z domova! Jeho nešías,t
ný ryvál Slowackiísi musil vydat snad všechny sbírky sám. V žádném exilu ještě ne kvetla kultura a umění jinak než za cenu bídy
a odříkání jejich tvůrců. Mickiewicz si nedělal časem nejmenSÍ i
luse. Bohdanu Záleskému píše 24.dubna 1840 v odpověá na jeho

40

Studie 1959

zprávu,že mohl vydat verse doma v Polsku,ale dal přednost exilní
mu vydání ve Štrasburku: "Jsem přesvědčen,že emigrace neprojeví
zájem o tvé verse,že je nedokáže ocenit,že první lepší brožurka
proti /generálu/ Dwernickému nebo tomu či onomu komitétu zaujme
naše víc než tvoje hymny. Emigrace je příliš chudá a dosti hloupá a tudíž neschopná slyšet tvé písně. Básník pro ni by se musil
narodit v ní - čehož se nedožijeme. Ty piš pro národ!"
Další dcerka Mickiewiczova přichází na svět v květnu
téhož roku,ale to už je v dohledu návrat ze Švýcarska do Paříže:
jsou v proudu jednání o zřízeni stolice slovanské literatury na
College de France. Počátkem října se Mickiewicz loučí s pohostin
nou Lausanne,Paříž nabízí lepší materiální podmínky,láká i nový
ukol. "Nebýt opakující se nemoci ženy a dětí,vzpomínal bych
na
Lausanne jako na ráj," píše 1.listopadu Domejkovi. Něco podobného neřekne už o žádném jiném místě.
Po první přednášce píše Záleskému, 25.prosince,o slavnostní večeři u Januszkiewicse:"Vyzván improvisací S10"wackého,od
pověděl jsem mu s inspirací, jakou jsem nepocítil nikdy od Času ,
kdy jsem psal Dziady. V té chvíli duch poesie byl se mnou." Ani
taková chvíle se už v Mickiewiczově životě nevrátí. Improvisace,
bohužel,se nezachovala,jen pověst o ní a odezva,slavná,u Slowackého.
"College de France',kde přednáším, je vysoká škola pro
vybrané publikum," vypráví bratrovi v dopise z 3,března 1841."Žá
kŮ vlastně nemám. Moje místo je stálé a nezávislé na ministerstvu, profesora je možno sesadit jenom soudně. Já ve skutečnosti ne
mám titul profesora, protože jsem se ve Francii nenaturalisoval ,
avšak nikdo mne odtud nedostane,ledaže bych chtěl odejít sám.Musím Francouzům hovořit o našich literaturách,o kterých nevědí
nic,a starat se,aby se nenudili,neboť přicházejí pouze ze zvědavosti... Hlavní nepříjemnost mého postavení spočívá v tom,že se
nacházím uprostřed emigrantů. Nemůžeš si představit,jaká potíž'
je s lidmi,zamčenými v tak smutné situaci. Každý ve dne v noci
kuje politické projekty a má vztek,když nemůže přemluvit
druhé
na svou stranu. Naši chodí na mé kursy,ale jen proto,aby vyzvědě
li,ke které straně patřím, jsem-li aristokrat nebo demokrat,a hn¥
vají se,že jim nemluvím o politice."
Ukol,který mel Mickiewicz před sebou,byl nemalý.Nešlo
o méněvani o více než přednášet slovanskou kulturní historii.Tak
alespoň jej pojímal. S jakými těžkostmi se musil setkat,lze
si
nejlépe představit z faktu,že kulturní historie některých jednotlivých slovanských národů není napsána dodnes,víc než o století
později. Problém obstarání materiálu byl téměř neřešitelný. Mickiewiczův pokus byl průkopnickým pokusem a tak také je třeba jej
posuzovat. Nebyl ani k úkolu speciálně připraven. Kdo však se ho
mohl odvážit spíše než on?
23.června 1841 píše Záleskému:"0 poesii se bojím mys-

lit. Ledaže bych se usadil někde daleko na vsi,to bych možná ně
co vymyslil."
V létě je Celina znovu stižena záchvatem.
15.srpna píše opět Záleskému:"Jakmile dostaneS tento list,padni na kolena a děkuj Pánu! Velké věci se tu dějí.Emi
grace již je sjednocena.Pospěš ihned,ihned k nám!"
Opravdu se udála věc velikých následků. V Paříži se
totiž ukázal Andrzej Towianski.
"Úloha této osudné osobnosti - záhadného proroka a
hlasatele nového zjevení Kristova - není ještě plně a přesvědčí
vŠ vysvetlena, "shrnuje Karel Krejčí ve svých '^Dějinách polské
literatury" dosavadní výsledky bádání o Towianském; "není jasně
prokázáno,zda jde o skutečného,ve svou nauku věřícího blouznivce,nebo o podvodníka,nebo, jak nejednou bylo již za jeho života
tvrzeno,o agenta carské vlády. Eklektičnost a naivnost vlastní
jeho nauky na straně jedné a promyšlená rafinovanost a působi vost jeho osobního jednání a taktiky svědčí
o tom,Že případ
je velmi složitý."
Svaté šílenství,dosud uložené v Mickiewiczovi pod
povrchem,stykem s Tówianským propuklo plnou silou.
"Andrzej Towianski /1799-1878/ pocházel z Litvy,z o
kolí V±na,a byl tedy nejbližším krajanem a vrstevníkem Adama,
Mickiewicze.- Citát je opět z Karla Krejčího.- Studoval,byl ú ředníkem,ale po celé období,předcházející i následující revolulistopadovou,byl v polské veřejnosti úplně neznám. Teprve v r.
1835 navázal v Dráždanech první styky s polskou emigrací a náhle r.1841 ee objevil v Paříži;jeho příjezd shodou okolností či
dobře sehraným divadlem se okamžitě stal sensaoí. Manželka Adama Mickiewicze ... byla v té době těžce nervově chorá a Towianski,který o sobě tvrdil,že ovládá mystické síly,řídící lidské o
sudy, mesmerickýíai pohyby skutečně ji na čas uzdravil.Mickie wie z, romanticky blouznivého založení, trpící duševní krisí emigrace a těžce zkoušený i ve svém životě soukromém,rázem uvěřil
v zázračnou moc náhle se zjevivšího proroka i v to,že sám v jed
né z temných scén svých I>ziadů vyjádřil předtuchu o jeho přícho
du. S Mickiewiczem pak uvěřili i jiní. /
~
V zápětí na to pronesl Towianski v pařížském chrámu
Notre Dame poselství polské emigraci,v němž prohlásil,že přichá
zí s misí od Boha, aby své rodáky přivedl k vnitřnímu očištění a
touto cestou k návratu do vlasti a znovuzískání svobody. Ihned
také počal hlásat svou mystickou nauku a organisovat své přívržence v kroužky,podřízené přísné disciplině a absolutní posluSnosti mistrovi.
Nauka Towianského nebyla ničím zvlášt originálním.
Byla to směsice z různých mystiků starých i nových,hlavně
ze
Saint-Martina a Swedenborga,jichž učení bylo tehdy neobyčejně
populární v celé Evropě silný ohlas vyvolalo i v Rusku a na Lit

vě ještě v době,kdy tam žil Mickiewicz. Jeho jádrem byla pythagorejská mete psychosa a nauka o postupném zdokonalování člověka,
která jej vede k vtělení ve vždy vyšší a vyšší formy. Vnitřního
zdokonalení může člověk dosáhnout jednak vnitřní disciplinou
mravní,jednak pomocí světlých duchů, jejichž sloupy působí mezi
lidmi a přitahují k Bobě ty,kteří se dovedou k nim přiblížit,po
dobně jako sloupy
duchů temných strhují člověka jim propadlého stále níž,
Již vvtéto nauce byly skryty i prvky politické, když
/
Towianski zdůrazňoval vynikající úlohu,kterou ve sloupech světlých hraje duch Napoleona, což hovělo bonapartismu části emigrace, ale i cara Alexandra, což /od počátku oslabovalo v emigraci pro
ticarský odpor. Hnutí Towianského bylo sice podezřelé vládám,mi
str byl vypovězen z Francie, je odsuzován katolickou církví, zároveň však neváhá navazovat styky B různými kruhy reakčními,např. se španělskými kar listy, dává sloužit mši za cara Alexandra,
konečně se pak jeho Kolo obrací pokorným listem k caru Mikuláši,
odsuzuje polské povstání a cara vyzývá,aby se připojil k towianismu."/9/
"Od druhého roku přednášek na College de France » píše Bronislav Ohlebowski, připravoval /Mickiewicz/ a návodu Mistra opatrně své posluchče na zjevení nové a důležité pravdy. Tato tendence se projevila výrazněji během třetího roku. Konečně
ve Čtvrtém roce hlavním předmětem přednášek se stal messianis mua, towianismrus a vášnivá kritika "oficiální" čírkve.,která odmí
tala přijmout novou doktrinu.. • Mickiewicz se snažil přeměnit ""
podle zásad towianismu nejen církev,ale i zahraniční politiku
Francie a Evropy... "/10/ a prostě proměnil katedru slovanských
literatur v stolici towianistické propagandy.
Jak mohl Mickiewicz tak úplni podlehnout Towianskému,
"člověku,který kromě své velké morální síly měl jen nanejvýš
skromné zdroje duchovní a - téměř neschopen vyjádřit se písemně
- odsuzoval literární produkci a zakazoval ji adeptům své doktríny"? Stačí se vrátit několik let nazpět,do r. 1834,a vidíme
Mickiewioze zakládat Společnost sjednocených bratří,s posláním
a úkolem "modlit se každodenně za sebe,za vlast a bližní,za přá
tele i nepřátele", neboí "pro Polako není jiné záchrany, třeba
nového zákona"./12/ "Velikého člověka" hledal nejen ve své poesii, ale i v článcích v Pielgrzymu Polskim,v r.1834. Jako v Panu
Tadeášovi se všecko zázračně složilo k happy-endu, proč by se to
nemělo stát ve skutečnosti, proč by ho neměl na jít, když v poesii,
v nadchnutí ho dovedl nazřít? Volal po zázraku a když uviděl zá
zrak na vlastní oči,zázrak,který v uzdravení Celiny se nejvíce""
na světě týkal právě jeho,neměl uvěřit? Touha po zázraku je před
posledním stadiem smrtelne slabosti exilu. Vidění jich podle
~
svého přání je stadiem posledním. Towianski na krátko vyléčil
z duševní choroby jeho ženu,ale jeho samého převedl na dlouhöu
řadu let na druhý břeh. Docela se z něho Mickiewicz už nevrátil.

Slova a počiny Mickiewicze v době jeho plného towianie
tického blouznění jsou slova a počiny duševně ohorého člověka a
není co u nich prodlévat. Pozoruhodné je spíše to,že towiančíci
mohli vyrůst ve skupinu početně ne mnoho slabší než mnoho j i ných v exilu,a že mnozí je nepovažovali za méně normální než pří
slušníky jiných spolků a organisací - jak svědčí četné útoky ä
kampaně proti nim. Mnozí brali Mickiewicze samého právě
tak
vážně nebo nevážně jako před tím, jako kdyby nic nepozorovali ,
žádnou zvláštní změnu. Hranice mezi normálním a nenormálním se
v exilu stírají více,než v životě za přirozených podmínek.NeŠko
dní blázni žijí v každé společnosti,ale jen v exilu není možno
jim zabránit ve vystupování jménem celého národa. Legie v Itali
I je aŽ nepravděpodobnou ilustrací bezmocnosti zdravé nebo alespoň méně choré většiny držet na uzdě nemocné jedince. Každý exulant je jednoduše vyslancem své vlasti,nesesaditelným, se svrchovanou možností dělat si,co uzná za vhodné,bez ohledu na spoluexulanty. Blázni a dobrodruzi vtiskují častěji roztříštěným e
xilům pečeí než lidé moudří a umírnění. Mickiewiczovské divadlo z r.1848^je něčím přímo halucinačním.
5.února přibyl z Marseille do Civitavecchia,o den později byl v Římě s devíti paoli v kapse. "Většina Poláků žijí cích v Římě mu nebyla příznivě nakloněna a část se stavěla proti němu otevřeně: kněží pro jeho sounáležitost k Towianskému, je
hož doktriny se blížily heresij aristokrati,pro jeho odvážně so
cialietické ideje,i proto,že vedeni princem Czartorovskim,nekorunovaným králem Poláků v exilu,nepřáli si ztratit iniciativu.,
v politickém boji, jehož cíl chtěli omezit k získání politické
nezávisloti pro Polsko."/13/ 25.března byl Mickiewicz přijat
papežem Piem IX. "Máme různá líčení této audience,avšak žádné
z nich není zcela věrohodné; v žádném případě není pochybnosti,
že Mickiewicz se horlivě přimlouval va věc nejen Poláků,
ale
všech ujařmených národů a že papež,i když sledoval jeho apel
s velkým zájmem,pokoušel se krotit jeho ohnivou výmluvnost, ani
neodmítaje jeho plány,ani s nimi neprojevuje souhlas."/14/Podle
pověsti měl Mickiewicz ku konci audience prohlásit: "Duch
Boží
je dnes v blůzách pařížského lidu." Při druhé audienci posvětil
Sv.Otec polskou korouhev.
Mickiewicz získal celkem třináct lidí, sám byl čtrnáctý.
Ti "se zavázali v kolo podle zásad Mistra,zárodek pluku"/15/.
Tak vznikl "první zástup Polska",první kohorta,"s cílem návratu
do vlasti,spolu,dá Bůh,s bratrskými oddíly Slovanů". Adam Micki
ewicz byl samozřejmě zvolen vrchním velitelem útvaru. V patnácti bodech, zvaných "politický symbol Poláků",formuloval program
ideálního stáxu,za který zahájil tažení,program,v němž,v podsta
tě,evangelium bude civilním i sociálním právem a vzkříšené Polsko se stane polem k životu Božího slova na zemi. Dá si natis knout papíry s italskou hlavičkou:

u
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COHORTA POLACCA
Capo Conduttore
a další s hlavičkou francouzskou, i polskou, a pouští se do psaíií
na všechny strany.
"J.B.Ministrovi Policie Římského Soustátí,
Řím,6.dubna 1948.
Ti z Poláků,sídlících v Římě,kteří žijí u víře ,že jejich povinností je okamžitý návrat do Polska,se zformovali v kompanii pěchoty. Jmenovali mne svým vrchním velitelem. Opustíme Řím
ve třech dnech. Doufáme,že duch Pia IX. který oživuje státy a ob^
vatelstvo Itálie,nás vezme v ochranu. Apelujeme na dobře známé pa
triotické a liberální cítění Vaší Excelence. Prosíme Vaši Excelen
ci o podepsání našeho cestovního listu a o doporučení nás svým pod
řízeným. Vojenský velitel naší kompanie, plukovník Siodolkowicz,
jest pověřen předložit podobnou žádost J.B. ministru války. A«M,
Žádosti je vyhověno a 12.dubna píše Mickiewicz z Livorna "Krajanům v Paříži": "Vybrán za vrchního velitele a v tom chana
rakteru uznán papežskou vládou, s cestovním listem vystaveným
mé jméno,dal jsem se na cestu z Říma 11.dubna,z kostela SanťAndrea de 11a Valle. Dnes jsme přibyli do Livorna,odtud se pouštíme
do Florencie a do Milánu... Kdo může jet do Milánu,aí tam spěchá!
Plukovníka Siodolkowicse jsme jmenovali vrchním vojenským náčelní
kern."
Juliánu Lackému píše téhož dne:
"Z Milánu jedu do Švýcarska,abych stanul před Mistrem.
Doufám,že mne shledá na vyšším stupni vnitřně i vnějšně,než před
dvěma lety."
Jenomže nemá s sebou jaho adresu a tak zatím s cesty za
Towlanským sešlo.
Občanu presidentu vlády v Modeně píše vrchní velitel pal
ské l e g i e
z Florencie 17.dubna:"... Posíláme Vám, občane, poli
tický symbol Poláků, jak byl vytištěn v Římě. Jdeme do Milánu. Tam
vyčkáme našich bratří Poláků, kteří se tam vydali přes Švýcarsko ,
Odtud uděláme apel na Poláky sloužící v rakouské armádě a na všechny naše slovanské bratry: Dalmatince, Illiry,Chorvaty,Čechy a
Slovince,ti všichni jsou prodchnuti duchem,který nás vede. Brzy u
slyšíte veliký hlas tohoto Ducha. Uvidíte jej proměnit se ve skut
ky. Už v Livorně slovanská flotila tohoto přístavu,prostřednict vím svých kapitánů,nám přislíbila svou pomoc."
Z Parmy 22.dubna posílá výklad o mezinárodní situaci ob
čanu ministrovi zahraničních záležitostí Republiky francouzské: ~
"... Podle mého názoru přestává Rakouské mocnářství existovat .Dob
rou politikou pro Francii je uznat to,vyhlásit a jednat podle toho. Francouzská akce se musí zaměřit k slovanským národům a prostředkem akce je polský duch, Francie nejednala nikdy účinně
na
severu a nebude tak nikdy jednat jinak,než prostřednictvím Polska.
Území,které musí první upoutat pozornost Francouzské republiky, je
slovanské pobřeží Adriatiku,a zvláště Terst,Zara,Dubrovník a Splitl'

Juliana Lackého informuje 1.května z Milanu:
w
Naši hrstku - pořád je řeč o čtrnácti lidech v civilu
- jsem dovedl šťastně do Milanu a náš pochod byl nepřetržitým
triumfem. V zemích Jimiž jsme procházeli,vlády první nás navát
vovaly,vojenské štáby se nám představovaly. Před domem,kde stála korouhev,měli jsme početnou stráž. Vzdávána nám vojenská
čest, V Miláně,míli před městem, při jala nás úřední deputace
a
davy lidu uvedly nás do města,kde čekala ve zbrani více než desetitisícová národní garda. Žádný monarcha nebyl takto přijí mán."
Mickiewicz stihl cestou promluvit plamenné projevy
k toskánskému lidu,italské studující mládeži,obyvatelstvu Boloni, Modeny a Milanu. Z Florencie píše Celině: "Kdyby na to bylo ,
pozval bych tě sem,ale zatím to nejde."
Exulantská kopnikiada pokračuje celý měsíc. Zatím v Pa
říži ex-towiančfk plukovník Kamienski shromáždil kolem sebe 15?
lidí a táhne s nimi do Itálie.
"Hraběti Casalimu.
Pane hrabal Učinil jsem vycházku z Milánu,abych Sel na
proti oddílu Kamienski. Nevzal jsem s sebou své papíry. Zaměstnanci vlády r městě Barlasině mne zastavili na cestě,žádajíce a
bych ukázal pas* Prosím Vás,pane hrabě,abyste vydal příslušný
rozkaz, jímž byste mne fvy svobodil z této těžkosti. Přijměte,pane
hrabě,projev mé plné úcty.
M a m Mickiewicz,
prozatímně pověřený zájmy polské kohorty."
Psáno v Barlasině 30.května.
Přesto Kamienski dorazil Šťastně do Milanu, Mickiewicz
ho jmenuje vojenským velitelem legie a odjíždí do Paříže.
"Že mám jít na vojnu? To jste se domnívala mylně," píše strategický poradce franoouzského ministra zahraničních věcí
v červenci Konstancii Wodpol."Já nejsem voják,v tom mne mohou
zastoupit lépe jiní!"
V Paříži jeho Činnost nezpomaluje. Organisuje posily
pro svou italskou legii, výbavu je transporty, vyžebrává od fran couzských úřadů vo^né lístky na dráhu,snaží se dostat z paříž ského vězení Towianského,který se po vypovězení vrátil do Francie ilegálně. O svých politických potížích píše Mickiewicz 15.
března 1849 občanu Josefu Mazzinimu:"Od chvíle,kdy jsme se setkali v Miláně,až do dneška jsem nepřestal posílat polské vojáky
do italské legie,přes překážky.které mistavěli do cesty diploma
tiStí agenti italských vlád a přes potíže,jež mi připravovali ~
moji aristokratičtí a demokratičtí krajané... Vy potřebujete vo
jáky a důstojníky. Všichni polští exulanti jsou vojáci a máme ""
množství důstojníků. Ale polská aristokratická strana chce poslat do Itálie jenom lidi,oddané monarchii.. .Demokratická strana polská může vám poslat hrst vojáků a hrst kvalitních důstoj-
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níků: neni však schopna organisovat armádu. Vy potřebujete organi
saci schopnou rychlého rozvoje: taková už existuje. Je to právě
ta,jejíž
poěátky jste viděl v Miláně..."
legie vzrostla na dvě kompanie a v počtu asi 120 mužů
ee zúčastnila bitvy u lonata."Bylo však určeno osudem,že Mickiewi
czova legie,zrozená v Římě,v Římě také měla skončit svou existenci.Za obrany Říma... napsala legie nejkrásnější stránky své histo
rie,bojujíc hrdinsky u Porta di San Pankrazio,u Porta Cavallegeri
a zvláště kolem Ponte Milvio. Zajisté nebylo vlnou legie,že nemohla přispětvvíce k boji za svobodu Itálie,Polska a lidstva. "/^6/
Přece snad zbývá ještě něco k dodání,s odstupem,za únavy. 14.října 1849 píše Mickiewicz Domejkovi:
"NejblahoslavenějŠí Boží je nadále nad námi a nad naší
vlastí a ztratili jsme již právo stěžovat si, Byla slavnostní ch^
le,kdy se nám otevřely všechny oesty k činům. Jak jsme jich využi"
li,vidíš ze skutků.. .Ti,kteří pohrdali vším,když se jim mluvilo o
morálních právech a povinnostech,o Bohu a víře,a volali jenom po
zbraních,dostali zbraně,Bít se však nechtěli. Italská legie utíká
la,odhazovala pušky a vracela se do Francie opouštějíc polské orly, když se rozšířila pověst,že tam zvýšili žold. Byl jsem tam
a
můžeš si představit,jak jsem trpěl..."
Exulantská kopnikiada,husarský kousek polo šíleného Mickiewicze - a přece zůstává legenda-fakt: v Itálii v roce 1848 tvo
řili Poláci legii a bojovali za svobodu vlasti a za svobodu vůbec.
Když roztříštěný exil nedokáže působit na historii jako ukázněný,
činorodý celek,nezbývá nic jiného,neŽ aby blouzniví samozvancitsb
li otěžě osudu do svých rukou. Stává se to ve všech exileoh a
v jednom případě z tisíců některému z nich ee podaří něco, kolem
čeho se dá utkat exilová legenda,
Mickiewicz si vyplnil sen, jaký si monl snit jen v choro
b§: na chvíli byl velitelem voj ska, mašírují čího do Polska, svého ~
vlastního vojska ,a dokonce v Římě,v onom Římě,v kterém tak zoufale selhal před osmnácti lety,za povstání! Jaké zadostiučinění,
jestli si ještě na svou tehdejší porážku vzpomněl! Ale ovšem,vůdcové sami se neexponují. Kdyby si byl tenkrát dovedl říci to, co
mohl tak samozřejmě vyjádřit nyní - "Já nejsem voják,v tom mne mo
hou lépe zastounit jiní!" - mohl si ušetřit mnoho komplexů na dim
há léta.
~
Zygmunt Krasinski,třetí z poetického trojhvězdi Velké e
migrace,charakterisoval posměšně Mickiewiczovo italské tažení slo
vy: "On by si přál světce s vojenským výcvikem, světce vedené seržan
ty,důstojníky,plukovníky." Mickiewicz byl sotva schopen cítit
v tom výroku ironii. Hlásal přece svatost,sám o ni usiloval podle
svých schopností a očekával ji od jiných jako samozřejmost.
Při
tom na zklamání byl necitlivý,časem, jako téměř každý exulant* Ani
tentokráte jeho skleslost netrvala dlouho: jako kdysi, 'pokračuje
ve válce perem".
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Vzniká "La Tribune des Peuplcs" a Mickiewicz se stává
vedoucím redaktorem. 0 listu polské emigrace,který vycházel
francouzsky a sloužil polským zájmům jaksi maskované,se diskutovalo již více než před desíti lety a Mickiewicz v r.1833 napsal
do Pielgrzyma Polského souhrn "hlavních myšlnek,které by politic
ky rozvíjel". Tehdy neměl o existenci Towianského ani potuchy,ale už tehdy věřil v pomoc ^budoucí velké osobnosti pro svůj reformátor ský program. Towianski mu vlastně pomohl vybavit
jen
jméno. Tribuna se mu k zoufalství spolupracovníků,stává orgánem
jakéhosi napoleonského socialismu zcela zvláštního ražení.Již je
ho projev na prvním redakčním vecirku,než první číslo vůbec vyšlo, byl neštastný tím,že v podstatě ztotožnil dva Napoleony,cíoa
ře a presidenta.Alexander Herzen,který mel rovněž s Tribunou SDO
lupracovat vedle mnoha revolučních socialistů z různých národů 7
byl rozhořčen a zděšen. V krátké době vypadala spolupráce mezi
redakcí a Mickiewiczem tak,že Mickiewicz se cítil nucen přilepit
na zrcadle v 'redakčním pokoji vyhlášku: ZDE JE ZAKÁZÁNO URÁŽET
HLAVU STÁTU!
Tribuna lidu vycházela od března do října,mezi tím byla několik týdnů zastavena pro veřejné pobuřování. Stačí jenzběž
ně přečíst některé články jediného Mick!ewieze,aby bylo patrno ,
Že i velmi liberální paragrafy,týkající se vměšování cizinců do
vnitřních francouzských záležitostí,by se na ně da3v uplatnit
bez ne jmenších obtíží, i za vlády podstatně méně reakčiií než tehdejší.
Ode dne bitvy u Waterloo neyládne a nopain je ve FrancjL
i nikdo jiný než cizina!" rozhořčuje se Mickiewicz v článku z 25března o Zapomíná jako na smrt na to, že sám je cizinec, a pokouší
se usměrnit Francii podle svých předsta.v ze všech svých sil. Už
v přednáškách na Oilěge de France,21.května 1844,našel formuli ,
již nyní uvádí v život:"Předurčením Polska je vtělit nové zjevení - předurčením Francie je přijmout je první." Co od ní chce?
Totéž,co už v "Historii budoucnosti": začít válku,takovou,jakou
chce Mickiewicz,ze uskutečnění slova Božího na zemi,pod vedením
Poláků,protože "přišedše poslední na scénu tohoto světa uchovává
me ještě vzpomínku na'skupenství naši duchovní vlasti". Takovou
válku je ovšem třeba vést proti Rusku,Prusku a Rakousku,
které
porobily Polsko a ohrožují i Francii.
Mickiewicz má samozřejmě,jako emigranti tak často, do
značné míry pravdu. Dcchází-li k exilům v důsledku v5'rbojů některé mocnosti,vývoj tímto směrem se sotva zastaví sám sebou. I exu
lanti,a zvláště ti,kteří přihlíželi k podrobení svých sousedů se
založenýma rukama,dokud byli ve svém domě',stanou se ihned po ško
dě radikálními hlasateli činného odporu a uvádí jo v zoufalství"
nepochopení,které před nedávnem jevili sami. Slovo"neintervence"
je pro Mickiewicze "barbarský výraz" - tak jako pro každého, kdo
míní vůdcovat, organisovat,řečnit,ale ne mašírovat na frontu a kr
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vácet. Včasná intervence by jistě zabránila nekonečně větším obětem a ztrátám,v tom má pravdu. Ale v tom už je tragedie exilu,že
i když mají pravdu,zní z jejich ust s odpornou příchutí.
Mickiewiczovi články se hemží pravdami a správnými odha
dy - jen je rozeznat od omylů a nesprávností,jimiž se hemží rov něž! - ale zase jako v poesii a jako vždy,ani ty jeho pravdy nejsou Čisté,i když skálopevně věří v jejich čistotu,nejsou nesobec
ké,i když je přesvědčen o jejich ne sobec kos ti. Pravdy exilů, i ty
nejpravdivější,nemohou být jiné.
"Všechny národy chovají ve svém lůně mor egoismu, sous tře
děný v hrstce lidí ... tito pak od nedávná vládnou Francii," píše
v článku,v němž se vypořádává s orleanismem. Exulanti obvykle vyčítají novému prostředí egoismus především,přesně týž,jímž se před
exilem vyznačovali sami a který je vinen jejich neštěstím. Vyčítá
jí jej tím úporněji,že nechutí hostitelů k obětování statků a životů oddaluje se restituce jejich předexilového života.
Mickiewiczovo volání po silném jedinci,který by přivedl
Francii na dráhu,na níž si přeje sám ji dostat,je zcela v duchu
nejen jeho vlastního,silně individualistického založení,ale i v 4 i
chu exilu. Ideálem všech demokratických exilů je silný jedinec
protože žádný exil,který trvá dlouho,neudrží si víru v demokracii,
již není schopen uskutečnit ve svém středu. Každá demokracie
má
určité prostředky,jimiž udržuje svůj chod,jestli jej chce někdo
porušovat, Exil prostředků k zakročení proti jedinci,který odmítá
udržovat pravidla demokratické hry,nemá. Hledá proto jedince s mo
rální autoritou - jiný prostředek k disposici není. Z druhé strany, z komplexu méněcennosti,zuby nehty se brání uznat číkoli autoritu. Mickiewiczovi se v představách podařilo spojit oheň e vodou,
kolektiv a jedince,demokracii a vůdce. Nebýt vnějších důvodů,byla
by La Tribune des Peuples zašla dříve či později tak jako tak,prá
vě na tento neudržitelný paradox.
~
Zase zapadla opona za obdobím horečné činnosti. Z Micki
ewiczových dopisů číší skleslost a smutek. "Mnoho je těch,kteří "
přijímají amnestii nebo ucházejí ae o ni,někteří odjíždějí do Ame
riky..." píše Domejkovi v citovaném již listu z 14.října 1849.
lem daleko Široko všichni vymřeli nebo rozloučili se se mnou, 0 u
mrtích jistě víš... V emigraci nobo lépe v jejích zbytcích hmotni
bída je velká. I nás stále straží a doléhá na nás. Dosud jsme měli čím zaplatit byt a chleba - patříme tedy zatím mezi ty šťastné!'
Sleduje horlivě politický vývoj,ve světě,v Polsku i v emigraci,afe
nikde se nejasní.
V létě znovu pociťuje touhu psát."Kdybych mohl najít ně
jaký klidný kout v Saint-Germain,rád bych napsal pokračování Pana
Tadeáše." Szemiot,kterému Mickiewicz projevil toto přání,mu na bídl svůj byt. Když se však za celý měsíc inspirace nedostavila ,
vrátil se Mickiewicz do Paříže,s trpkou poznámkou,žc čas tvorby je
už pro něho skončen.
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Jeho rodina se rozrůstá,v prosinci 1 8 5 0 dává Celina
už
život šestému dítěti,čtvrtému chlapci. Po tomto porodu je
chorá téměř trvale. Až do r. 1 8 5 2 pobírá Mickiewicz část profesorského platu z College de France,což právě stačí k živoření .
V dubnu toho roku je zbaven místa definitivně,ale z milosti Lud
víka Napoleona dostává po několika měsících skromné místo v kni
hovně Arsenalu.
,
Napoleon a Towiaňski jsou pro něho jména stále drahá.
Napoleonovi nemohl emigrant učinit slavnější vyznání než Mickiewicz v dopise ministru spravedlnosti /6.března 1853/* Stojí
před problémem, před nímž se ocitá každý exulant ,trvá-li exil d£
sti dlouho: před problémem naturalisace. Kdysi odmítl přijmout"
francouzské občanství,ač mu bylo nabídnuto dřív,než vůbec na ně
měl nárok,v době,kdy byl povolán na College de France. Ačkoli
se bez něho nemohl stát řádným profesorem,bylo mu 'JJaksi líto
přestat být Litvinem a předělat se na Francouze". To nebývá leh
ké pro exulanta nikdy» Ví,že pokud nepřijal nové prostředí
ve
školním věku,vnitřně s ním nikdy zcela nesroste a zůstane tím,
čím se stal v době své formace. Hmotné výhody,někdy spojené
s přijetím cizího občanství,vyvíjejí na něho tlak,aby učinil
krok,který mnohdy cítí jako vnitřní zradu. I Mickiev;icz se v r.
1852 pod tlakem okolností uchází o naturalisaci a když jeho žádost je odmítnuta,ohrazuje se a vysvětluje,proč se nedal natura
lisovat dřív,když mohl:"Požádal jsem o naturalisaci teprve po
definitivním nastolení napoleonské vlády,protože,podle mého př£
svědčení,vláda Napoleona je jediná, jíž Polák může přisahat věrnost, aniž poskvrnil svou národní čest,"
Téhož roku /17,ledna/' napsal Towiánskému;"Od oněch
let,kterých vzpomínáš v dopise,až do dneška city,s nimiž jsem
k Tobě přistupoval a s nimiž jsem bral do ruky pero,kdykoli jsem
Ti psal,zůstaly na dne a doopravdy stále tytéž,"
Obě jména pak spolčuje v noté císaři Napoleonovi,v pro
sinci 1 8 5 5 . Oroduje za mistra a vykládá císaři jeho i svou nap_o
leonskou ideu. Od Towianského jej vnějšně oddělila touha po činech, ale vnitřně nikdy nenašel proti jeho učení lék, Také ho ni
kdy ani nehledal.
Práce v Arsenalu Mickiewicze netěší. "Zakopali
mne
zde" - řekl,podle J.Kallenbacha - "a já nemohu mezi těmi mrtvolami /míněny knihy/ vydržet.'1 Jak by
také mohl,když na východě se rýsuje konflikt mezi Ruskem a Tureckem, z něhož povstane
Krimská válka. Spřádá válečné plány,posílá Napoleonovi III. "no
tu o strategickém položení Rigy" a dovozuje,že město by se mohlo stát základnou francouzských operací proti Rusku. Kolik poli
tických a strategických memorand už napsali exulanti! V emigraci pak "dohadovalo se již,kdo má být příštím vůdcem legie" na
východě a "zapálenější se již vypravovali do Cařihradu".
Edyž v březnu 1855 umírá Celina,není Mickiewicz
už
k udržení.
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Celina... Snad dva krátké citáty vrhnou pramének světla
na její hořký uděl ženy emigranta. Svět ženy-matky je méně pří stupný závanům exulantských abstrakcí »mateřským instinktem staví
se jim na odpor dokud síly stačí»protože každodenní život se smi
holou realitou má své konkrétní požadavky,které musí uspokojovat
za celou rodinu. Vedle robustní, chmurné, autoritativní povahy své
ho muže,nejčastěji zcela nechápavého k praktickým problémům,věčně improvisujícího řešení všech materiálních otázek,úporně zahle,
děného do jiných světů a strhujícího tam,za towianismu,proti její
vůli i ji,předčasně vyčerpána musila mnoho vytrpět. Jako ženy mu
šů s fixní ideou. Tu podsouvá exil tak často!
"Od chvíle,kdy se ode mne dozvěděla,že již není naděje,
že by žila dále - píše Mickiewicz 18,května Konstancii Wodpol udělala různá gpatření týkající se domácnosti a rozloučila se se
všemi známými úplně tak, jako před nějakou cestou. Slovy i činy
vydala svědectví o pravdách,které jsme předciťovali a předvídali
o budoucím světě. Ty poslední chvíle jí částečně vysvětlily záha
du tolika bolestných let. Možno říci,že v těch chvílích rozlouče
ní po prvé jsme se sloučili. Jaksi mi slíbila,že mi bude duchem
pomáhat a bude jím u mne. Proč tomu tak nebylo za života?"
Edmondu Mainardovi pak sděluje 25.června:
"Moje ubohá Celina se mi Často zjevuje ve snu a zdá se,
že její položení se zlepšuje; projevuje mi velké sympatie a slibuje, že bude pracovat pro mne."
Ve chvíli smrti - a po ní - se už Celina nebránila...
Ještě před odjezdem na východ,formálně v úřední misi,má
Mickiewicz příležitost rozčarovat se v Napoleonovi III. "Je
to
nízká duše!" řekne svým známým po audienci,v dubnu,když šeptem
slibuje císař Polákům pomoc a hlasitě ji odmítá. Ale napoleonský
kult v něm přežije i tento otřes.
Když konečně může jet a dorazí 22.září do Cařihradu, ihned se pustí do boje o legii,o její poslání. Dva směry stojí pro
ti sobě,dvě ideje: nechat ji po straně Turků,jak se snaží Michal
Czajkowski,získavŠí v Turecku význačné postavení a se jménem Sadyk Paša přijavší mohamed&nství,nyní velitel otomanských kozáků,
a nebo - jak si přeje delegát Czartoryského generál Zamojski -za
členit ji do anglické armády. Zamojski se kdysi pokoušel zmocnit
se Mickiewiczovy legie v Římě,bez uspěchu,ale zde se mu daří lépe a odvádí Sadykovi polský pluk pod anglické prapory,za hodnost
generála podle Mickiewicze. s tím se ovšem Mickiewicz nemůže smí
řit. "V táboře Sadyka odrážely se naše tradiční city k Napoleo nům,které Czajkowski přivezl z Polska a udržel - a za to je část
jeho vojska vydána Angličanům!" píše rozhořčeně do Paříže./l?/0r
ganisuje,nebo alespoň se chystá,pro Sadyka oddíly Israelitů,Bulharů, uvažuje i o Řecích,a píše náruživě své názory Czartoryskérau
a stížnosti Francouzům na áámojského." ... psal jsem do Paříže sděluje Sadykovi - proto abych Francouze seznámil se zdejší situ
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ací. Oznámím Ti,jaké budou výsledky."
Výsledku svých zákroků se však už nedočkal. V Cařihradě jej náhle zachvátila cholera a 26.listopadu zemřel.Krátce
před smrtí sc ješte pokoušel tvořit a načrtnul krátkou scénu do
čtvrtého aktu svého nikdy nehraného dramatu o Jasinskim:"Rozmlu
va chorých" - echo hovorů polské emigrace v Paříži. Chtěl díkt£
vat poslední vůli,ale ani k té už neměl sil - téměř makabrická
symbolika celého tohoto životního období jeden a dvaceti let...
Jeho ostatky byly převezeny do Paříže a 9.ledna
1856 pohřbeny v chrámu Ste.Madelaine. Do Polska se vrátil Micki
ewicz až 4.července 1890,kdy spočinul v královské hrobce Wawelu
v Krakově. Tehdy - příliš pozdě - skončil se jeho exil,který mu
tolik dal jako básníku a který karikatumě krutým způsobem - ja
ko exil vždy - zformoval jeho lidskou tvář.
P o z n á m k y :
1. Verše by měl psát jen ten,kdo učinil zázrak.
2.Dopis Janského Kajsiewiczovi,cf.J.Kallenbach:"Adam Mickiewicz",
/Lwów-ICr aków-War s zawa ,1926/ ,11,272.
3. Báseň napsána v Římě sa povstání v Polsku 1830,pravděpodobně
v době,kdy básník vážil svou účast v boji. Defaitistická vise je zcela v souladu s jeho vlastním konečným zachováním se.
4. "Dziady"»fantastické drama, jehož námětem je lidová víra v du
chy zemřelých,vracejících se mezi lidi,vydal Mickiewicz v r.
1823 s označením 2.a 4.část,když byl první cast spálil,V r.
1832 napsal v Drážďanech 3.díl. ,
5. M.Jastrun:"Adam Mickiewicz",Krakow,1951; 1,256
6. Dopis z 29.1.1838.Kajsiewiczovi.
7. Dopis Domejkovi,15•II.1840.
8. George Sand: "Essay sur le drame fantastique: Goethe,Byron,
Mickiewicz",- Revue des deux Mondes, 1.XII. 1839.
9. K.Krejčí:"Dějiny polské literatury",Praha 1953;266-7.
10.B.Chlebowski: "La Littérature Polonaise au XIX e aiěcle,Paris
1933; 225.
11.Tamtéž,224.
12.Smolikowski v Przegladu Polskim,Krakow,534,cf.Kallenbach.
13.Giovanni Maver:"Adam Mickiewicz in Rome" vc sborníku "Adara
Mickiewicz,Poet of Poland",New York 1951,Columbia University,
232-3314.Tamtéž.
15.Dopis J.Lackému,2.IV.1840.
16.Gr.Mavro, 235.
17.Dopis Sewericau Galfžowskému, 19.XI. 1855 •
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Dr. Jiří Jeřábek:

STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA VÍDEŇSKÉ NÁRODNÍ KNIHOVNY.

Koncem září 1958 navštívil jsem Vídeň. Byla to dob
rá příležitost podívat se do Národní knihovny,© které jsem již
dříve slyšel,že má ve svých sbírkách množství rukopisů,které
bucl pocházejí přímo z Čech anebo jednají o českých věcech. Jaku
bec ve svých Dějinách české literatury /str. 12/ upozorňuje, se
bývalá dvorní /dnešní národní/ vídenská knihovna má na 19*500
rukopisů se 100.000 pracemi,které se mohou všechny nazvat bohemika. Bylo by zapotřebí,aby se někdo ujal té práce a předložil
veřejnosti,aspoň té vědecké,důkladný popis těchto prací i
se
stručným jejich výtahem./1/
Mě zajímaly především památky lidového duchovního
zpěvu,tedy kancionály,ale nutně i graduály,antifonaria,jak látán
ské tak hlavně České /husitské a utaquistické/, poněvadž z těch
vyrůstala česká lidová duchovní,Či přesněji řečeno,kostelní píseň.
Sotva jsem se zeptal úředníka,který měl službu
v rukopisném oddělení /snad bude užitečné upozornit na
tomto
místě,ze jsem pracoval ve třech odděleních Vid.stát .knihovny :ru
kopisné sbírky,hudební oddělení a čítárna,které mají samostatné
místnosti,úřednictvo i úřední hodiny, často velmi krátké,např.
hudební oddělení 3 hodiny denně,• střídavě dopoledne a odpoledne/,
byl jsem ihned uveden k řediteli rkp. sbírky. Přijal mě s vel kým zájmem a ochotou. Věci,které jsem hledal,byly sice v hudebním oddělení,ale náhodou byly i u něho 2 graduály k provedení
několika fotografií.
Především mi dal k disposici katalogy rkp. sbírky,
kde bylo uvedeno více graduálů,ale jako českých /dle původu/ cel
kem sedm: Cod.S.N /tj. series nova/ 2657 /dříve S.M. -tj. sup
plemontum musicum- 15-492/; S.M. 15493; S.M. 15494í 15501 /A.N.
38. A 7/í 15502 /A.N. 38. A.6./; 15-503 /A.N.38.A.2/ a 15509
/A.N.3B A.3/.
1.
Jako první jsem prohlédl Cod. S.N.2657,zvaný ve Vnd
ni "Husitenkodex"./2/ Je charakterisován v katalogu takto: Cod.
S.N. 2557, Graduale /lat./ 493 f.f.,Perg.,630 x 425,zahlreiche
figurale miniaturen und ornamentale Initialen mit Ranken 1490/
1495 in Kuttenberg für eine Husitengemeinde hergestellt jmehrere Hände,darunter ein Mathäus.- Hat.52,Kr.102."
Je to jediný z graduálů,který si uchoval starou vaz
bu i s těžkým kováním a sponami. Nese jméno Václava ze Švamberka a na Bechyni a paní Kateřiny M. z Lomnice s datem l.p, 1562.
/Není to tedy vazby původní,aspoň ne kování,na němž jsou vyrytá
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tato jména a datum/.
Pro člověka,který po prvé otevře takovou knihu,znamená to vstup do jiného světa. Především materiál. Jemný pergamen,
místy mírně praskající,ale v tomto objemném svazku /nevím,kolik
váží,ale přenášeli jsme ho z tresoru do studijního sálu dva/ vět
šinou jemný a ohebný jako nejjemnější rukavice z jelení kůže. A
pak ta výzdoba! Úplná barevná pohádka! Kodex je výborně zachovaný a barvy miniatur,textu i not vypadají jako čerstvé. Zlata je
používáno v hojnosti a krom několika málo výjimek,zůstalo neporu
Šené a neodprýskané. Každá strana je zdobena více barevně vypracovanými iniciálami,rozměrů asi 3x4 cm,kterých jsem napočítal až
10-12 na jedné stránce /cf.str.43;51/52;53 atd./,na str. 2 dokon
ce 20. Nové oddíly /např. Prosae/ nebo významnější svátky jsou
rohu
pak zdobeny celostránkovými iniciálami,tj. v levém horním
je začáteční písmeno liturgického textu ve větším měřítku,asi
13 x 13 cm,do něho je pak vmalován příslušný výjev z evangelia.
Z písmena pak se rozvíjí ornamentální výzdoba,která vyplňuje hor
ní a vnější okraj listu,v některých vzácnějších případech i spod
ní okraj. V jednom případě /Officium defunctorum/ byla výzdoba
/áábelské potvory!/ kolem celé stránky. Ornamentika je v tomto
kodexu velmi jednotná v tom smyslu,že strana tvoří jeden celek ;
není to pouhé protahování a opakování jednoho motivu,nýbrž ornamentální výzdoba vyrůstá organicky a rozrůstá se po 2 okrajích
stránky. Práce je velmi jemná a bylo.by zapotřebí zvětšovacího
fotografického oka k odkrytí a plnému zhodnocení dokonalosti pro
vedení i těch nejmenších podrobností.
Též po barevné stránce netf nouze o překvapení. Některá
strana je převážně zelená /velikonoce/,jiná červená /svatodušní
svátky/,jiná modrá /mariánské svátky/ samozřejmě s celou Škálou
odstínů od slabého nádechu až po plnou sytost - doplněna pak zla
tem. Je to těžko popisovat^někomu,kdo něco podobného neviděl.Zdá
lo se mi dokonce,že malíř úmyslně stupňoval účinek,používaje ze
začátku kodexuvjedné převládající barvy,aby pak postupným přidáváním a zdůrazňováním i jiné barvy,resp.jiných barev,docílil roz
.jásanosti a skoro bych řekl barevní orgie - jakou je možno vidět
např. na stránce 401 /Ss.Trinitatis:Benedicta sit/,469 /posvěcení chrámu "Terribilis"/ a 677 /začátek pros/.
Iniciály s vkomponovanými vkomponovanými obrazy,orná mentika okrajů /Často s menšími výjevy či postavami hlavně ze St.
Zákona,majícími předobrazný vztah k hlavnímu výjevu
- bylo by
zajímavé studovat z těchto iniciál malířovu záviděníhodnou zna lost Písma sv./ je doplněna textem a notováním,které na těchto
důležitých stránkách bývá provedeno následovně: zlaté či modré
linky /první tři až čtyři,v jednom případě celá stránka/,na nich
zlaté noty;písmo zlaté či červené,dále pak černé.
Celek působí úžasným dojmem. I pouhá vnitřní kritika
by snadno dokázala,Že kodex byl majetkem města velmi bohatého,ja
kým byla po výtce Kutná Hora. I hornický charakter je nade
vší
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pochybnost prokázán,nebot malé iniciály /majuskule běžného textu/
jsou vyzdobeny postavami horníků ve všech možných posicích, zaměstnáních a okolnostech, Tyto drobe figury by si zasluhovaly sa
mostatnou studii o hornictví a hornících/3/. Nechybějí ani vtipné /str. 120: písmenko je připevněno na krk bušícího horníka mís.
to hlavy/ a triviální /str.4/ výjevy.
2 jiných zajímavých kreseb je iniciála Cantate /str.
196/: kantor řídí zpěváky holí; potvrzení výsledků studia dějin
chorálu,podle kterých se rytmus chorálu kdysi prostě mechanicky
odtloukal holí. Dále vedlejší výjevy formuláře Terribilis /pošvě
cení chrámu - posvícení/,str.469»kde na prvním vjí-jevu sousedé je
dí,na druhém pijí,na třetím se rvou; - str. 566: Commune Martyriu:
Hus mezi dvěma mučedníky,s kacířskou korunou na hlavě,a svatozáří kolem hlavy; str. 863 illuminátor Matouš /festům S.Mathaei;
byl to jeho patron, tak se mu dal do ochrany, jak to bývá malováno
na^starých votivních obrazech/ atd. Slovem jedinečný kodex,který
může směle závodit se starými evropskými kodexy tohoto druhu.
2.
Kodex se signaturou 15501 /A.N. 38.A.7/ m,XV.,257 je
popsán v katalogu takto: "Cantoriale /graduale/ pro sodalibus lát
teratis utraquistarum in Bohemia scriptum et lingua latina compo
situm, Id opus Kuttenbergae in usu fuisse fertur. Codex picturis
abundantissime ornatus et cantu unius vocis instructus. l a vacat.
lb depinguntur f odinae, lotio, exarninatio auri."
Tento kodex co do provedení maleb, barevnost i, jemnosti
provedení si nikterak nezadá s Husitským kodexem. Chybí mu kování, spony a ostatní vnější ozdoby. Zbyla jen holá vazba. Podrob nějším líčením se tu zabývat nebudu. Jen připomenu,že byl častěji fotograf ován, hlavně 1° /např. Bergbaumuseum Bochum, červen 1955,
které velkou úvodní malbu uveřejňovalo po částech v jakési hor nické publikaci,mně blíže neznámé/
Velmi zajímavá by byla datace. Soudě z maleb,které
prozrazují stejné či blízké malíře jako Husitský kodex,tento kodex je rozhodně z konce XV. či začátku XVI, století.
I poznámka katalogu "pro sodalibus litteratis" /odkud
čerpaná?/ má svou důležitost pro historii literátských bratrstev
u nás.
3.
Jako další kodex z Čech mi byl předložen /tentokrát
již v hudebním oddělení, jehož vedoucí Hofrat Novák přes svou zaměstnanost mi vyšel velmi vstříc - ja třeba si uvědomit,že tyto
kodexy nejsou snadno přístupny,poněvadž jsou uchovávány v ocelových tresorech/ S.M. 15.502 /A.N. 38.A.6/ m.XV,226 f.,Liber Antiphonarius, continens Antiphonas »versus,responsoria per circulum
anni digesta tum de tempore tum de sanctis, cantui gregoriano ac
comodata. Opus picturis abundantissime exornatum et pro ecclesia
caslaviensi exaratum,id quidem post a.l472,testantibus annis civitatis časlaviensis. Textus geminus officiorum multimode variatus et abbreviatus est." Tolik katalog.
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Kodex je latinský,jako všechny předchozí.Malířských výzdob je určitě méně než v S.n.2659,ale jsou zato bohatější /viz
např. str. 168!/. Není vždy nejlépe uchovaný,ale kdybychom znali
jeho osudy a cestu,kterou se dostal do Vídně,nedivili bychom ee
příliš.
4-5»
Další dva kodexyvjsou psány česky a jsou původu utrakvis
tického,tak aspoň udává katalog,ale jak jsem zjistil to
to označení není přesné,protože rozdíly mezi názvem 'husité",
"táboři","utraquisté" atd. jsou příliš jemné nuance pro nečechy.
První kodex je označen v katalogu následovně:"S.M.15503
/A.N. 38.A.2/ m.XVI,445 £,Gřaduale,de tempore et de sanctis ritus utraquistici,lingua čechica concinnatum, cantui gregoriano
aptatum,notulis musicis in systemate quinquelineari positis ad
usum ecclesiae časlaviensis a. Joanne Táborský z Klokotské Hory
scriptis et pi fcuris abundantissime ornátům 1557."
Tento exemplář je krásně psaný a dobře uchovaný. Notová
osnova je malována Červeně,noty černě. Velkých iniciál je hoj nost,ale maleb méně,spíše jen čistá ornamentika,renesančního
slohu,poměrně jednoduchá a většinou omezená jen na nejbližší
prostor kolem písmene. Ve srovnání s čísly S.n.2657 a S.M. 15501
působí chudě. Ke konci maleb ubývá. Ale i zde jsou překrásné
stránky /190 a - 191b, Požehnaná bučí,- svátek Ne jsv. Troj ice; nebo
str.222 o posvěcení chrámu/. Zřejmě malíři nechybělo na umění,a
le na penězích. Téměř všechny ozdobnější iniciály a okrajovou
prací nesou jména toho nebo těch,kteří malbu zaplatili. Např.
str.ljJan Sedčar ze Syonu,str. 17: Václav Chotuchovský z Nebo vid, str.77; Jiří Čapek /Girzik Czapek/,str.94: Šimon Žatecký,
str.209 Petr Jiskra atd. Našel jsem i jedno ženské jméno.
Rozhodně bych nepřijal katalogisační charakteristiku
"abundantissime ornátům" ,která zvláště ve srovnání s S.n.2657
se ukazuje neoprávněná.
5.
Podobný předcházejícímu je i S.M. 15500 /A.N.38.A.3/
m.XVI /1568/ 403 f. Graduale,de tempore et de Sanctis,ritus utraquistici,tlingua čechica concinnatum,cantui gregoriano aptatutp
notulis in systemate quinquelineari exaratum et pisturis ornátům
a Joanne Táborský et ab Adamo Karzybaba z Kozmaczova."
Kodex není právě nejlépe uchován; pravý dolní roh mnoha
stran je rozmočený,čímž utrpěly mnohé kresby. Není jich ani mno
ho,zlaté barvy používáno velmi střídmě,nahrazuje ji žlutá.Vlasy
i vousy postav obrazů i ornamentální výzdoby jsou krásně roze vláty. Obličeje ve srovnání s S.n. 2657 jsou mnohem hrubšího zr
na.Mají nápadně velké nosy! I tu mnohá jména: Girzik Gesbera, ~
1568 /str.382/, Kašpar Kuchter Sklenář,měštěnín /str.257/ aj .
Oba tyto česky psané kodexy jsou nejvýš zajímavé
pro
vznikání lidových duchovních písní. Např. v Cod. 15503 každá
stránka nese nadpis,co obsahuje, V části,značně objemné,kde kaž
dá stránka má nadpis PRÓZY,jedna strana /310b/311a/ výjimečně je
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nadepsána slovem PÍSNĚ. Poněvadž její obsah se v ničem neliší od
obsahu stran předcházejících či následujících,lze usoudit,že ten
tovpříznačný omyl písařův byl způsoben rovnocenností - nebo as pon vztahem- "originans - originatum" - pojmu prosy a písně.
Překvapením je Cod. 15509,kde v prosách o Narození Páně
/str.257a/ jsou v notové osnově normálního českého chorálu vepsá
ny červeným písmem začátky pěti písní; podobně v prosách o Vzkří
šení^Páně /str.277a,b/ začátky 28 písní. Jedná se zřejmě o písně
zpěvákům dobře známé,neboí jejich začáteční slova jsou někdy^ už
v půli přetržena, poněvadž se to písaři nehodilo ^do grafické úpra
vy v petilinkové osnově. Chybí jakýkoliv další údaj jak o textu
tak o melodii. Jejich umístění v prosách zdá se nasvědčovati tomu, že mohly být i zpívány při bohoslužbě místo pros samotných nebo na jejich doplnění.
Snad bude ještě užitečné dodat několik slov o rozdělení,
stránkování a referencích v těchto kodexech.
Každý gradual,at Český či latinský, začíná oddílem, zva ným Summum,kde jsou pospolu nejdříve všechna Kyrie,pak Gloria,
Sanctus,Agnus. Creda bývají ku konci knihy a jsou nadepsána Patrem. Následuje Proprium de Tempore et de Sanctis,pak Commune Mar
tyrum,Virginum etc.,De Beata.Missae defunctorum. Při každém svát
ku svátku jsou: introit,graduale,offertorium a communio. Z gra fické úpravy a maleb je zřejmé,jaká důležitost se přikládala tomu kterému svátku. Nápadný je v tomto smyslu svátek posvěcení
chrámu /Terribilis/,ktorý v našich novějších misálech je grafici
20 ©Xcl přezírán a je prostě zařazen mezi formuláře De coimnuni.
V těchto starých graduálech bývá illuminace této stránky jedna
z nejbohatších.
Téměř polovinu celého kodexu,někdy i více,zabírá část
s nadpisem: ProsaesPrósy. Jsou to veršované zpěvy,které se zpívá
ly víceméně ad libitum během bohoslužby. Proto je jich takové
množství. Seřazeny jsou opět dle pořadí shora uvedeného /De tempo
re - De sanct is/ a po illuminační stránce bývají chudší, vyjímaje
první,úvodní stránku,která bývá jedna z nejnádhernějších v celém
gradualu vůbec.
ICniha bývá zakončena sbírkou Patrem, ne jenom chorálních,
ale i ínensurálních.
Některé kodexy jsou bez stránkování;v tom případě stráň
ky či folia mnou udané,bývají v kodexu připsány tužkou pro snadnější orientaci i pro kontrolu. Chybí v tom jednota,poněvadž někdy jsou^číslovány stránky,jindy jen folia. V některých kodexech
jsou stránky vystřihány nebo prostě chybí.
Původní stránkování některých kodexů používá majuskulí
abecedy s připojenou římskou číslicí I-XVI.Časté jsou odkazy na
jiné stránky;kde je určitý text s melodií společný více svátkům,
je vypsán pouze jednou,při ostatních místech je napsán jen začátek a pak stránka,kde je celý.
Jiných zajímavostí by bylo ještě hojně,ale tu platí
"Longum iter per verba,brevis via per exempla" .Proto závěrem upo_

v

zornuji,že Okresní vlastivědné museum v Kutné Hoře/Hrádku připra
vuje fototypické vydání latinského utra, istického graduálu /Can
tionale/,S .M. 15501,napsaného v tomto městě.
POZNÁMKY:
1.

Určitou pomocí hy byly při této práci katalogy »vydané Karaja
nem,Miklošičem a jinými v 1 0 svazcích v létech 1864-1899;cf.
Jakubec,ibid.

2.

"Husitský kodex'1,poněvadž obsahuje Festům Joannis Hussii.
V tomto smyslu je příznačná i výzdoba na str. 405 /Corpus Do
mini/: výhradně vinná réva,žádný klasí

3.

Mnoho z těchto pro historii hornictví významných iniciál bylo v prosinci 1957 ofotografováno pro Deutsche Akademie der
Wissenschaft v Drážďanech .
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Dr. Ladislav Radimský:
POZNÁMKY NA OKRAJ ČELOVSHĚHO KNIHY O MNICHOVSKÉ
DOHODĚ.
M m nectnost číst s tužkou v ruce. Čím více mne nějaká
kniha zajímá,tím početnější jsou mé poznámky na okraji tekstu.
Velmi husté jsou v knize mladého Českého historika Borise Čelov
ského s názvem Das Münchener Abkommen 1938.kterou minulého roku
vydal Deutsche Verlags-Anstalt ve Stuttgartu jako "Veröffentlichungen des Institutes für Zeitgeschichte". Mé poznámky nejdou
poznámkami historika,kterým nejsem. Jsou to jen marginálie Cechs^
který musel prožívat s těžkým srdcem dobu,o níž Čelovský píše,a
bývalého Československého diplomata,sice přímo neúčastněného,kte
rý však přece byl malým kolečkem našeho diplomatického stroje.
Předně nutno hluboko se poklonit Celovského objektivitě,
s jakou přistoupil k líčení událostí ještě nedávných. Nevím k ja
ké historické škole^se hlásí a k jaké filosofii dějin,a nevím
nic o jeho dosavadních studiích. Řekl bych jen,že má blízko směru, kterému se říkalo historicism,tedy směru,který v Německu za stupoval Ranke,a který tvrdil,že dějiny se nedají vtěsnat do nějakého racionalistického systému a že historikovým úkolem je jen
věrně zachycovat podobiznu doby,národů a lidí. Čelovský dělá
Čest tomuto směru a to svou vážností,s kterou se obírá všemi pra
meny a s níž hledá fakta,aby se dopátral pravdy. Jeho kniha je
jistě krásným vzorem vědeckého dějepisectví a čtenář se na mno hých místech musí obdivovat umu křížových výslechů,kterým Čelovský podrobuje lidi i události,aby vylíčil,co "se skutečně přihodilo11 . Celovského přiznání se k historicismu nalézám na mnohých
místech knihy,na příklad tam,kde říká,že dějiny mnichovského roku nebudou docela jasné,dokud se neotevřou také moskevské diplomatické archivy: "Die sowjetischen "Quellen" sind lediglich Áuse
rungen sowjetischer Politiker zur jeweiligen Situation: wir besitzen keine eigentlichen djnlomatischen Schriftstücke. Es wäre
verfehlt,nur an Hand dieses Materials die sowjetische Politik zu
interpretieren;die,die es versuchten,sind keine ^Historiker./str.
311/ Tuto Celovského objektivitu jistě vzal v uvahu i německý
nakladatel při rozhodování o vydání díla,takže autorův histori cism,jemuž je kniha zasvěcena,mohl prokázat velkou službu světovému pochopení naší věci i evropskému dorozumění,které je dnes
tak nutné. Proto je Celovského kniha cennější než všechny plamen
né - a Často nedosti doložené - obhajoby našeho stanoviska dohro,
mady.
Samozřejmě v knize tak obsáhlé najdeme některá místa a
názory,jež by zasluhovaly přesnější dokumentace,abychom s nimi
mohli souhlasit.

Na příklad na několika mistedh a zejména v důležitém
Závěru /str.475/ Čelovský nazývá "imperialismem" ona rozhodnutí,
která po první světové válce ve Střední Evropě určila hranice
nových států tam, kde důvodům hospodářským, strategickým a historickým se dalo přednost před kriteriem čistě ethnografickým.Podle Celovského jsme se i my provinili imperialismem, trvali*«li
jsme na mírové konferenci na svých historických hranic ich, které
patří k nejstarŠím v Evropě. Neměl se autor ptát,proč jsou tak
staré? Neplete si zde "imperialismus" s naší tážní před /hětíieckým/ imperialismem? Neprokázal právě 15,březen 1939 oprávněnost
naší bázně - a nedílnost českého Čtyřúhelníka z více než jediné
ho důvodu? Myslím také,že Čelovský měl něco říci o česko-německém poměru v českých zemích i před versaillským mírem;opomenutí toto zkresluje celý obraz k naší škodě. Toto mé stanovisko
není stanoviskem nacionalisty za každou cenu. Dávám autorovi za
pravdu,že jsme až do Hitlera se málo snažili o spokojenost su dětských Němců u nás,a že přes mnohé klady,zejména v školské i
hospodářské politice, jsme se dost rychle nepřibližovali k švý carskému ideálu. Nicméně nemyslím, že, kdy by poválečné mírové
smlouvy byly rozšířily poválečné Německo aŽ k Mělníku,by se Ev
ropa dosud těšila klidu a míru a že každý evropský imperialis mus by byl zažehnán.
Na jiném místě Čelovský píše toto:"Trotz des kurzen
Zeitabstandes ist der Misserfolg der tschechoslowakischen Ausem
politik nicht zu verkennen: ihre Ergebnisse sind das Münchener
Abkommen,die Besetzung Prags und deren Folgen,die Einbeziehung
in das sowjetische Satellitensystem." /str.58-59./ Zde se autor
rozhodně dopouští matení pojmů. Má jistě pravdu,říká-li,že Mnichov způsobil obsazení Prahy a zbolševizování Střední Evropy.
Tvrdit však, že Mnichov byl výsledkem československé zahraniční
politiky,je tak vědecké jako tvrdit,že stavitel domu zapříčinil
blesk,který dům zapálil,nebo že pacientova rakovina byla způsobena lékařem, který proti ní,sice bez úspěchu,avšak přece ze
všech sil bojuje. Československá zahraniční politika nebyla špafc
ná - do Mnichova. Její základy,na příklad idea kolektivní bez pečnosti organisace národů,znovu ožily po druhé světové válce.
Jen po Mnichovu byla špatná v tom, že za svými starými ideály ne
ála dost nekolísavě a rázně.
Čelovského líčení politických poměrů,z nichž vyrostlo
ovzduší Mnichova, je v úvodních kapitolách knihy mistrné. Neomezuje se jen na diplomatický boj,jak,se odehrál v Praze a ve čtx
řech hlavních měBtech mnichovských účastníků,nýbrž mluví i o pp.
měrech ve Spojených státech a v Sovětském svazu,takže čtenář má
před sebou celý obraz. Samozřejmě někde bych si přál,aby některé
stránky rozpadu "francouzského systému bezpečnosti" byly více
podtrženy a osvětleny. Autor,myslím,dost nezdůreznuje hrozný vliv,
který měla občanská válka ve Španělsku ne rozštěpení veřejného
mínění ve Francii skoro na dvě stejné nepřátelské poloviny. Domní
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vám se také,že Čelovský podceňuje předválečný význam Společnosti
národů. Ano,zmiňuje se na mnohých, místech o této instituci,na
příklad tam,kde říká,že si Beneš znepřátelil Mussoliniho přesným
prováděním ženevských sankcí. Zdá se mi však,že dobře nepochopil
důležitost ženevské instituce pro trvání kolektivního systému
bezpečnosti. Nevylučuj i,ze Čelovský myslí,že evropský pád evropského systému bezpečnosti zavinil úpadek Společnosti národů, ac
- podle mého mínění - naopak úpadek Společnosti rozložil kolek tivní soustavu bezpečnosti. Tento úpadek byl způsoben tím,že Spo_
lečnost národů - po svých velikých úspěších v prvních deseti létech svého trvání - úplně ztroskotala na dvou velikých polích
svého působení,a sice na poli hospodářském /Londýnská finanční a
hospodářské konference,podminovaná devalvací amerického dolaru/a
na poli odzbrojení /rozbití veliké odzbrojovací konference,na níž
Beneš byl generálním zpravodajem./ Čelovský, zdá se,nemohl stud o
vat dějiny Společnosti národů jako živého organismu,který měl
svůj život a svou smrt. Kdyby to byl učinil, jistě b^ byl do své
knihy zařadil důležitou kapitolu,mluvící o tom,jak úpadek ženevské instituce vedl přímou cestou k Mnichovu a k válce. Po takové
kapitole by prázdné Litvínovo gesto ve Společnosti národů mohlo
vyniknout ještě plastičtěji.
Historicismus Čelovského je proto sympatický,poněvadž je
znakem umírněno st i, každému slušící,a vědecké skromnosti. Nemohu
se ovšem ubránit,abych nepoznamenal,že moderní filosofie dějinná
ší doby je vlastně jedinou kritikou tohoto směru dějepisectví.Ta"
kový Benedetto Croce /History: Its Theory and Practice/ na pří klad napsal,že prameny nejsou vně a vedle historie,nýbrž v ní, a
mne by přímo lákalo tuto tezi dokazovat grávě na Čelovského knize (^která přece chce stát na pramenech neúčastněných. Pro Čelov ského - a právem si na tom zakládá - jsou takové prameny a dokumenty jedinými autoritami,a přece na příklad historik R.G. Col lingwood ve své The Idea of History napsal dlouhé statě o tom,že
pravý historik nesmí věřit žádným autoritám,nýbrž jen sobe,a že
je tedy sobě samému jedinou autoritou. Moderní dějepisecká filosofie krátce v naší době utočí na samu možnost objektivního líče.
ní děj in,čímž ovšem smeká klobouk před některými staršími a starými historiky - filosofy,kteří psali svá díla jako systémy, proniknuté jedinou myšlenkou.
Pod tímto zorným uhlem a se stálým zřetelem na vynikají
cí kvalitu Čelovského díla přály by si mé marginálie, aby mé vědo
mosti o Mnichově ,tak rozhojněné autorovou knihou,byly ještě doplněny v těchto bodech:
Poněvadž věřím ve svobodnou vůli člověka a nikoliv v de
terministické síly náš osud určující,věřím také,že povahy lidí,u
častněných na mnichovské tragedii,měly veliký vliv na vývoj událostí. U mnoha vynikajících historiků,! u Palackého nebo Pekaře,
povahokresby tvoří^důležitou část jejich díla a jejich historického ocenování. U Čelovského úplně chybí,čehož lituji tím více
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čím více lidí daleko méně povolaných nám charakteristiky takového Hitlera nebo Chamberlaina líčí. Dal bych za to wnoho,kdybych
mohl číst od našeho autora povahopis na příklad presidenta Beneše - kdyby
někdy něco takového dovolila napsat Celovskému jeho vědecká skromnost a jeho dějepisný filosofický směr. Pokládám,
krátce řečeno,prostě za nedostatek historického díla,informuj e-li
nine jen přesně o tom,co a v které minutě důležitá osobnost učini
la a jak rozhodla o dalších dějinách,neřekne-li se mi,proč tak u
činila a jak se její jednání vysvětluje z celého jejího života a
myšlení. Celovský by mi jistě odpověděl,že nechce být ani Stendhalem ani Tolstojem "Vojny a míru",a ze svého hlediska má jistě
pravdu. Není však kus pravdy i v mém stanovisku,docela protivnému všemu historismu?
Mnichovská dohoda je jistě v první řadě politická udá lost a na první pohled je jistě správné,pohybuje-li se Čelovský
většinou jen v ryze mocenské sféře. ÍTaučil-li jsem se však vůbec
něčemu ve své dlouhé a nezajímavé pouti zahraniční politikou,pak
jsem se naučil faktu,še posuzovat věci z čistě mocenské roviny je
neiplné,a že o politice obyčejně více rozhodují veci nepolitické,
tedy hospodářské,sociální»mravní a dokonce filosofické. Historicismus a jeho čistě vědecká metoda však mnohé tyto věci podceňuje prostě proto,že jsou někdy obtížně zachvtitelny statisticky a
dokumentárně,čímž však není řečeno,ze neexistují. Tato metoda pro
to svádí k určitému puntičkářství na příklad při zjištování dat
při posílání telegramů,poněvadž se tyto historické prameny a doku
menty na slovo vzaté přeceňují. Výlučné zření k mocenské sféře
celé otázky svádí i k určitému dramatisování jednotlivých mocensky závažných okamžiků,takže v knize autor na více než jednom
místě nelogicky prohlašuje,že přesne v tom a nejiném okamžiku
byl osud Československa rozhodnut a zpečetěn /viz stránky 250 ,
344,351 a jiné/. Jinými slovy řečeno,vysvětluje-li Čelovský výborně mnichovskou tragedii ze stránky políticko-mocenské, chybí
v knize mnohé,co by bylo lze o příčinách Mnichova dodat po stráň
ce hospodářské,sociální,filosofické a mravní. Mnichov byl přece
jen ukázkou hlubokého mravního a filosofického upadku Evropy a
světa,úpadku demokracie nejen v Německu,v Itálii a v Polsku »nýbrž i ve Francii a - uvnás.
Poněvadž kniha Čaovského o M n i c h o v u je tak výborná, vítal bych,kdyby napsal ještě její druhý díl. První je jen o tom ,
co k Mnichovu vedlo,druhý by měl být o tom,co následovalo. První
je o příčinách Finichová,druhý by měl být o jeho následcích.Poněvadž Mnichov je důležitější tím,co způsobil,než čím byl způsoben.
A nikdo by to neumel napsat lépe než čelovský. Chtěl bych mít od
historika,oddaného historicismu,dokázáno,co se dnes jen tak tu ší: že to byla poslední evropská konference,na níž Evropa ještě
rozhodovala sama o sobě. A že rozhodla tak tragicky,že rozhodová
ní o svých věcech na příště přenechala jiným,mocnostem mimoevrop
ským. Že Mnichov rozdělil Evropu na Labi,zabil její politickou
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moc a způsobil,že o všech zemích,které v Mnichově rozhodovaly o
nás bez nás,se dnes také tak rozhoduje, A že Mnichov a jeho duch
poraženectví ještě nezemřel,nýbrž žije a kvete - může-li se to
tak nazvat. To vše by právě Čelovský dovedl,myslím,dokázat černé
na bílém a mohla by to být kniha sensační a užitečná.
Po naší tragické prohře přestala být československá otázka otázkou světovou. Čelovský svou knihou učinil vážný pokus
nás zase do světa uvést. Za to mu patří pochvala všech lidí, jímž
osud národa není lhostejný.
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Giovanni Papini:
L I S T

Ž E N A

M .

Dcery,
nedivte se,že Náměstek Kristův mluví i k Vám.Nezlobte
se,budou-li se Vám jeho slova chvilkami zdát tvrdá. Tvoříte více než polovinu všech lidí a i na Vás padá část viny za to,ze
je svět rozvrácen a zničen. Tato vina bude moci být i odpuštěna
jen pod podmínkou,že Vy ji nebudete popírat.
Trpěly jste a trpíte možná více než muži nebo alespoň
stejně jako oni,ale všechno Vaše utrpení není bezdůvodné a nespravedlivé. Ti,kdož v různé míře nesou vinu na poslední ničivé
smrti, jsou Vaši synové,Vaši muži nebo milenci; všichni vyšli
z Vašeho lůna, pili Vaše mléko. Jste téměř vždy otrokyněmi mužů)
avšak mateřství a v smyslnost Vám dávají velikou moc nad jejich,
duší. Jste zároveň otrokyně i paní; zasluhuje-li Vaše otroctví
omluvu a soucit,musíte si také uvědomit svou téměř všeobecnou
moc nad dětmi i dospělými. Jste tvůrkyně i vládkyně mužů,a proto se musíte zodpovídat před Bohem za část zla,které způsobili
muži. Všechny jsxe obětmi,ale ne zcela nevinnými. Vy tedy jste
povolány,abyste odčinily zlobu a pomohly k novému vítězství zákona a světla.
Nechci a ani nemohu k Vám být hrubý. Vím příliš dobře,
že muži Vás slovy chválili i přechválovali,ale ve skutečnosti
Vás ponížili. Neuměli Vás skoro nikdy povýšit,ale skoro vždy ae
jim podařilo pokořit Vás. Eva byla první příčinou pádu,ale
za
svůj hřích zaplatila velmi vysokou cenu bolesti. Nejen že byla
i ona potrestána vyhnáním ze sídla blaženo st i, nýbrž i viděla, jak
jeden její syn skropil zemi svou krví, viděla druhého syna, bra trovraha,navždy zlořečeného a bloudícího, po celý život cítila
při sobě úzkostnou vášeň a tichou výtku Adamovu.. Když se naplnil
oas,byla Eva vykoupena Marií a nikdo z nás křestanů nebude moci
nikdy zapomenout, za co vděčí Panně z Nazareta. Ženy pochopily
Krista, sloužily mu a následovaly ho s vetší láskou než muži
a
dostalo se jim výsady,ze první viděly Vzkříšeného. Jeětš
dnes
Vy jste nejvěrnějŠí jeho oltářům a bude Vám mnoho odpuštěno, pro
tože jste mnoho milovaly a mnoho plakaly.
Vím,jak ponížený a neutěšený život vede většina z Vás.
Znám tisícerá muka,jimž Vás^podrobuje neuvědomělý a násilný ego
ismus mužů. Představuji si úzkosti a tryzen matek,neklid a netrpělivost dcer,nechut a netrpělivost manželek,opuštěnost sirot
a vdov,temný a vysilující život selek a dělnic,podřizený a špinavý život ubohých hospodyní,posmívaných starých panen,dívek
zrazených,opuštěných,těch,kterým jsou kladeny nástrahy,které
padly a padají. Muži od Vás obyčejně žádají jen službu a smyslnost. Nejnevinnější z nich Vás žádají o ztělesnění svého snu, a
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když se probudí,jejich zlý duch Vás obvinu je, že nejste anděly.
Nečistí od Vás vyžadují čistotu,slabí od Vás chtějí sílu,neklid
ní ve Vás hledají klid. Jednou Vás vyzdvihují do nebe poesie,
jindy Vás odsuzují do pekla nelásky a hanby.
Často jíte chléb,smíšený s bahnem zármutku,a pijete
ví no, vy kvašené ze zoufalství. A přece i v nejhorší z Vás je od
lesk mateřství Mariina,stejně jako i v nejvznešenějáí je kus Eviny křehkosti. Leckdy se zdá,že jste jako hadi;ale vždy se otá
číte kolem kříse. V zářném středověku - kdy jen slepci viděli
pahou tmu - byla dvojí tvář Vaší přirozenosti "znamením proti kladu". Básníci ve Vás viděli světelné schody do nebe; asketi
Vás zase posuzovali jako hladké schody do pekla. V naší době
básníci vidí jen sílu pozemské lásky nebo nemožnost lásky dokonalé, Asketi mlčí; kdyby však promluvili,připojili by možná
k starým nemilosrdným obviněním ještě další.
Opravdu,tvrdím to s nekonečným žalem,přispěly jste
spíše ke zkáze než k záchraně lidí. Vaše touha po bohatství, po
bezpečnosti a po přepychu zvýšila horečnou dychtivost mužů,kteří už byli až příliš nakloněni k ziskuchtivosti. Daly jste před
nost bohatým a mocným,a muži se dále,a to stále vášnivěji přeli
0 ženy,po nichž více toužili,o bohatství a nadvládu,čehož násled
ky každý člověk vidí a zná.
Obdivovaly jste v mužích spíše fysickou sílu než duševní svěžest,spíše utočnou a vražednou odvahu než rozumovou
činnost. Takovým výběrem jste vyvolaly a podpořily každou formu
násilí a války. Matky nenávidí války,které kosí jejich syny,ale
milenky dávají přednost vítezům,třebas zbroceným krví; bohužel,
1 když mládenci milují své matky,přece mnohem více se chtějí lí
bit milenkám.
v
S3
Snadno jste'""- bud z marnivosti, ze strachu nebo z hla
du - poddaly vsem vítězům a tak jste přispěly k tomu,že se z mu
že stále více stává bojovný netvor.
V dřívějších dobách byla Vaší slávou zbožnost a du ševní mírnost. Ale už dávno ve Vás ochably tyto půvabné ctnosti,
rozkvetlé pod sluncem Kristovým. V revolucích a vzpourách,ve
válkách a bitkách mnohé z Vás ukázaly tek neušlechtilou divo kost,že by to vzbudilo závist i fúrií.
Křesťanství Vás pozdvihlo do výše,posvětilo manžel ství,vštípilo Vám smysl pro Čistotu a návyk k ní. Ale v posledních letech mnohé,příliš mnohé z Vás zapomněly na veškeren stud
a pohrdly jím,vysmály se čistotě a panenství a ochotně se poddá
ly chlípnosti všech smilníků. Muži loví muže,aby ho okradli a""
zabili; Vy lovíte muže,abyste vydíraly pověst,pohodlí,dary a pří
sen. Snížil se počet vykřičených žen,ale jen proto,že všude neúměrně vzrostl zástup tajných nevěstek,souložnic na jeden den a
prodajných chvilkových milenek. Kdysi bylo Vaší chloubou,
že
jste byly liliemi na poli a růžemi v uzavřené zahradě;ale žádný
zápach není tak silný jako ten,který vychází ze zkažené lilie a

ze shnilé růže. I Vaší vinou 2emě stále více scrdí a zapáchá.
Hříchy lásky byly a jsou vády hříchy. Dnes však už se
nemůsete dovolávat ani romantického sofismatu o právech vášně,
láska ae stále méně stává obhájcem pádu. Tel už je to jen chlíjp
nost a vyhovování tělu,ukájení vrtochů a záležitost tarifů. Podařilo se Vám degradovat dokonce i smyslnost i
Ohavnosti,které byly kdysi pokládány sa neuvěřitelné
a nepředstavitelné,se v mnohých krajích staly obyčejnými,každodenními. Je vídat dívky z dobrých rodin,jak přijímají,ba vyhledávají objetí neznámých satiru. Vídáme matky,kfceré prostituují
své dcery; ženy,které žádají své muže nebo jim dovolily,aby se
stali domácími kuplíři. Příčinou takových hanebností nebyl vždy
hlad,nýbrž častěji svod k přepychu nebo k zvrhlé zvědavosti.
Protiví se mi znovu se zabývat tímto nečistým předmětem, ale nemohu se zdržet hněvu, vidím-li až do jaké míry tak mno
hé z Vás zašpinily ono tělo,které mele být chrámem ducha,toho
ducha,který se měl stát příbytkem Boším.
Nespokojily jste se tím,že své tělo prodáváte mužům ,
snažily jste se jim připodobnit a toužily jste po tom. Vaše posvátné poslání,Vase nesrovnatelná velikost byla v mateřství, a
Vy jste rozmnožily zločinné potraty a dobrovolnou neplodnost.Va
šim úkolem bylo rodit lidi,Vy však jste se chtěly opičit po mužích. Vašim nepopiratelným a,zákonitým královstvím byl domov,ale Vy jste naopak vtrhly do úřadů a dílen,vstoupily jste do scud
nich síní a do shromáždění,ba nebály jste se ani sestoupit
dö*
málo čistého kťjlbiště politiky. Byl Vám přisouzen jeden z nej vznešenějších úkolů lidské společnosti: péče a výchova dgtí,budoucích občanů. Příliš často jste je přenechaly placeným rukám
a samy jste běžely na schůzky nebo necudná představení,na atletické závody,do temných sálů bohužel už ne němého umění; běžely
jste za hrami všeho druhu,na veřejná shromáždění,do ne. vždy počestných plesů a na klepy do krásných salonů. Prosté ženy napodobují zkažené mravy bohatých,vznešené ženy se kazí: vríechny
chtějí od volnosti ve zlých zvycích až po způsob oblékání napodobovat muže - pány. Muži,kteří si k Vám zachovali jakýsi stín
ucty starých rytířů,dokud jste žily v ústraní se svou panenskou
a mateřskou důstojností,vidí ve Vás nyní domýšlivé a obtížné
protivníky. Touží po Vás,ale nectí Vás. Snažily jste se vymanit
se z otroctví vůči mužům,ale místo toho jste se více než před
tím staly jejich hračkou a výsměchem.
Jeví-li se život našeho věku stále hnusnější a nesnesitelně js^,není to jen Vaší vinou; přece však to je také vinou
upadku a utšku mnohých z Vás před povinností. Ne vňech. Nezapomínám a nemohu zapomenouti,že i dnes - byí i v stále menším pojč
tu - se najdou planoucí duše sen,které se zasvěcují službě Boha
a nešíastným,péči o nemocné a raněné a veškeré charitativní 5in
nosti. Avšak jejich láska,mnohdy hrdinská,nevyváží dosti poníže,
ní a zradu tolika jejich sester. A i mezi ženami,které tráví své
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dny ve službě dobra,ne všechny jsou poháněny Čistou láskou
ke
Kristu a k bratřím. Některé - dej Bůh,aby jich nebylo mnoho -- se
oddávají onomu životu oběti proto,aby se vyhnuly horší práci,pro
to,že egoisticky touží po získání bezpečných práv a nebeské odmě
ny,že došly zklamání v bezbožných a světských citech,že se
jim
nedostává síly a půvabu. Avšak přesto všechno si tyto ponížené
ženy,které berou na sebe každou obě"l a umějí být často i matkami
a sestrami,zasluhují naší úcty a našeho obdivu.
Vím dobře,že Vy,ženy,které jste zůstaly ve světě,se do
kostelů uchylujete více než Vaši druhové. Ale vím také,že Vaše
víra je^příliš Často velmi vzdálená od víry,jakou žádá Kristus ,
od oné čistoty a pevnosti,která podivuhodně vyzařovala z prvních
křestanek.^Vaše náboženství je Často pouhá pověra,Vaše křesťanství je nezřídka zabarveno pohanstvím, zúčastňujete se obřadů spí
še z nudy a ze zvyku než z opravdové duševní potřeby; nalézáte
zalíbení spíše ve vnějších pobožnostech než v tom,abyste se snažily žít podle výslovných evangelických příkazů. Vaše chování mi
mo kostel,v obyčejném všedním životě a v rodině neodpovídá vždy
množství Vašich pokleknutí a zkroušenosti Vašich modliteb. Ve ví
ře vidíte spíše rozdělovatelku milostí a zabezpečení proti výčit
kám a peklu než učitelku pravdy,uskutečňování pokory a cvičení
v lásce^ Mnohé z Vás se zpovídají každý týden a denně přistupují
k sv.^přijímání,ale přesto se nesnaží zjemnit drsnost své povahy,
nesnaží se zdržet se pomlouvání a skrblení a stále se vadí a zlo
bí na bližního. Milují světlo svící a posvátných lamp,ale nejsou
dosti osvíceny láskyplnou září Kristovou. Vstávají skoro vždy ,
když kohout zakokrhá,ale téměř nikdy nepozorují,že denně zapírají
Krista. Se svým zištným klaněním se obracejí raději k Panně Marii
a k svatým,ne proto,že by toužily trpět s Pannou a planout se
svatými,nýbrž proto,že doufají,že od nich - lidských tvorů - dostanou rychleji pomoc a milosti Čistě lidské a Časné. Nakonec
doufají,že si nějakou drobnou almužnou a několika tisíci modli teb,vycházejících spíše z ust než ze srdce,za nízkou cenu koupí
vznešené místo v ráji. Já však Vám, pravím,že k tomu,abychom bv
li pravými křesxany, ne stačí pouhé úklony a střelné modlitby a že
k rajské hostině nelze zasednout pouze s tímto jediným účtem.
Ale nedivím se tomu všemu,protože mnohé z Vás obětují
Bohu jen to,co jim zbylo od dábla; uchylujete se k úcte marián ské,když uz Vám věk odňal schopnost k úctě Afroditině; žebráte o
nebeské milosti,když Vás opustily půvaby mladosti.
Ani k Vám nechci být nespravedlivý, ale znovu Vám říkám,
že stojíte sotva na prahu svatyně,kdežto Vy si myslíte,že
iste
uz pronikly až do jasné absidy.
Od toho,kdo se chce beze všeho nazývat následovníkem
Kristovým,se vyžaduje mnohem více. Vyskytly se ženy,které se na
věky zasnoubily s Kristem a slavily tento sňatek slzami mučením
a krví. Buh nepřijímá jiné peníze než jiskry ohně vnitřní dokonalosti a dlouho trvající lásky. Nestačí oklečet si kolena,nevymý-
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tíme-li,a to s bolestí,vředy hříchu,Vy,ženy,se vsak snažíte obchodovat s Bohem,jak Činíte i se zelinářem nebo modistkou. Neuvědomujete si dosti,že království Boží je ve Vás,v hloubi srdcí,
a ne v modlitebních knížkách s černou koženou vazbou. Bucí je
křesxanství živým a účinným posloucháním příkazů evangelia,nebo
je to - podle křesťanského názvosloví - klamné zakrytí farizejství.
I Vám,ženám,se smutným důrazem opakuji to,co říkám
všem lidem i buČL vítězství Kristovo nebo triumf smrti! Není jiné
ho výběru,není jiné možnosti. Církev,která uctívá tolik Vašich
sester,Vás vždy bránila,chránila a milovala, Dnes Vás potřebuje
jako vždy,a více než obyčejně. Sám Kristus mocným hlasem volá
k sobě Marie,které poznal na této zemi;modlící se i hříšnice ,
sestry Lazarů i ty,které plakaly na cestě kalvarské; -všechny ty,
které ho milovaly,i ty,které jsou určeny k tomu,aby ho milova ly. Vaše moc je veliká ve zlu,ale musí být ještě větší v dobru.
Pomáhejte svou silou uzdravit lidstvo,neboí svou slabostí jste
přispěly k jeho zkáze 1 Není to po prvé,co je spása národů svěř<3
na ženě. Debora zachránila Israele,Judita zachránila Betulii,Vťi
turia zachránila Řím a sv.Jana osvobodila Francii. Ony ženy zachránily spíše města a království než duše; ale Vy máte před se
bou vznešenější vzor: Tu,která se v pokoře a mlčení stala spolu
vykupitelkou lidstva!
Máte také duši,svou duši,trochu jinou než Vaši druho
vé,ale v určitém ohledu dokonce vyšší. Mužové často zničili,sved
li avpošpinili Vaši duši pro svůj zisk a rozkoš,ale Vy máte
zbraň pomsty,hodnou Vaší něžné laskavosti: polepšit právě ty,kte
ří tolik vynaložili na to,aby Vás zkazili! Vy můžete magií po svátných citů vrátit mír rozbouřeným duším a rozděleným obcím .
Kéž Váš úsměv už není odměnou toho,kdo poráží nepřítele,nýbrž
toho,kdo sám v sobě přemáhá nenávist. Poučujte své děti opět o
krásách bratrské pomoci; využijte lásky svých manželů k tomu,a—
byste je znovu přivedly k bratrské lásce. Váš soucit budiž zmír
něním všech bolestí; Vaše krása necht znovu inspiruje díla neh^;
noucí krásy! Použijte svých půvabů k tomu,abyste zapůsobily na
přeměnu Kirkiných vepřů v obdivovatele Beatrice!
Staňte se i Vy - a to až k nejzazším mezích svým silvykupitelkami národů,Božími spolupracovnicemi a našimi spojenci
v nastávající válce lásky proti hrůze. Jen v případě,že se Vám
podaří stát se věrnými služebnicemi Kristovými,se osvobodíte a
stanete se královnami. Budete konečně opravdu tím,o čem snili
básníci: andělskými Madonami,které zazáří nad davem zvířat navždy zkrocených.
Papež Celestýn VI.,
sluha služebníků Božích,
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