
(.r' drI Vlic]rv Čcrny ninr. sr'ynl hIoupějšíIll studenttjl l] ze čtYiicíltÝcl| ict

Saldrjv' A piece kaŽdému, kdo měl možnost osobně se na Íaku|tě, pŤi
pr'ednáškách' pŤi nekomprolnisně, často tvrdě veden1ioh korekturách
seminárních studentskych vytvorri, setkat s jeho osobností, vkáp|a do
duše čistivá tekutina. AŽ dodneška sžírír kaŽdou, byé jen s|abounce
zatika.jící mtlŽnost ulevit si rjskokem stranou, zachytračit vŮči sobě,
zanllčet si. že tento malinky krok je uŽ prvnírn vykročením k pŤedpeklí
lŽí a nepravd. Tekutina, tež svědí a škrábe svědomí tak' Že je zzise
povytáhnete, aby ve vás (ak veliká duchna venkovské babičky) zalehlo
a Zadusi]o všechnu tu ttluhu po venkovní par.ádě ajako ta duchna poskyr
lo najednclu teplo a pravdu, kterírje aspoĎ vaše.
Pr.<lÍ-esor, pcllemik. biogral.ce|ych epoch svého národa. Jak pěkně zní

ten dvojí vyznarn slova, pan p|ezicJent by r'ek| smysluplně. CoŽ snad
nesedíme s Víiclaverlr Černynr' kciyŽ ho čteme. natnačkíini jeden vedle
druhéI-ro v tvrdyclr židlích. a nehledílrrc snad v žasu na to dobrodružství
dějin' jeŽ bychorn bez nčj tak docela nepoznii l i '  neuh báme pied jeho
popisy, chariikteristikami a irrgunlenty tr.ošku hlavou' jako ti lidé, kter'í
viděli na plátně kina poprvé lokor-r.rotivu jedoucí proti nim, tak.|ako oni
v obal,ě. Že ten Černého text pŤejede také nás./ NuŽe, tento nluž rozsáhlé
Životní aktivity clozaiista napsal věty tr odstavce, za něŽ byste rně teď
snadn<l chytil i. abystc rrri dokiiza|i, Že pan prolesor se také m1/|il, Že on
pan 1lro1ésor také kclkeiclval s tím nebo oním. co pozdě.ji zase nechtěl ani
vidčt' AŽ si budete - aŽ si buderne - tento al..gument postÓ pr'eŤíkávat na
svou v]astní obranu, z,i istírrle, Že to si jenonl na kanapi hrajeme na
p<lntlrku pŤecl něk1lrn. koho clvakr1it <;pravciu aŽ ke clnu potopil i, koho pak
nechali brouzdat louŽÍ. zzitírnctl tln tněl v kapse kapitánsktí papíry na
zílr.noisky parník.

Platí poŤírcl. Žc si nellŮžernc dírt r.ršít ornítt ani z podolku p1rnč prolěstl-
rovy košilc. A|e poiírd taky platí, Že jsrne někter'írněli to štčstí, Že jsrne
byli pŤi ttlm. DouÍám. ž-e.jsnre tcl štěstí tak rlplně neprošustrovaii. I kdyŽ
ten doktorílt byclrorn u plnl pr.trÍ.estl l. l Cel.nčhtl .rsi všichni ncudělali.

Pove| Studničko

VÓclov Cerny O Albert
PraŽÓk

Dne l7. prosince l938 vyslovil tehcly pětatŤiccti lcty V. Čt.r.ny v jct|nc
ze svych pŤedniíšek slova, podle kter1ich jednal cel svri.j život: , 'Lze
neb1/t duchern s vlastí, dokud .je šéastrrá, a clokud se domnívátc. Že vás
nepcltt'ebuje rrebo dokonce rre db1r pro zájmy krátkozrakého egoisrnu. Ale
nelze s ní neb1it v ncštěstí. nelze s ní nebyt v zhanobení'.. '
PŤibliŽně ve ste.jné dohě pŤipravoval o clvacet pět let starší univerzitní

kole.ga V' Cer.ného. proÍésor Albcr.t PraŽák. svŮ.j pŤcrlnáškrlv;í cyklus
o obrirnáclr českého jazyka, realizovany 1, prtiběhu r.oku l939 až, clo
zavŤení česk1ích vysok ch škol. V panrčti četn ch PraŽákov olr poslu-
chač Filtlzol-ické frrkulty z, té doby zrjstaI PraŽákŮv apcl ner studentstvo'
apel shodující sc s citovlnynri s|ov1' V. Čc-l.nélro, vyjaclr'ovan1/ častcl
biblick1ymi pŤírněry, napň. zn.1rmyrni sltlvy z, evangelia: 'Vy jstc srjl zcrně;
jestl iŽc však srjl pozbucie chuti. čílrr br"rcle osolena']..

Ktátky pŤíspěvek p|o tuto konÍ.erenci napsal nikoliv PražákŮv ž'ák, a|e
člověk prrchrízející ,zPraŽákovy r.odné obce' abscllventFilozoÍ.ické f-akul-
ty Univerzity Karlovy z šedesát1ich let. kter1i ještě něco stihl z tie tího
prisoberrí V. Černého na fakultě' Márn za to' že korrÍ'erence je vhoclnou
pi.íleŽittlstí k pr' ipomcnutí vztahu V Cerného l A. PraŽáka.

Pclzclrní čteníiŤi Ccrného pamětí. kterÓ v této společntlsti pŤedpoklír-
d/im, dobr'e vědí, že mozi Ccr.nyrn lr Pr.aŽákeln byl trval pi,írtelsk)' Vztah,

.jenŽ' pokLrd.ic znrirntl ' nebyl nar.ušen Žírdnou roztržkou' Srnyslem rnych
slov nerrí jenotn upozcirnit na znárné vnč.|ší skutečnosti. ale zdŮraznit

I  V .  Ccrnv:  . IcŠtč o bÍrsnícíc l r  v  dnecI t  k r i zc .  a . j cště  k  básník i rn l  (  L ivodr rí  I l ros lov  k  rec i l ačníI t lu
večelrr ..Poezie zli i.í l 9.]8..). K r i t i c kl. ttt ě s ít:tt ík 2. l 9]9. č. l. s. 2'
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Vítclav Cerl t A|bert l)raŽírk

etické konsekvence Z nich vypl1yvající a dot1/kající se samotného smyslu
a ridělu českych vzdělancri ve 20' století.

Krátce po Skončení německé okupace byla zveňejněna Íbtografie
z 9' května l94.5, zachycujícíV. Černého a A' Pražáka na Staroměst-
ském náměstí. Po téměI padesáti letech by|a tato fotograťie znovu
reprodukována. Vydá za mnoho slov, protože je nechtěně pŤedjímavá
a symbolická. Yyraz Černého i PraŽáka je na snítnku vážn,!, zachmuÍe-
n1, není v rrěnr Žádná stopa jásání' Vysvětleníjejich vzezÍení je nepo-
chybně jednoduché. Za posmutnělyrn v1/razern se skr vá rinava, vyčer-
pání, vypětí pŤedchozích dramaticklch dnrj. Vezmeme-li však v vahu
i to. co o <lněch dnech vírne. rnimrl j inej z Čelného pamětí a z kus1/ch
soukromych náznakri A. PraŽáka, lnárne zde naznače n nejen další osud
tldbojáŤ od první minuty, a|e i ráz' další epochy česklch dějin'

PraŽák a Černy byli pŤirozeně lidé dvou rriznlch generací s rozdí|nou
literárněvědní orientací. Co.je však pŤesto spo.jovalo a sbližovalo.? Vněj-
ším shodrr;im rysem je okolnost nahodi|á, a tou je v1/chodočesky privod.
U Černého sever<lvycho<-lní Čechy. Náchoc-lsko' Jizbioe, Česká Čermná.
U Pr.aŽáka rrlzht.aní Vysokorn tska a Chrudirnska, obec Chroustovice,
k<le se v rodině ziímcckého zahradníkir.|zrko .jedno z šesti dětí narodil.
a Hradec Kr.álovÓ. kdc rra gyrnrr1tziu studoval, mimo jiné za podpory
hradeckého Bortlrlrea s pŤedpokládzrnou' ale neuskutečněnou kněŽskou
clráhou.

Nahodilou shodtlu je obor pŮsobnosti a myšlenkové v chodisko. Ži-
v<ltním osudem clbou se sta| svět l iteratury a l iterární vědy, oba dosáhli
věhlalsu za Masarykovy rcpub|iky. Priržák' pŤesvědčením liberál, Masa-
rykov m Žákem byl' Čern1y, ktery sílm scbe cel život definova| jako
s<lcialistLr. k rnasarykovskérnu lrurrtanisnru inklinova|.

okolností uŽ nikoliv náhtrdnou je l.akt, Že Ccrného aPraž,áka nachází-
nre v klíčovych t-tlotneIrtcch tŤicát)Ích a čtyiicritych let na stejném místě
a v pŤibliŽně stejné situaoi. V letech l938-39 si.jsou názorově blízko,
a proto sc jeji oh ccsty zauzluj í v proti1 ašistické rezis|"enci. V květrru l 945
so <lcitají v krátkodobě prisobícíln vrchoInénl orgánu domácílrcl odbo.ie'
v Česk n/rrodní laclě. V rnez'idobí let l94.5_48 jc o ně zájem ze všech
čtyi moŽnyr:h politiok1/oh seskuperrí. uchoviÍvají si však svou nezávis|ost
a plně se soustŤecl'ují na univerzitní činnosl'. Po roce |948 není cl nezaÍa-
zcné, nezávislé intclektuílly s čistlm štíterrr zájem a jejich další osud.ie
všeobccrrě známy. Vytěsněrrí a vytěsriování obou nczávisl!ch vzdělarrcri
l' univerzity budc provedeno prostŤednictvírrr j in1ích vzdělancŮ' tehdy jiŽ

Vírclav ČernÝ a Alben Pražírk

Značně závislfch' které povětšinou na rizikrlvfch místech ve chvílích
nebezpečí ná|oda nenajdeme' U PraŽáka, věkem staršího abrzy váŽně
nemocného. to nebude ani piíliš obtížné a ntipadné, u Cerného nebude
vytěsnění tak jednoduché.

Dalším spo'1ujícím rysem obou vzdělancri byl jejich velk1y ohlas v uni-
verzitním pr<lstŤedí a značny vliv na myslící část posluchačrj. Dnešní
konfercnce nepochybně zhodnotí i tento vliv u V. Černého. Paradoxní
jsou velmi pochvalné zmínky v pamětech četn1/ch PraŽákovlch poslu-
chačrj rrjzné pozdější orientace , kteňí na PraŽ1rka vzpomínají .jako na
skvělého vykladače a Ťečníka, oceriují.;eho vstŤíonost a integrující schop-
nost. někteŤí dokonce pŤiznávají svŮj podíl viny na odsunutí A. Pr.aŽáka
na okraj a za okraj pozornosti, mimo jiné i vydavatelské.

KonÍ-erence uŽ místem konání demonstruje horoucí vztah V. Černého
k rodnérnu kraji ' A v tomto ohledu si je Cern1/ opět blízk)' s A. PraŽá-
kem. VyjádŤení vztahu k Náchodsku v Pcunětech V. Černého zní téměŤ
praŽákovsky: '.Tak toh|e je m j rodn1/ kraj' vlast mé duše a rného srdce.
z duchovních a mravních látek jeho dějinnlch esencí jsenl cely stmelen
/.'./ .,,2 Stojízapovšimnutí, Že rnísta' kieráÓerny vyjmenovávzi v Paruě.
tech v něko|ika kruzích od t.tldné Černrné, se protínají aŽ s rodn1/m
krajem A. Pr.aŽáka. Horoucí vztal-r k l.oclnérnu kraji je trvale zvěčněn
u obou Iiterárních vědcri v jejich čtenáňsky ncjvděčnějšíclr kníŽkiich, a to
v Kníž,ce o Bctbičce aVrchlir:kénru nablízku' Na samozŤejmosti a priso-
bivosti jejich cítění nic nezmění lidé. kteŤí tuto záležitost pokládají za
pl.o.iev star()lnilectví. budi teIské. Senti Inentá| ní a re.sionál ní rlmezenrlsti '

U tlbtlu st.rlvl lírvanych osrlbností byl pak nadevše rozh<ldující charakter.
Čcr.ného charakteristikir A. PraŽáka rnťrŽe b t z odstupu lct ch/rp/tna jako
plnč vystihu.|ící prtl oba srtlvIrtÍvzrné literární včdce: ',Nadevše mi by|y
jeho charakterovii ryzost a no-blesa' sniíšen|ivil prac<lvitost a ni.lrodní
i peda-eo.eick/t obětavtrst, o nichŽ svěclčiIi i všichni jelrtl č.etní Žáci čeští
a mčli by.|e dosvědčit i .jeho četní odch<lvirnci slovenští...., V rozsrihlénr
dí|c A. PrziŽi.lka, zvli1ště pak v tom nej|epším. za které pokládátn soubor
statí Míza stt.Ol1t,lr. Ntit'od se brťmil a Vzpomínkovou knihu Vrclllickéttt'u
nab l ízku'.je moŽrré rispěšně upl atnit pascalovsky princip, zdrirazřovan!
i Cernyrn. ',hledáte autora a naleznete člověka...

V '  ČeI .n
TarntéŽ.  s '  ]7 '
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Vl ic lav Cerl a Albert PraŽírk

etické konsekvel'rce z nich vypl1yvající a dotlkající se samotného srnyslu
a dělu českych vzdělancrj ve 20. století.

Krátce po skončení německé okupace by|a zveňejněna ÍbtograÍie
z 9. května l94.5' zachycujícíV. Černého a A. Pražáka na staroměst-
skérn náměstí. Po téměI padesáti letech byla tato fotografie znovu
reprodukována. Vydá Zir mnoho slov, pr.otože je nechtěně pŤedjímavá
a syrnbo|iok1t. Yyraz Čer.ného i PraŽáka je na snílnku váŽn!, zachmuňe-
ny, není v rrěnl Žádná stopa jásání. Vysvětleníjejich vzezŤeníje nepo-
clrybně jednoduché' Za posmutněIym vyrazer-rr se skryv1r nava, vyčer.
pání. vypětí pŤedchozích drarnaticklch dnri. Vez,meme-li však v rjvahu
i to. co o oněch dnech vírne. mimtl .j incj z Ce.r.ného pamětí a z kusych
soukrrlmych názrrakri A.PraŽáka, tnárrre zde naznačen ncjen další osud
tldbojáŤ od pr.vrrí minuty, a|e i ráz další epoolry českyoh dějin.

Pražák a Čern! byli pŤirozeně lidé dvou rriznlch generací s rozdílnou
literzir.něvědní orientací. Co.je však pŤesto spojovalo a sb|ižovalo.i Vněj-
ším slrodnym rysem je okolnost nahodilá, a tou 'je vlchodočeskf privod.
U Černého severovychoclní Čechy. Náchodsk<l, Jizbice, Česká Čermnár.
U Plažáka rtlzht.aní Vysokom tska a ChrudiInska. obec Chroustovicc'
kde se v rodirrě zíirneckÓho zahradnília jako .jedno z šesti dětí narodil '
a Hradec Kr.álové. kdc na gynrn/tziu studoval' rnimo liné za podpory
hradeckého Brlrtlnlea s pŤedpokládzrnou. ale neuskutečněnou kněžskou
dráhou.

Nal-rtldilclu sl-todou .je obor. prisobrrtlsti a myš|enktlvé vychodisko. Zi-
votnílrr osudem obou se stal svět l iteratury a l iterární vědy, oba dosáhli
věhlasu za Masarykovy r.cpub|iky. Pražák, pi.esvědčením liberál. Masa.
r.ykov1irn žákern byl, Čern!, kter;í siinr sebe cc|y život definoval jak<l
s<lc ia| istu' k trrasirrykilvskétnu I'tull ltrnisrnu i nk I inoval.

okoIností už nikoliv niÍhodrrou je |irkt. Že Cerného aPraž,áka nachází-
nie v klíčov ch tnotnentech tŤicátych a čtyňicíttlch let na stejném rnístě
a v pŤibliŽně stejné situaci' V letech l938-39 si jsou názor.ově blízko'
ti pfoto se je.jiclt ccsty zauzlují v protilašistické rezistenci. V květnu l945
sc <lcitají v kLátkodobě prisobícírn vrcholnérn or.gánu domácího odbo.ie'
v Čcské náro<lní radě. V rnezidobí let l945_4l] je o ně ziíjem ze všcclr
čtyÍ rn<lŽnyc|r politickych seskupení, uchovávaií si však svou nezávisIost
a plně se soustŤed'ují na univerzitní činnost' Po t.<rce l948 není o nezaňir.
zené, nezzivislé intelektuii ly s čist m štíterl zájern a jejich další osud.;e
všeobccně atámy. Vytěsrrění a vytěsIiování obou nezávisl ch vzdělanc
z univerzity bucle pr.ovcdcno prostŤednictvínr.jin1ích vzdělancrj. tehdy.1iŽ

VírcIav Černy a Alber.t PraŽák

Značně závislych, které povětšinou na rizikrtvych místech ve chvílích
nebezpečí rrároda nenajdeme. U Pražáka, včkem staršího abrzy váŽně
nemocného, to nebude ani pŤíliš obtíŽné ir nilrpadné, u Cerného ncbude
vytěsnění tak jednoduché.

Dalším spc1ujícím rysem obou vzdělancri byl jejich velk ohlas v uni-
verzitním prostŤedí a značny vliv na myslící část posluchač ' Dnešní
konference nepochybně zhodnotí i tento vliv u V. Černého. Paradoxní
jsou ve|rrri pochva|né zmínky v pamětech četnlch Pražrikovlch poslu-
chačrj rrjzné pozc|ě.|ší orientace, ktel'í na PrLrŽáka vzpomínají jako na
skvělého vykladače a i.ečníka, oceĎují.jeho vslrícnost a integrující schop.
nost, něktel'í dokonce pÍiznáva1í sv j podíl viny na odsunutí A. PraŽáka
na okra.j a za tlkraj pozornosti, mimo jiné i vydavatelské.

Konf.erence uŽ místem kon/rní dernonstr.u.je hor.oucí vztah V' Černého
k rodnérnu kraji. A v tomto oh|edu si je Če rny opět blíZky s A' PraŽá-
kem' VyjádÍení vztahu k Náchodsku v Ptunětech V. Černého zní téměŤ
praŽákovsky: ,Tak tohle je mrij rodn! kraj, vlast mé <luše a tného srdce,
z, duchovních a mravních látek jeho dějinnlch esencí.jsenr cely strnelen
l ... l .,,2 St<1í za povšimnutí, Že rnísta' která černy vyjmenovzivii v Pclntě-
tech v něko|ika kruzích od rtrdné Ct.lTnné, se protínají aŽ s rodn m
kra.jem A' PraŽáka. Horoucí vztah k roclnétnu kraji je trvale zvččněn
u obou lite rárních vědcri v jejich čtenáÍsky nejvděčnčjšíclr kníŽktích. a to
v Kníž'ce rl Babičce aVn:hlickétttLt trctbLíz'ku' Na samozŤejmosti a priso-
bivosti je.jich cítění nic nezmění lidé. kteŤí tuto Záležitost pokláda.;í za
pro.jev startlrnilectví. buditelské. sentirnentální a re.9i<lrrální tlmezcn<lsti:

U obtlu st.<lvtrírr,an1lclr osobností byl pak narJcvše rozhodujícíchar.akter.
Ccrného charakter.istika A' PraŽiika rnťržc b t z odstupu lct cháp/lna jako
plně vystihu.iící pr.tl oba srovIrílvirné literírrní vědce: .'Nadevšc mi byly
jel-ro chirrakter.ov/t ryzost a nobIesa. sniišcnlivá pracrlvitost a niirodní
i pedag<l.gická obětav<lst' o nichž svěclči|i i všichni jehrl č"etní žáci čeští
a měl i  by.1c dosvčdčit  i  jeho četní odch<lvanc i  s lovenš(í ' . . . ,V rozs i i rh lém
dí|e A. PraŽi.rka. zvli iště pak v ttlnr nejlepšínr. ,zakÍeré pokládáln soubor
statí Míztt stto||l'lt. Ntírod se br(tnil a r,zpotnínkovor'r knilru Vrchlit:kému
n ab L ízk u,.j e moŽné spěšně up I atn i t pasc al ovsk! pri nc ip, z'dťlr a.tťlov any
i Čern1inr, ,,hledáte auto.a a naleznete člověka...

V. Cer ' r l1 i :  Pnně| i  . ] . l ] r .no I992
TanltéŽ. s '  ]7 '
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Viiclav Čern'Í a Alberr PraŽírk

Jen stěží však rnrjŽe pŤesvědčen1/ stoupenec československé jednoty
A. PraŽák očekávat, Že se dočká, napŤíklad ve svém jubilejním roce
l996, takové hodnotící konÍ-erence, jako je toto Í.orum, věnované V. Čer-
nému. v Čechách uŽ tomu tak b!vá, Že|idé pňíliš rizkostliví v etickém
smyslu se povětšinou dožívají zk|amání. Pozemsk1/ osud A' Pražáka a V'
Černého po roce 1948 oběma (pňes jejich osobní hoŤkost) na etické
velikosti neubírá. Mementem je však pro všechny české vzdě|ance, za

.|ejichŽ aktivní ričasti nebo pasivního pňihlíŽení se odehrál. Je štěstím pro
národ, Že osobnosti, kterlch vzpomínáme, měl. Je spíše pro národ
zahanbující, Že osobnosti s tímto osudem se vribec musely vyskytovat.
Není potěšitelné pro česk1i Kocourkov a Hulvátov, masarykovsky Ťeče.
no, Že očistn! procesje historicky tak pomal1/' Je však v Ťádu pňirozenosti
a hístorické spravedlnosti. Že pr'ibliŽně po padesáti letech od chvíle, kdy
V. Čern1/ a A' PraŽák s vyrazem obav a starostí hleděli po pňekonání
nčmecké r;kupace do hudoucnosti. jsou v České Čermné u Náchoda
a v Chroustovicích ve chrudimském okrese odhalovány pamětní desky,
pi.ipomínající, douÍejrne tr.vale, že zde zača|a Životní dráha dvou česk1/ch
literárních vědcťr. dernokrat a vIastencrj.

Se vší skromností se domnívánle. Že by V' Čern1i nejen nic nenamítal
proti tonru, Že.je vzpomínán s A' PraŽi..rkern, ale Že by byl doce|a rád, Že
itírnto zptisohem se jejich cesty opět protínají. Pro velkorysého A. Pra-
ž'ákaby pak toto pŤipornenutí bylo pozdnínr dokladem toho, že národ se
pŤecejenom bráni| a Že národ pr'ecejenorn Žije'

JiŤí Pistorius

,, Nodevše drohy učite|'.
Povoho ce|oŽivotniho VztohU

VÓc|ovo Černého k André Gidovi

Milan Jungmann v vodu ke sborníku z kclnl.brence věnovtrné v l isto-
padu l993 Václavu Cernému piiporníná, jak1/ t<l byl ,,sršatec' kter1/ jen
pŤed má|okter1írn dílem umě| zpokornět Žasem /.../', ', NuŽe,.1edním
z těch málokter;ích, pŤed nimiŽ ho riŽas vede až k exa|tovanému zbož_
štění, byl po cely jeho Život právě André Gide' NepŤihlásil se snad právě
k němu ještč v poslednítn období svélro Živclta ( l969) jako k ,,učite|i, ze
všech. které kdy nrěl, nejmilovzrnějšínlu...i

A jiŽ ve věku mužném, ještě hluboko pŤed čtyŤicítkou, se mu ob.1evuje
hned vedle Sokrata, jako druh! z jedin;/ch učitelŮ, kteŤí mají právo na
vděčnost. Že jsme to pňehnali, kdyŽ jsnre jeho vztah k Gidovi označili
povahy vzrušení náboŽenského,? Což se v Pan teclz, psanlch v létech
sedmdesátych. sám nepňiznává' Že ̂ Gi<lovo poselství ,,vroucnosti.. jej

,,rozechvívalo.|ako Kázání na hoňe..,. což' jak všichni víme, byl nejdelší,
ne.jemocioná|nější sermon JeŽíšŮv./ Sokrates, JeŽíš, dvě nemalá jména
duchovníclt děj in naší civiIizace'

To se' do tr'etice, Černy pŤenáší do ještě větší hlubiny rnládí, do doby
svého pobytu Ženevského. kdyŽ ze zralé perspektivy |et sedmdesát1/ch
vŽívá sc do entuziirsmu let mczi dvaciit rn šestyrn a dvacát m devát m
r<lkem svéIro Živtlta: v tu cl-rví|i rozšiŤuje své plodné Žiikovství na ce|ou
skupinu k<llcnr fianctluzského lněsíčníku Lu NouveLle Revua Frutqaisc'
v níž byl Girlc zakladatel ir spiritus agens, ir která pŤedstavovala v pov/t-
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