
186 prstem i na oblasti, kde se rodí, a jsem hrd, Že v Loutkách a děl.
nících bezděky setkal jsem se s autorem rozhovoru Nad městem
na této stezce.

Že požaduje v poslednÍm svém díle Miloš Marten radosli jako

podminky sine qua non pro české zdraví duševní, pro českou
tvorbu, jest krásné a vyznamné. Šta-ti obroda české duše, o níŽ
se v poslední době mluví, opravdu do hloubky, ukáže se v tom,
že bude pŤib1fvati pravé radosti v Čechách. Radost nenÍ ovšem
hrubé veselí, pust;|r Ťev a bezduchf šprfm; jest lehkf taněící
plamen ducha a milostná pohoda vykoupeného srdce.

KulÚ mrÚvfch

Zdává se mně, že všecky slavnosti mrtqj'ch na zeměkouli,
kolik jich kdy bylo a bude konáno, nelišily se a nebudou se lišiti
podst,atně od našeho svátku dušičkového. Neznám japonské slav-
nosti mrtv1ich, ale tuším, že i zde jako u nás jest a musí bfti
hlavní věcí světlo a květiny, rozžaLé lampiony a festony nebo
jiné dary květinové, snad i ovoce' a vedle nich a s nimi vzpomín-
kovf žár srdcí a zvroucnění myslí, t,edy teplo a světlo hmotné
i vnitňni. Zdá se mně, že všude na světě vychází lid z téže nebo
aspoĎ podobné piedstavy mrtq.ich jako mlžn;ilch oblačn ch stín ,
kter m jest tňeba světla a tepla, aby zjihly, jídla a nápoje a snad
i krve zvíňete obětného jako u Homéra, aby ožily, aby nabyly
tvaru a snad i paměti a vzpominelr, a aby tak znova zatoužily
po tom, čemu dávno odvykly. Jako v litvínské lidové slavnosti
,,dziadti.., která dala podnět a dekoraci veliké národnÍ básnické
tryzně Mickiewiczově, všude asi lid hledí vevábiti v život fan-
tomy t,ím, že vm;išlí a vciéuje se co nejintensivněji v jejich bytí.
Je jim zima, soudí: zažehněme jim tedy hranici; ušly se, unavily
se, umdlely dlouhou poutí: sem tedy s pokrmy, s medovinou,
s pivem; osiŤely, zesmutněly, ustydly: zazpívejme jim tedy,
zveselme jich! ,,Slavnost tato - rozuměj slavnost dědri -sv;im
počátkem,.. vykládá Adam Mickiewicz v dvacát;|.ch letech l9. sto-
letí, ,,zasahá do časri pohansk;fch i naz;Ívala se druhdy ,hody
kozla., pňi níž slovo vedl koŽ|arz, huŠlar, gušlarz, spolu knčz
i bdsnik (g9Šlarz). Za nynějších časri, kdy osvícené duchovenstvo
i maj itelé statkri usilovali vykoŤeniti t,ento obyčej , spoj en1f s pově-



188 rečn;ilmi vykony a nadbytkem hany až mnohdy hodn;fm, slavívá
|id' dziadg tajně v kaplích nebo v pust;fch domech bliže hňbit,ovti.

obyčejně se tam pňipravuje hostina s rozmanit;Ím jídlem. nápojem
a ovocem a vyvolávají se duše nebožtíkriv. . . Lid se domnívá, že
potravou, nápojem a zpěvy poskytuje rilevy duším očistcovym...

Teskn; a soumračně ner.adostnf jest život stínri podsvětnfch
u Homéra; bez tepla a barvy, bez vášní a bolesti plyne jejich

zňeděná, odmocněná existence; není tu ještě víry v nesmrtelnost
duše, ani doslovné, ani metaÍorické. NepŤišel Platon posud, kterf
by svou dialekt,ikou vybojoval duši individuálnou nesmrtelnost
posmrtnou, ani Hesiod, kterj.pŤetvoŤil dobrf stin v genia rodo-
vého, potulujícího se po smrti po rodném kraji a sledujícího
skutky sv1ich žiqich vnukri a dědicrl.

Četl jsem v knížce Ménardově , že PaŤiŽ, jejíž lid je velmi málo
věŤící v církevním smyslu slova, má nejvášnivější kult mrtv1ich,
kult to bezděky, kulť rodinny; o dni dušičkovém proudí všecko
obyvatelst,vo na hŤbitovy a bez církevních obňadri, zbožností
ryze laickou, pŤináší svym mrtqfm oběé květin a rozjímání. Tam
také pr;i povsťal obyčej, že chodci obnažují hlavy pŤed pohňbem,
pňed rakví, pŤed mrtqfm.

To všecko navazuje mnoho myšlenek. Na prahu náboženství
nestojí dogma, čtánek víry, n;|'brž obňad, zaklínadlo, praktika,
obyčej, slavnost; a zdá Se' že náboženství, jež po privoclním
smyslu svého latinského názvu religio znamená cosi, co uaže
a sjednocuje, mělo prvním ričelem spojovat,i živé s mrtv1imi. Bylo
nejprve kultem mrtqirch pňedkri, rekri, bohat;frri, geniri rodin-
n;fch i rodov;ich, kmenoqfch, městsk1fch, národních; prodlužo-
valo bytost lidskou, rozdmychovalo oheĎ jejího životniho na-
dšení;vytváňelo z ní cosi nadosobního, hromadného, vyššího1než
jest tvé malé soukromé já. Žije v obci a pro obec, ctě její mány,
prorážel jsi a pŤerristal jsi těsné meze své osoby jevové, pŤecházel
a unikal jsi v širší obrysy osobnosti celkové; stával jsi se něk1i'm'
kdo žije mimo sebe a nad sebe; miluje a uctívaje je, splfval jsi

s nimi a tratil jsi se v nich. Člověk prožívá sebe, jen pokud vm;išlí
se a vciéuje se v' tvary cizí jeho pŤítomnému prchajícímu, mizi-

vému, vteŤinovému já. A co jest mu cizejši než mrtvi? Co vzdále.

ně.iší než rekové zemňelí pňed staletími po činech největšího

sebepŤekonání? Co děsivější pro něho než navrstven1i prach gene-

rací dávno uplynul;fch? Nuže: zde jest tvá duchová palaestra.
Sem v toto pole studeného, mrt,vého prachu sestup a uč se d1ir-
chati jeho dechem, mysliti jeho myšlenkami. Rozžehni jej' dej
mu znovu ožit,í žárem svého ducha, velikou odosobenou vášní
svého srdce, rozšíňeného daleko za dráhy jeho všedního chodu,
zameze jeho mal ch osobních piání a žádostí. A objal jsi alespoř
na chvíli duši národní, pŤevtělil ses alespoĎ na minutu v národní
minulost, v nadosobnost, v národní obecnost!

Hle, to jsou základy kultu mrtugch, tohoto laického národního
náboženství, jak vyčetl si je z něko]ika stránek Ménardoqilch
Maurice Barres a sestylisoval je v pŤísné dogma tradičnosti.
Vz;irvej genia svého rodu! Buď věrn]f sv;im mrtv;fm! Pokračuj
vědomě v jejich díle; prodlužuj vědomě jejich existenci sv;im
životem i svou tvorbou; a pňedej jednoho dne sv1fm potomkrim
jejich dědictví, kt,erého jsi nerozplftval ani neochudil! Tak jsi
znásobil a stupřoval svrij život' o život,y dávno mrtvé, o životy
nádherného jádra a vášnivé víry, o životy těch, kteňi bliŽší ko-
Ťenrim než ty, v nepaměti dob, nalezli zatebe nejsprávnější směr
tvé tvoŤivé vrili a síle! Tak Íešíš prakticky, tvoňivě záhadu ne.
smrtelnosti! Jedním ze sv1ich obou rozpŤažen ch duchov;1ich ra-
men vnikáš co nejdále v minulost: burcuješ k životu všecky své
mrtvé, proměriuješ je v krev a tělo. A druh1fm vsáháš co nej-
hlouběji v temnou budoucnost: tvé rameno jest mostem, po
němž vjíždÍ v pŤíští dob a časri jejich vzbouŤené oŽilé vojsko.
Jsi pojítkem' mostem mezi minulostí a budoucností: a proto žil
jsi a žiješ život cel1f a opravdov1f, ne mátožn1i lžiživot svého
snového, lrlamavého' jepičího já!

A co jiného než vyvoláním stínri velik;fch pŤedkri, pŤevtělením
se v ně, pŤeosobením se v ně jest Smetanoua Vlast nebo Alš u
Žalou? Vzpomináš si na jinocha pŤistrojeného v první velikf boj,
jak st,anul na svém oŤi válečném a poch;.iliv hlavu vpíjí se myšlen.
kami v urnu plnou popela mrtv;fch dědri, pŤetváŤí se v ni, srov-
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nává se s ní? Neni to veliké zasvěcení mladého hrdiny v odkaz
mrtqfch pokolení? Není to slib mlčky jím učiněnj', že bude žíti
jejich životem a mysliťi jejich myšlenkami?

Proto spojil Mickiewicz, pňedjímaje svou básnickou intuicí
moudrost nejnovějších sociálních theoretikri, ve sq/ch Dziadech
své osobní hoŤe s hromadn;Ím utrpením národním, plynoucím
jako ňeka krve a slzí z věkri do věkri, a st,voÍil toho obrovitého
reka Bezejmenného, kter;i, není daleka doba, bude jedin11i zají.
mati čtenáňe. Ten rek Bezejmenn;f jsou všichni mrtví a všichni
nenarození, kteŤí vedou spolu ten dialog, jemuž ňikáme národ.
Jak malincí, všední a nezajímaví jsou vedle něho rrizní Toníč-
kové, jak lhostejné a nudné rrlzné Kačenky dnešních básníkú!

Vzpomínám si dnes ne bez risměvu na rilek, kt,er11i mně zp -
sobila v mládí věta z Comta, že mrtví budou.stále vÍce a více
ovládati živé! Procítil jsem tehdy až hmotně t,lak mrtqfch, stále
rostoucí, stá]e se stupriující, neboť jich neustále pŤib vá, a nejen
hmotně, číselně, t,im, že lidé stále umírají. Vzpomněl jsem si,
kolik minulosti na nás naléhá; duší prolétlo mně hrrizné vědomí,
že známe na pŤ. počátky Ěeckfch dějin lépe, než je znali vrstev-
nÍci Perikleovi, kteňí byli od nich odděleni dobou asi tisíce let
proti nám, odloučen1im od nich více neŽ t,Ťemi tisíciletími! Že
známe mnohem lépe minulost, starého Egypta než učenci Ptole-
maiovi, jimž byla dějinami pradědrl. Nikdy, zdálo se mi, nežiji
opravdu mrtví více a intensivněji než dnes! VystŤebávají riplně
náš život,... A zdá se, čím bude v1fvoj pokračovati, tím hlouběji
do minulosti prijde poznání, tím více a tím vzdá]enějších mrtv1ich
pro nás ožije. Budou jich mraky, legie, vojska! Co zbude pak na
nás? Co na naši tvoť'ivost,? I\eudusl jÍ riplně?

Dnes se tomu usmívám, ale tehdy byl t,o záchvat děsu a hrrizy.
Dnes jsem vykoupen z Léto mriry sqfm kultem mrtqfch. Dnes
vím, že v pravdě a hodnotě p uodní mriŽe b;fti jen ten, kdo zná
co nejdokonaleji a co nejvÍce práce sqich pŤedchridcri. A nejvíce
su j a nejtvoňivější že je ten, kdo žije v největ,ší dťrvěrnosti se
sv mi mrtv1fmi, pŤevtěluje se v ně co nejčastěji a unikaje sobě
co nejvíce.

A vím také, Že i mrtvf jako živ;|' pouze ',suou Udhou ptisobí..,
jak pověděl Jan Neruda s obvyklou pregnantností. Ne jménem -

jen váhou. Ne počtem - je'' váhou.
Jak rozkošně zjednodušuje se pak svět, život i - smrt.
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