
6'1 Janoslav Yneblickf : Bar Kochba

V rivodu k této epicko-drarnatické básni vykládá p. Vrchlick;f
nejen historick1i aparát tét,o epopeje posledního zápasu židov-
stva o samostatné státní bytí, ale naznačuje i vysok;i vyznam,
jakj' pŤikládá této práci v rozvoji své básnické tvorby. Čteme tu,
že Bar Rochba je realisací vroucích snri mládí i zralého umění
a doverlnosti mužného věku, že stojírne pŤed jedním článkem
titanského Snu z mlad;Ích let p. Vrchlického, pňed jedním čle-
nem ''epopeje lidstva.,, o niž dumával p. Vrchlick;i na prahu své
básnické dráhy jako kdysi Lamartine a Victor Hugo' Z Lilan-
ského snu svého podává nám p. Vrchlick;i dnes ve svém Bor
Kochboui fragment, ale fragment, aspoĎ objemem, velice rlcty-
hodn;i.

Sledujme nejprve pňesně a pečlivě plán, architekturu, ideovou
a dějovou stavbu eposu p. Vrchlického.

Prolog ukazuje nám ripln;il rozklad a ripadek energie židov-
ské. Lid lká jen malomyslně nad sv;fm neštěstínr. Všeobecná zou-
falost, tupá pokleslost. Jen jedna část rabínri, jejímž vridcem jesL
Akiba, žije zoufalou, ňekl bych, nadějí, ideami mesianismu a ná-
rodní mystiky, čekajíc vykoupení zázrakem nějak;im. A vystu-
puje jiŽ také na scénu pňedurčen;f vykupitel, mlad1i Bar Kochba
s hvězdou na čele. Ale napovídá se nám již také, že snaha ta
bude marná; že všecko stane se v konec koiisti anděla smrti
a zmaru Asmavetha, jehož stín na konci prologu pňenese se
scénou.

Pruní zpěu ma|uje nám poměr Říma k Žia,im' Římsk;f císaň
Hadrián, za rétora pňevlečen;i a inkognito cestující, setká se na

hoňe Garizim s rabbim Ben Akibou a pozná z jeho hovorri

radikalismus Židovstva. Ben Akiba je fanaLik, kter]i. zná jen

jednu alternativu: buď bude židovstvo samostatn1|'m státem nebo
"ho rrebude. Hadrián, z počátku ne právě Žia'im nepŤíznivy, mění

se tímto hovorem v jich rozhodného nepňítele. Aby vyhubil všecky

státoprávní vzpomínky, dá nov;irn pŤísn;im rnístodržitelem vy.

stavět na místě zboňeného Jerusaléma Aelii Capitolina.

Druhg zpěu. ,,Y irdolí Bét-RimmÓn.. sejdou se všecky ži-

dovské strany a usjednotí Se na vzpouňe proti ňímské násilnosti.

Nadšení je tak silné, že i rabírri oportunističtí se rrru podrobují.

Tfetí zpěu ,,Mezi hroby..: Bar Kochba, Žák a naděje Ben

Akiby, pŤipravuje se tu meditací a postem k mesiášskérrru svému

ukolu, činem vysvobodit vlast a zalrožiL židovsk;f stát.
Ye čturtém zpěuu ,,Yyvolen;i Páně.. legitimuje se k-nesrnir.

rrému svému poslání hrdinsk1fm podnikem: zažene silou Rirnany,
kteňi chtějí zorati chrámové pole. Revoluce je tím rozhodnuta.

Vojsko Hospodínoul (patg zpěu) se sbírá a aby mělo stálé živé

vědomi' Že boj, jenž se vede, je na nriŽ a není v něm kompromisu
a stupu, podrobuje se všecko symbolickému aktu: utíná si prst

levé ruky. Bar Kochba dva dokonce, jeden za sebe, druh;Í za
Bar Dromu' Syna Judity, někdejši milenky své.

Šest11 zpěu líčí obleženi města Tur Simona tímto národnírrr
vojskern.

Sedmg pak Aloo1i Jerusalém, rnythick;f Betar, hlavu nové ňíše
židovské, stňedisko všech válečn;ich podnikri Bar Kochbov;ich.
Zde vysttrpují po prvé na jeviště i kÍesťané, ,,kaciíi,, (rninim),
kteňí jsou špatn;imi židovsk;fmi vlastenci, blouzniví hunranisté,
neričastnící Se vzpoury, vyh1ibající se vťrbec vší moci světské.
Bar Kochba marně snaží se je získat sv;Ím šovinisticky národ-
nim ideám: nepoňidí s nimi nic' A ještě kus intimniho románu
velkého židovského reka: láska k Juditě, kdysi oslyšená, je nyní
vyplněna.

Zpěu osmg, , ,I(rá l  a mesiáš.,,  pňedstavuje Bar Kochbu na
vrcholu moci a slávy, viLěze v paclesáti bitvách nad Řimany.

5 l(rltiché proieuu 4



'Iriumf mladožidovské strany, ale tím i základ ripadku a roz-
padnutí židovstva: žehravosť a nespokojenost starožidovské
strany, theokratické, která v deud.tém zpěuu propuká v zÍejmy
odpor a zákeňn1i rozbroj. Rabínská strana vypověděna nakonec
Bar Kochbou z Betaru a vytáhne se všemi sqfmi mythick;imi
400 školami. Nepochopitelnym zprisobem pňidruži se k ní také
Akiba, kt,er;Í posud stojí pňi Bar-Kochbovi' ano jenž je pňímo
jeho podněcovatelem. Rabínové ze msty pňezvou Bar Kochbu
(,,syn hvězdy.,) Bar Kosibou (,,syn lži. .).

Jsme na vrcholu básně p. Vrchlického. Rozdvojením Židov-
stva, opuštěrrím Bar Kochby a Betaru tak vlivupln1/m činitelem,
jako je rabínská starožidovská strana, je rozhodnuto o osudu
vzpoury. Nastává peripetie.

Pan Vrchlick;i potňeboval však ještě nějakou uinu svého reka,
která ospravedlĎor'ala bídn;i konec jeho i jeho podniku, a proto
koncipoval desáty zpěv, Stí,n Šeolu, kter;i jest invencí, jak praví
v vodě, jeho majetkem a za nějž sám jedin;i chce pňevzít zod-
povědnost. opuštěn;i Bar Kochba zoufá nad zdarem podniku
svého a v zoufalství vrhá se návodem Juditinym v náruč oftic-
kého kultu, černé magie. Zaklíná stíny, spolčuje se s peklem
a zločinem, obětuje cizí dítě mocím podzemním. A v tom právě
jest jeho vina a stihá ho hned také z|éhož motivu, ano t,ouž pňí-
čínou ÍresÍ. otec zavražděného dítěte ze msty otevňe Římanrim
tajnou podzemní chodbu, j imiž je Betar na míle a míle daleko
obklopen. (Stard ulčice, zpěv jedendctg.) Pad Betaru (zpěv XII.)
je zpečetěn. Marně Judita dovolává se pomoci čern1ich duchri -
Betar je dobyt Římany, vzpoura zlomena, Židovstvo ztrosko.
táno, Bar Kochba v boji zabit, vťrdcové vzpoury umučeni, Ťíše
židovská s tváie země smetena, národ židovsk;f rozpt,;i' len do
všech stran světa.

Epilog,,Vidění Berr Alriby.., v prÓze psan;i, líči visionái.sk;im
zrakem rabbiho, Římany nručeného vťrdce a duši celé vzpoury,
všechno budoucí utrpení a strádání pokoÍeného a rozmetaného
Židovského národa, vydaného po tisíciletí v šanc a plen všem

oronárodťrm země - končí však pŤece v nejvyššich mukách

nred smrt i  chválou Pána, kterÝ jesb jeden od věkťr na věky. --

Podal jsem věrně a podrobně cel;i plán a celou stavbu Bor

Kochbg, Jedno vidí soudnější čtenáŤ lrned: že celá ta stavba je

skoro qflučné unějši, dějoud, že nepodává žádného hlubokého

pohledu do toho tajemného spojení faktťr, jemuž se ňíká filosofie
aqn. na,,ík sám nepodává nikde suého soudu o těch velik1ich

a podstatn;fch rozhodnutích a názorech, které hlásají a prová-

aaji jeiro osoby, nepodává ho ani nepŤímo: logikou pŤesně moti-

vovan1ich a nevyhnutelnych dťrsledkri. Celá báseů je jen vnější

referát, je jen zr1imovan1i kronikáňsk;Í nebo dějepisn materiál.

A to je vada její podstatná a ovšem smrtelná pro každého, kclo

ví, že ,,epopeje lidstva.. musí v první Ťadě odpovídat na otázku

mraunosti lidské, na otázku uíng a trestu. Tato ideová stavba

a právě v těchto bodech je v básni Vrch]ického nejchatrnější

a nejprázdnějši. Proč se nezdaňila židovská vzpoura' proč klesl

Betar? Jakunější, faktouou pouze a ne vysvětlující odpověď dává

k tomu p. Vrchlick;í. Proto, že Bar Kochba urazi starožidovskou
sLranu, proto, že rabíni opustí Betar. To je všecko, co nám do-

vede busník povědět o světodějné události! To snad mriže stačit

kronikaíi, ale básnik musi vniknout hlouběji do pŤediva dějri,

do duší, záměrťr, charakterťr dějstvujícich osob a musi z jich

tlitra vy7ožit katastrofu, musí odkr1it nemocn;i bod rozkladu

v zárodku' musi ukázat, v čem a jak hned od počátku churavěly
tyto snahy, duše, plány a ideje.

Nebo vezměte Bar Kochbu. Básník musil motivovat jeho

pád nějakou vinou a vymyslil pád Bar Kochby v náruč ,,černé
magie... Ale jak zase unější, dobrodružnrÍ' modernímu člověku ne-

srozumitelnrÍ je to motivace! Jak v]astní psychologickou analysu
a ethickou sondanci charakteru nahrazuje si tu p. Vrchlickli po-
vrchní barevnou tretkou!

A pŤece jaké ohromné myšlenkové perspektivy ležely pňed
p' Vrchlick1im, jež nechal nezuŽiLy, jichž se sotva dotk]! Tak na
pň. paralela mezi kňeséansk1im humanismem,,,kosmopolitismem..
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68 a rizk;im, Žárliv1i'm, šovinistickym statopraunictuím Žiari - 1ata
to grandiosní motivace filosofie dějinné a jak pňímo volala po
tom, aby se stala lešením básně.

A stejně finale básně, jak jest rizké a malé! Židovstvo roz-
nretané do světa a mučené v něm, ano, je to pravda _ ale jak
je to rlzké a fysické pňímo' Židovstvo pňestalo sice žít jako stáť
a snad i národ - ale jak;i' měl v;iznam jeho duch, jeho kultura,
jeho tradice a typ duševní v životě evropském, západním, mo-
derním! Mnoho dnešních dťrležit;|'ch pomyslri, mnoho zprisobri
nazírání, myšlení i cítěni našeho, mnoho institucí a pňedstav je
více méně podmíněno nebo pozměněno vlivem židovského ducha.

Jak1f ohromn1i rikol, hodn;1i právě ,,lidské epopeje.. a velikého
básníka humanisty, ukázat nám, jak žil židovsky duch dál i po
ztroskotání určitého hmotného svého orgánu; postavit, nám ve
veliké, pŤes věky rozestňené perspektivě postup jeho prvk a slou-
čeniny, jež vytvoňily; ukázat nám nejen mučírny, v nichŽ židé hy-
nuli, ale také kulturní bitvy, jež sváděli, vítězství, jichž dobyli,
tu část moderního světa, již stavěli nebo k níž dodali alespori
materiá l .

To, myslím, byla by skutečná ,, l idská epopej.. ,  jak jí musí
rozumět moderní člověk! Musí skutečně podat typickj. ritvar
snah, krisí, katastrof veliké pokrokové lidské snahy, problémy
současně i kulturní i ethické, musi nevyhnutelně ňešiti otázky
filoso|ie dějin - naprosto nestačí staré naiuní kronikdíské ugpra-
uoudní unějších děj , biteu, píísah, intrik, zrad, silackgch kousk
i Íečnickgch ugkon ' stíndní, palení a jiného mučení.

A takov;1imto star;im, kronikafskgm, vnějškem dějovym plo-
dem je Vrchlického dramatické epos Bar Kochba, Dělá ve všem
a všudy dojem čiňe kronikáŤsk;f a legendární. Pan Vrchlick;i stu-
doval pilně historické a legendární prameny a vyjmul z nich ně-
kolik obratně skomponovanych pííběh a episod, jeŽ na sebe
volně, bez jednotné ideové logiky ňadí'

Jak pracoval pan Vrchlick1f podle legendárních pramenri, je
vidět, všude v básni, kde není šetŤeno nejprimitivnější pravdě-

podobnosti, kde nejfantastičtější situace a děje, ridaje kolísavé,

nejisté nebo nemožné jsou sans géne vykládány a udávány s nej-

vyšším klidem. (Nechci se zde o tomto momentu šíňit, poněvadž

byl již sdostatek doložen v jiném listě, a jinj'ch pňíkladri da|o by

se uvést ještě několik.) Celá báseri dělá dojem r;i.mované kronikg

nebo legendy - ale schází jí skoro všecko do toho vysokého,

vrchol poesie tvoŤícího genru' zanéjž se vydává: do,, l idské epo-

pe je" .
Nepopírám, že v Bar Kochboui není irčinn;ich pat,hetick;fch

nebo vášniv;i'ch scén; neupírám, že vedle míst prázdně rétoric-
k1ich a suše popisn1ich nebo politisujících a strategicky manévru-
jících nejsou tu místa opravdu vášnivá a prudká, verše silného
a věrného koloritu, místa plně a syt1;im timbrem znějící, jiná

hojně studia historického jevící a pňedpokládající.
Ale to jsou jen fragmentg' jednotlivé episody, a pravda je,

že ani těch není mnoho a Že nejčastěji zní v básni prázdn$
kothurnov;i divadelnick;Í pathos a mrazivě chladn;i', pňi vší ré-
torice a pompésní frazeologii až studící tÓn. BáseĎ není ani po
technické, ueršoué stránce pokrokem a dokonce ne vrcholem
tvorby Vrchlického. Nejlepší, nejsytější, nejbarvitější a nejpro-
pracovanější verše Vrchlického musí se hledat jinde, ve starších
sbírkách , . , zde podává se za ně často jen dutě znějící surogát.

Báseů pťrsobí velikolepě sqi'm vnějším rozměrem, ale unitíní
mgšIenkoud a basnicka cena jeji neodpovídá nikterak této vnější
kvantitativné její stránce. Lidé zvyklí vážit poesii a umění na
litry a kila potištěného papíru jsou ovšem nad ní v obligátním
vytrŽení, které se dnes stává skoro vlasteneckou povinnosti
a článkem národního kreda. Ale až vitr odvane tento prázdn1i
d;fm, až dohoňí falešné slamnaté nadšení novináňsk;ich frázistťr
a pozérťr, až uplynulá léta dají všemu jasnou hodnotnou per-
spektivu, až v podzimním chladném vzduchu prostém par a čis-
tém IŽí vykrojí se poctivě a ryze každá linie: pak pozná se, kde
je pravda i v tomto pňípadě.
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