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1-ROčníKMCXXXII
V PRAZE

R Á D REVUE PRO KULTURU A ŽTVOT
Stan. Berounský a Jan Franz s redakčním kruhem.
Bedakce a adn»nistrace Praha-Vršovice, PalacKébo 74/1.
Vychází 15. každého měsíce kromě orázdr a.
Předplatné 6() Kč ročně, ro ty, kdo zaplatí do 31. prosince 1932,
50 Kč. Jednotlivá čísla 6 Kč.
Majitel, vydavatel a odpovědný redaktor Budolf V oříšek
V omisi má vědecké knihkupectví a nakladatel. Miloše ProcházKv,
Praha I., Kaprova 3.
Tiskne Jan Mucha ve Velkém Me: "řičí.

1. číslo vychází z du\odů propa jacních o 48
stranách a prodává se iednoi s^ě za Rc 5*místo za Kč 6--. Ubraných J6 stran bude
nahrazeno bohem ročníku.
D r u h é č í s l o bude mít přibližně tento obsah:
Verše od Ant. Kostohryza, V. Bence a Fr. Lazeckého.
Franz Kafka: Při stavbě čínské zdi.
Tňp ch o poes (Claudel, Apoll iai -e, Valéry).
Jan lertl: Metbody české historie a sociologie.
Mikuláš Berdajev: O demokracii a socialismu.
Timotheus Vodička: Tomáš Baťa. Studie osobnost
\zdoroslavíček: Duševní hygiena malého českého člověka.
Paul Claudel: Katolic smus a společnost.
Budolf Voříšek: Maritainův anľ moderní smus.
Stanislav Berounský: Beagrarisace západu.
Beferáty, poznámky.
D o d a l š í c h č í s e l připravujeme články o žurnalismu v české
historii, o moderním socialismu (čili Bestaurani ouvrier-cuísine
bourgeoise), o českých kriticích demokracie, o agrární politice v
období kapitalismu^ o českém sedláku, o myšlence korporativní,
o t. zv. české otázce, o českém chápání Dost^jevského. o východním irracionalismu a západním myšlení, •» uialoki je demofe -árie,
ukázky z české středověké poesie a z české scholastiky, studie o
Holečkovi, Pekařovi, Durychovi, Vancurov S ildoy i, články od
Przywar>, Berdajeva, Spanna. Dacqué.
D o s t a n e t e z d a r m a hodnotnv grafický list, získáte-/ nám aspoň
jednono předplatitele, který nám pošle písemnou přihlášku.
U p o z o r n ě n í : Další čísla budou zasílán? Jen těm, kdo zašlou
písemnou přihlášku na objednacím lístku přiloženého prospektu.

F R A N T I Š E K LAZECKY

LÁSKY K R U T É A M O C N É
Anděle, jaké utrpení
jsi 1 iské duši daroval,
vždyť tolik jsi ji miloval,
nedbaje svého zatracení,
anděli, jaké utrpení.

Ta srdce tebou navštívena
nejhlubší temna vypila,
tak jak by věky žíznila
zemí a časem popleněna,
ta srdce hořem napojena.

Tvůj důl, jenž hoří tajemstvími,
to bohatství dál ukrývá,
své rudy vášní prochvívá,
byř stejně mlčel staletími
jak plod, jenž puká tajemstvími.

Tam sládne vzácná kořist hříchu
a pozdvihuje k nebi klas.
Tam nakonec jsi vstřikl Čas
a rázem zlomil naši pýchu,
že zhořkla všechna sladkost hříchu.
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A smíchals všechnu hořkost moří,
bys břímě Lásky vypálil.
Když v polibek jsi bolest lil,
tvá ruka chvěla kouzlem zoří,
dálkou šlo strašné ticho moří.

Tys dobyl všechnu radost sluncí
a k přetesklivé písni vod
z vína a vášně doprovod,
a stvořils prostou hudbu k tanci
jak jsi ji slyšel v sýpkách sluncí.

Ó míro Času, z tebe pijí
nesmírná ústa lačných lích,
nad nimi jde a přede Jih
své mrtvé, které květy kryjí,
když prostor mocí všechno zpíjí.

Má Skálo, z tebe ssají zrna
plodný klid, stále modlený,
má Skálo, strmíš plameny
v poklidu věčném a jak urna
nad Sever svítíš tichem zrna.

Ještě tu krutou kapku žáru
až ze dna srdcí vydobýt!
Ó krásy pít a hrůzy pít!
Očistnou silou plnou svárů
pijem tě, věčná kapko žáru!
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A stále stoupat v hrozbě pádu
i v pádu stokrát smrtelném.
A náhle v křídle andělském
být zachráněn a opět z hladu
vzlétnout a nedbat výšky pádu.

Hleďte, jak každým vzmachem křídel
stárne ten likér hořkých sil.
jenž naše srdce napojil
kouzelným jasem tichých zřídel,
k nimž plujem lehkým zdvihem křídel.

Lásko, jež dáváš rovnováhu,
šílenstvím jasná vědo věd,
kdo uvěznil tě v zemi běd ?
Andělem přišlas k mému prahu,
Lásko, jež dáváš rovnováhu.

Mocností, která v ženě dříme,
náš smutný jazyk ochromil,
by steskem jiný zazvonil,
až v básni zvonů uslyšíme
hlas Síly, jíž se nedozříme.

On v tobě ukryl radost, ženo,
jako náš osud, milenko,
on dal ti víno, jitřenko,
j í m ž je tu všechno provoněno,
ty sladká, věčně sladká ženo.
3

ALAIN F O U R N I E R

TRI PANI NA VSI
Dve ženy jsou na besedě u paní Meillantové, v domku stojícím
o samotě na konci vesnice. Začíná dlouhý únorový večer. Již od
rána jako odehnaný hlouček lidí, kterým nezbývá než protlouci celý
den, duje vítr těžký sněhem. Chvílemi šlehnou do nízkého okna
hledícího na zahradu zmítané větévky bezlistého růžového keře.
V uzavřené světnici jako v přivázané lodičce uprostřed prudkého proudu mluví tyto ženy o počasí. Jsou to tři mladé paní, nejchudší ze vsi. Tamta, co je přitisknuta tváří k oknu, ta je nejmladší,
paní Henryová. Světlo zvenčí odrážejíc se o zmoklý okenní rám
měkce kreslí její profil v šeru světnice.
- Když byla sestra malá, zahovoří, bylo jejím největším přáním,
chodit za takového větrného a sněživého počasí venku. Ještě i teď,
když na všechny věci v kraji se ukládá sníh nebo když do nekonečna, až kam jen možno dohlédnout, se lije déšť, chtěla by být na
místě strojníka ujíždějícího lijákem v krytu své skleněné b u d k y . . .
- Co dneska dělá? Proč nepřišla?
- Zůstala doma. Došívá si šaty. Už dlouho na nich sedíme večer
co večer. Kdybyste věděly, jak bude krásná!
S jakou to bojácnou láskou mluví o svojí romantické sestřičce!
Jak si přesně vzpomíná všech jejích sebemenších slov z dětství! A
přece jde o dívku, která má za sebou nejedno nikoli nevinné dobrodružství. Paní Henryová všechno utajila. Při tomto bledém obličeji, jejž prodlužují stíny vpadlých lící, vzpomínáte s utrpením všech
těch ruměnců, které do nich vháněly tyto historky. Avšak v této
chvíli hovoří důstojně o své sestřičce Marii jako o dítěti, o němž
se nikdy nemohlo nic říci.
Druhé dvě jí odpovídají s onou cudnou vědoucností, jakou zachovávají mladé ženy, mluví-li o dívkách. A jejich hovor se rozvíjí dále s touže zdrželivostí. Mluví o všech věcech takto. Svět, jak
jej ukazují jejich slova, je utvořen z cudnosti a mravopočestnosti...
Chvílemi se rozhošřuje mlčení plné všech těch strázní, vší té bídy,
o níž se nesmí mluvit: tu je slyšet, jak v daleku skomírají hořké
poryvy burácivého větru.
Toho večera paní Henryová zasedla ke klavíru. Bez hnutí zprvu
naslouchaly ženy v granátově rudých křeslech, s velikou vážností
a úctou. Pak jedna tiše nachýlila tvář, jako žena, s níž má být hovořeno šeptem: a druhá, aniž na to myslí, učinila stejně jako její družka.
Zpívá líbezný ten spoluvinný hlas a zapomenuty jsou všechny strasti: ty rozpočty při svíčce v neděli večer na celý dlouhý týden,
a nekonečné čekání v jídelně, když muž se nevrací a děti zmoženy
svým tichým hraním usnuly...
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Hudba hovoří o promenádach, o ráji a zásnubách: pak umlká,
a ženy za rostoucího večera se dávají zdlouhavěji do vyprávění svých
blahých vzpomínek. Paní Henryová se rozpomíná na rodičovský
dům, v němž byly kdysi se sestřičkou Marií za krásných zimních
podvečerů šťastnými dívkami plnými očekávání. Co se týče druhých
dvou, paní Defrancové a paní Meillantové, život jako by jim ustrnul
v době zásnub, prvních procházek s jejich manžely, kteří je tehdá
vozili vozíkem na svých obchodních projížďkách po vesnicích, nebo za večera na pěšinkách mezi poli jim pomáhali přeskakovat
stružky dešťové vody... Ubohé ženy jsou na besedě a zapomenuty
jsou všechny strasti. Nezůstává než chvílemi ta tíha na srdci.
Avšak za vsí před osamělým domkem veliký shluk lidí. Kolem
páté hodiny přišla sem sestra paní Henryové v tom novém úboru:
v dlouhých, téměř rovných šatech činících ji štíhlou a pružnou jako
lískový prut, v širokém černém klobouku, pod nímž bylo lze vytušit,
že se usmívá. Zamýšlela všechno vypovědět tomu, který ji očekával;
měla za to, že ji bude i přesto milovat a že jí odpustí. Ale on se
večer předtím dověděl, že »není první«: šílený vztekem, vzal s sebou
chlapce a děvčata a s nimi očekával Marii v neobydleném tom domku.
Když děvčátko přišlo, svlékli ji a zbili, pak ji zamkli dovnitř. Děvčata
sháněla všechny mimojdoucí do kupy.
Tlačí se a tísní nyní k oknu. Dítě je schouleno v nejtemnějším
koutě veliké a pusté světnice zalehnuté šerem soumraku. Pro výsměch jí ponechaly jenom klobouk. Ze skloněného obličeje není vidět
než špičku nosu. Křečovitě se zachvívá jako prašivá kočka zahrnutá
deštěm kamení.
Přišli sem i lidé z blízké hospody, aby se na to také podívali.
Pan Meillant, lehce prošedivělý, je mezi prvními. Žertuje:
- Půjde-li to takhle dál, bude tu za chvíli celá ves. Rád bych
viděl ty oči, jaké na ni udělá její sestra. Mělo by se pro ni dojít.
- Už tam šli, praví velké děvče pracující u švadleny. Není doma.
Je tam zavřeno.
- Tak zajděte ke mně. Bude nejspíš s mou ženou.
I pustí se děvče, doprovázeno smečkou kluků, k osamělému
domku na druhém konci vesnice, kde besedují ty tři ženy. Nese
přes ruku zamazané šaty, rovné jako noční košile.
Třem ženám u paní Meillantové se zdálo, že zaslechly v dálce
jakýsi hluk, jakoby poryv zanikající vichřice. Napjaly sluch: ale za
to dlouhé odpoledne si tak navykly na ovzduší své uzavřené světnice, že nebyly s to rozeznati žádný zvuk, ba ani tikání hodin.
- Není slyšet kyvadlo, pravily. Což pak se čas zastavil?
- Jak už musí být pozdě! půjdeme domů.
- Doprovodím vás, řekla paní Meillantová.
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Ale když vyšly na zápraží, bylo jim jako tomu člověku, který
vraceje se domů s večerem, nenašel svého domku. Všechny tři
povzdechly: »Ach!« A hlas jejich zazněl tak zvonivě a tak cize.
jako hlas mé matky, když kolikrát za pozdního nočního času otevřevši dveře, spatřila náš dvůr zalit tajemným světlem měsíčním,
jako hladkou a sinou hladinou vodní. Tázaly se ihned, co jim to
vyloudilo tento výkřik: i bylo jim tak snadno přeletět pohledem
celou tu krajinu prostírající se před nimi, že se octly v rozpacích
jako ten, kdo již nemá zapotřebí svítilny, kráčeje měsíčnou nocí.
Všechna tíha s jejich srdcí byla tatam. Svět stal se podobným ráji,
který si ubohé besedující ženy vykouzlily.
Před nimi proudila cesta vedoucí do vsi. Vichr ustal v sténání
a ve zmítání stromů. Bylo cítit, že se přenesl do jiného kraje. Vločky
sněhu však nadále vířily dlouhý čas, než se položily na zem: poletovaly kolem hlav tří žen jako hejno zvědavých ptáků, kteří by
jim rádi klovali do tváří, nebo večerního hmyzu, jejž láká světélkování očí.
- Pojďme se podívat do vsi, co se stalo, pravila jedna z nich.
Na konci pěšiny blízko silnice byl zákrut potoka, kde se zpravidla klouzávali otrhaní kluci: bylo slyšet jejich pronikavý křik za
houstnoucí noci, jako kdyby se tak pozdě vraceli ze školy. Tentokrát neslyšely ženy žádného hluku; v zákrutu se však zamrzlá
říčka rozšiřovala v malé jezero. I bylo do daleka vidět zimu, a to
zimu, jako bývá na obrázcích čtyř ročních dob, jimiž jsou vyzdobeny dívčí pokojíčky - »Zimu«, kde bílí a černí bruslaři s velikými
větrem vlajícími šátky kolem krku klouzají se za soumraku na pozadí zarůžovělých lesů.
- Pospěšme si a pojďme do vsi, praví. Co asi nám řeknou
manželé ?
Ale zatím už to nejsou manželé, jsou to jejich snoubenci.
První, kterého potkaly, byl pan Meillant. Přijížděl vozem ke vsi
a ony ustoupily na kraj silnice. Udělal: »Och... vida!« a vůz zastavil pod svahem vypínajícím se nade vsí, takže ženy i vůz byly
v hlubokém stínu a jen nozdry koně jako by se nořily do večerní
modři nebe. Pan Meillant zahovoril ke své ženě, jako kdyby byl
sám, zrovna jako v těch uplynulých dobách: »Je už hodně pozdě,
a vy na cestě, slečno«, řekl jí. »Nechcete se svézt?« Ona přikývla
a tak spolu odjeli: on držel otěže, jí se blůza nadouvala větrem.
Nebylo chladněji než někde v dubnu. Vzpomínala si na své dětství, na ty večery, za nichž takhle jezdívala přes setmělé návsi sousedních vesnic. Za staženými záclonami v osvětlených oknech hospůdek se míhaly stíny, ale nebyly to už stíny hráčů kulečníku.
Druhé dvě ženy šly dál svou cestou po návrší kolem chatrných plotů, pohlcovány přísvitem soumraku. Jako měsíc vynořivší
se s večerem na obzoru krajiny, došly obě dvě najednou na vrchol
návrší. I spatřily zahrady obklopující vesnici, tak obrovsky rozlehlé,
jak je vídaly, když byly malé. Paní Defrancová sešla dolů tam do
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těch zahrad, kde na ni čekal její milý: podal jí ruku, pomáhaje jí
přes příkop a pozdvižená paže mladé ženy tvořila s jejím štíhlým
a napjatým tělem jakoby linii cudnosti...
Zmizeli a paní Henryová šla sama svou cestou dál. Upamamatovala se na tento verš z jakési básně, které se učila ve škole:
Stře večer po cestách kouzelné hlasy z dáli...
a slyšela tyto hlasy, které kdysi marně usilovala zaslechnout: jedny '•.cela blízko, líbeznější než hlas pramenů; jiné v dálce na konci
cesty, která jako by se vynořovala s druhé strany země v bělavém
vzduchu, jímž stoupala první hvězda.
Prošla vesnicí bez zastavení: na zápraží domků, v nichž bydlily samy jako panny, chovaly mladé ženy své prvorozené děťátko,
kolébajíce je na kolenou, s nichž se řasily dlouhé záhyby šatů. Tak
došla až k poslednímu domku vesnice, načisto opuštěnému; a za
oknem spatřila stát mladou dívku, vyhlédající na potemnělou cestu.
Ovzduším i po tabulkách okenních se vinul ten nehmotný namodralý dým, jaký pluje po dešti mezi všemi věcmi. Bylo vidět jen
tvář dívčinu a ruce opřené o sklo. Ostatek jejího těla se ztrácel
ve stínu a zelenavém přísvitu světnice, jako v krásném oděvu. A
muži, přicházející tou stranou do vsi, znaveni svým životem jak
dlouhým strastiplným dnem, si říkali:
- Ejhle, domov líbezný, jak jsem jej jednou spatřil ve s n u . . .
Ach! a u okna ta, jíž jsem se na zemi tolik nahledal!
Nevěděli, že se tato dívka jmenuje Marie, ani že je nahá,
protože s ní strhal oděv její milenec.
Přel. v. René

R A I N E R MARIA RILKE

ZE »SONETŮ ORFEOVI«
li.

A téměř dívka byla; povstala
z blahého spětí zpívání a lyry,
svou záři halíc v závoj jarně čirý
a v uchu mém s lůžko ustlala.
A ve mně spala. Vše jest její sen.
Ty všechny stromy, k nimž mě obdiv jímá,
ty blízké dálky, louka před očima
a každý div, jímž jsem kdy zasažen.
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Tak spala svět. O bože zpívající,
jak jsi ji dotvořil, že nepřála
si nejprv bdít? Hle, vznikla, teď spí sen.
Kde její smrt? Zda ještě motiv ten
zachytíš dřív, než dozní zpěv tvůj znící? Kam ze mne padá?... Dívka bezmála...
V.
Nestavte pomník. Růži nechte jen
mu každoročně vykvést na oslavu.
Neb je to Orfeus. Jen proměněn
v to nebo v ono. Nelamme si hlavu
s jinými jmény. Když to zpívá, vždy
Orfeus je to. Přijde, zmizí zase.
Či nestačí, že růži přemnohdy
o pár dní přetrvá, než zajde v čase?
Tak musí mizet, byste pochopili!
A byť mu bylo teskno odejít.
Co jeho slovo nad vámi, v tu chvíli
jest on už tam, kam nemůžete za ním.
Břemenem lyry netísněn a skryt,
tak míjí v dál, co chví se nasloucháním.
VI.
Je z této země? Ne, z obou světů
živí se jeho nesmírný dech.
Znalej' by rozhrnul haluze v letu
pták, znaje kořeny haluzí těch.
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Před spaním ukliďte se stolu mísy
s pokrmy; mrtvé to vábí s e m - .
On však, ten zaklínač, on prý mísí
v přejemném úkrytu pod víčkem
ve vše, co spatřuje, zjevy těch stínů;
a kouzla rulíku, routy a blínu
jsou pry mu zjevná jak odkryty plán.
Nic neztají před ním svou podobu;
ať je to z komnat, ať ze hrobů,
ať velebí prsten, sponu či džbán.
XIX.
Prchá a mění se svět
jak oblačné stíny,
co skonáno, padá zas zpět
v pradávné klíny.
A nad tím plynutím změn,
dálný a širý,
tvůj předvěký zpěv zní jen,
ty bože lyry.
Nepoznán stále je žal,
neznáma láska je dál,
a co v smrti nás šálí,
se neodkrývá.
Jen píseň nad zemí zpívá,
slaví a chválí.
Přeložil V. Renč
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RUDOLF VOŘÍŠEK

NA OKRAJ SKLADEBNÉ FILOSOFIE
J. L. F I S C H E R A
Náš filosofický ruch, zvlášť v poslední době, nebyl nijak zvlášť
bohat na osobnosti a významné události, které by rozvířily pokojnou hladinu myšlení a daly podnět k diskusím, či znamenaly dokonce obrat v dosavadním filosofování. Tato stagnace české filosofie byla způsobena především positivismem, který byl prohlášen za
typicky českou filosofii (F. Krejčí) a jedinou prý průpravou pro toho,
kdo chce být opravdovým filosofem. Snad jenom v době Masarykova vystoupení zavanulo to u nás silou a nebojácností přemýšlení - myslím na dobu, kdy Masaryk píše své hluboce zabírající
studie o »Moderním člověku a náboženství«, jeho subjektivismu a nemožnosti úniku z něho bez náboženství - jakého - to ovšem Masaryk ani tehdy ani později neřekl. Je tu však ještě druhá, hlubší
příčina, proč myšlenkově jsme tak nehybní (alespoň ve filosofii)
a nejdeme nikdy do hloubky: je to nedostatek duchů r y z e kontemplativních, zaměřených jen k poznávání pravdy. Je to zjev, táhnoucí
se již od dob Masarykových, že téměř každý z našich myslitelů
dřív či později opouští oblast kontemplace a cítí se povinen zasahovat činně do politického a sociálního dění. Snad je to osudová
nutnost u příslušníků malého národa, který trpí nedostatkem vůdčích osobností veřejného života, snad je v tom něco ze slovanského
»prožívání« problémů a úsilí o realisaci idejí, snad i předsudek o méněcennosti »theorie« proti »praksi«, v každém případě však nás to
ochuzuje o zvláštní stav lidí, ostře vyhraněných zejména ve Francii
a Německu, kteří nikdy neopouštějí oblast kontemplativního života,
i když se jedná o otázky čistě praktické, a kteří nemálo přispívají
k tomu, oč se liší hloubka intelektuálního života těchto národů od
nás. A tak, zatím co cizina prožívá jednou vlnu bergsonismu, po
druhé silné hnutí fenomenologie, zatím co v Německu vycházejí
díla jako Heinemannova kniha »Neue W e g e der Philosophie«, účtující radikálně s celou myšlenkovou epochou od Descaritesa až po
dnešek, zůstáváme my stále vězet v začarovaném kruhu jednoho
směru, který bychom málem prohlásili za filosofický kodex. Je z
hlediska filosofického zcela nesprávné a nesmyslné, předpisovat mladým filosofům - jak se o to kdysi pokoušel E. Rádi - že mají navazovat na naši filosofickou tradici zastoupenou především Masarykem a nehledat nic jinde. Nejsme snad zastánci filosofického
relativismu a hledání »směrů« za každou cenu, věříme naopak, že
filosofie svou podstatou jest tradiční, musíme však důrazně zastávat
mínění, že duch má naprostou svobodu v hledání pravdy a že se
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může a musí připnout k tomu, kde pravdu nalézá, nejsa v tom naprosto vázán důvody národně tradičními či dokonce politickými. Předeslal jsem úvodem těchto několik poznámek, aby tím jasněji vyniklo, že skladebná filosofie J. L. Fischera, z níž máme před
sebou prozatím knihu o »Základech poznání« a konkrétní aplikaci
skladebných principů v díle »Zrcadlo doby«, se vědomě pokouší
o revisi všech dosavadních filosofických principů, vzatých převážně
z názorové oblasti naturalismu (a tím také positivismu), a staví proti
nim principy nové, které nazývá skladebnými. Principy naturalismu,
principy mechanistické - proti tomu pak principy skladebné - tof
dvojí názorový základ, z něhož vyrůstají nejen dva způsoby vědeckého a filosofického výkladu světa, nýbrž i dvojí názor na skutečnost sociální a její organisaci, tedy dvojí společenský řád. Proto
prvý krok, veskrze negativní, který musí učinit skladebná filosofie,
jest kritika naturalismu. V své podstatě jest tato kritika, jak ji v několikeré obměně Fischer v obou knihách podal, správná, nedostává
se jí však posledního zdůvodnění resp. není zde podán výklad o samotných kořenech naturalistické vědy a naturalistického názoru.
Naturalismus totiž jest theoretickou předlohou onoho mechanického
prototypu, s nímž se shledáváme ve všech oblastech kultury od
vědy až po filosofii a život hospodářský, a jeho východiskem jest
předpoklad o kvantitativní podstatě jsoucna, složeného ze stejnorodých částic-atomů, při čemž skutečnostní rozdíly jsou způsobeny
toliko rozdílným seskupením těchto částic, sled těchto stejnorodých
skutečnostních útvarů probíhá pak kausálně mechanickou nutností
bez konce a beze smyslu. Obraz světa, který takto vzniká, jest obraz
stroje, v němž vše jest kvantitativně postižitelné a v němž se vše děje
bez smyslu, jen s kausální nutností. Tak vytvořil naturalismus onen
vědecký mythus, který Fischer nazývá »duchem tíže« a který bychom
stejně mohli s L. Zieglerem nazvat »mythos atheos«, mythus bez
Boha, onen svět odbožštěný a p r o t o také odlidštěný. Charakterisujíce takto s J. L. Fischerem naturalistické a mechanistické chápání
skutečnosti, jak bylo vytvořeno moderní vědou od Renesance až
po naši dobu, položme si otázku, proč vzniklo mechanistické a kvantitativní pojetí světa a jeho zevšeobecnění na všechny oblasti kultury. Musíme především předpokládat, že systém nazíracích kategorií se v určitých epochách lidského myšlení mění: tak nastává
proměna tehdy, kdy prelogické myšlení primitivů ustupuje logickým
kategoriím identity a p r o t i k l a d u , a stejně tak i tehdy, kdy středověký
světový názor, jehož pojmová výzbroj byla převážně brána ze zkoumání životních skutečností a který proto byl biomorfní, nazírající
na skutečnost v kategoriích formy a látky, ustupuje světovému názoru modernímu, kde tyto kategorie jsou nahrazeny nazíracími formami relace. Poměr ke skutečnosti, jak se s ním setkáváme v tomto
období, jest - mluveno pojmy Fischerovými - emocionální, nikoliv
předmětný. Obraz světa, který se takto tvoří, jest obrazem nové
společenské třídy, buržoasie, která nastupuje na místo středověké
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kasty mnichů, jejíž poměr ke skutečnosti jest předmětně-kontemplativní, zatím co nová třída nechce toliko poznávat, nýbrž především z m o c ň o v a t se skutečnosti. Poznání pak, které jakoby šlo
po neviditelných směrnicích ovládání, »vykrajuje« - řečeno bergsonovsky - ze skutečnosti jen to, co jest možno ovládnout, a to jest
k v a n t i t a . Intelekt, který takto poznává, jest opravdu zatížen hmotou a geometrií a Bergsonova kritika intelektu vztahuje se jenom
na tento rozum moderní vědy, která - i když chce být čistá, bez
nároků na aplikaci - má své kořeny v emocionálně-afektivním poměru ke skutečnosti. Doplňujíce takto Fischerovu interpretaci a kritiku naturalismu a jeho kvantitativního nazírání na skutečnost, musíme jako bezpředmětné uvést jak Bergsonovo, tak Fischerovo pojetí
intelektu; u prvého jeho thesi a zatížení intelektu hmotou a geometrií, u druhého - v pravém opaku k Bergsonovi - jeho »zatížení«
kvalitativností a nemožností chápat kvantitu. Uvádějíce, mimochodem, jako nedosti srozumitelnou větu J. L. Fischera: »čemu nerozumí intelekt, je právě kvantita. Před ní stojí s naprostou nechápavostí,
pokud ji nedovede převést na kvantitativní vztah«, domníváme se
proti oběma myslitelům, že intelekt není zatížen ani kvantitativností,
ani kvalitativností, ale že prostě chápe jak kvantitu, tak i kvalitu,
při čemž obojí toto chápání závisí na a b s t r a k c i , jakožto činnosti,
jíž rozum získává inteligibilní znaky ze smyslového materiálu. Jsou
tři stupně abstrakce, jimž odpovídají tři stupně vědy: 1. abstrakce
metafysická, věda o jsoucnu jako takovém, zkoumá předmět zbavený vší látky a tedy čistě netělesný, 2. abstrakce matematická,
věda o kvantitách, zkoumá čistou kvantitu, která jest tělesná, která
se však intelektu jeví bez hmotných vlastností; 3. abstrakce přírodovědecká (fysikální, rozumíme-li pojmem »fysika« vědy nejen čistě
přírodní, nýbrž i biologii, psychologii a sociologii), zkoumá objekty
zbavené toliko látky individuální, t. j. zkoumá je v jejich konkrétní
realitě a se vší kvalitativní náplní. A tak nepřísluší žádné skutečnostní oblasti přednost, jak chce dovodit Fischer thesí, že skutečnost
nejkvalitativnější (sociální) jest také nejracionálnější. Rozumem postižitelná či inteligibilní (Fischer by řekl racionální) jest skutečnost
celá, pokud jest, a jenom skutečnosti nejnižší, nepostižitelné procesy
ve hmotě, a skutečnosti nejvyšší, tajemství nejvyšších pravd, nejsou
rozumem plně pochopitelné. Fischer v své koncepci skladebného
pojetí podléhá stále ještě mnoha bludům z názorové oblasti, kterou
tak usilovně potírá, a příkré rozlišení kvantitativního a kvalitativního
chápání je toho dokladem. Jen tam, kde byla popřena vlastní činnost intelektu, spočívající v tom, že rozum jest pleno sensu určován objektem, přijímaje - tomisticky řečeno - jeho formu, mohlo
dojít k takovému rozlišení.
Základním předpokladem skladebné filosofie jest these o kvalitativní podstatě skutečnosti, v níž jednotlivé reálné útvary jsou
vzájemně nepřevoditelné a sepjaté v hierarchicky vrstvenou jednotu
různě odstupňovaným funkcionálním vztahem. Ústředními principy
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skladebné filosofie tedy jsou: funkce, hierarchie, celek; vazba a řádř
jakožto zavrcholení všeho, především však sociálního dění. Funkce
pak, definovaná jako vazba částečných útvarů vztahem vzhledem
k těmto útvarům nadřazeným, jest jednotícím principem a svorníkem skladebné filosofie. Pojem funkce jest především pojmem matematickým a značí poměr závislosti dvou proměnných veličin, při
čemž změna jedné veličiny podmiňuje změnu druhé, aniž by obě
musely být v kausálním poměru. Pojem funkce ovšem - vzatý
z matematiky - implikuje homogennost závislých realit, což neplatí
jednoznačně v dění biologickém, psychologickém a sociálním. Pro
výklad v těchto oblastech nutno užít principu účeloslovného, neboř
nemůžeme funkcionálním vztahem určit smysl těchto jevů. Tak
hierarchické uspořádání vegetativního, sensitivního a inteligibilního
života u člověka nemůžeme vysvětlit jen vazbou částečných útvarů
vztahem vzhledem k těmto útvarům nadřazeným, když zároveň
nepochopíme, že účelně jedna složka slouží druhé a má smysl jenom vzhledem k funkci vyšší. 2 e Fischerův pojem funkce se blíží
pojmu teleologie, bude zajisté Fischer popírat, ale jeho užitím by
jistě byl dán skladebnému pojetí vlastní smysl.
Pokus, podat nárys poznávacího procesu s hlediska skladebné
filosofie, který Fischer podniká, jest zajisté významný, nutno však
zkoumat, pokud odpovídá vlastním intencím skladebného pojetí.
Otázka pak, kterou nutno položit hned z počátku, zní: jest Fischerem zdůrazňovaný souhlas skladebné filosofie s tím, čemu říká
»hrubá zkušenost«, opravdu důsledně proveden? Všimněme si za tím
účelem analysy poznávacího procesu, jak je podán Fischerem. Skutečnost jest dle něho v podstatě mým věděním o skutečnosti. Pokládám tuto thesi za pochybenou a svádějící přímo k antickému
idealismu, neboř - abych užil slov E. Gibsona - nebezpečí idealismu
jest všude tam, kde skutečnost se činí závislou na poznání. Poznávací proces totiž postupuje od poznání objektů k poznání aktu,
jímž objekty jsou poznávány, a aktem poznávacím jest poznávána
samotná činnost intelektu. 1 Primérní jest tedy poznání objektu, při
čemž důraz jest dán na o b j e k t u , neboť pojem není konečným
cílem poznávacího procesu, nýbrž prostředkem, jinak řečeno, není
terminus ad quem, nýbrž terminus a quo. Pojmem vždy míníme
skutečnost. Východiskem filosofie vůbec není drieschovské »já vím
něco«, nýbrž »něco jest« a odtud teprve přistupuje poznání k uvědomení aktu, že něco jest. Stupnice poznání šla by tedy od prostého kladení že »něco jest« k poznání že »vím, že něco jest« až
k poznatku »vím, že vím, že něco jest.« These korelativistická právě
v svém korelativismu - pokud totiž stanoví závislost objektu na
subjektu - jest nesprávná, neboť objekt n e n í bezobsažný, nesta1
Klasicky to řekl sv. Tomáš A k v . : Et ideo, id quod primo cognoscitur ab
intellectu humano, est hujusmodi o b j e c t u m ; et secundario cognoscitur ipse actus
quo cognoscitur objectum; et per a c t u m cognoscitur ipse intellectus, cujus est perfectio, ipsum intelligere.

13

ne-li se obsahem vědomí nějakého subjektu, jak říká Fischer. Tato
schopenhauerovská these právě svádí k noetickému idealismu a jejím přijetím dostává se Fischer do jeho těsné blízkosti. Souhlasí-li
skladebná filosofie s hrubou zkušeností, pak musí uznat jednoznačné určení subjektu objektem a nemůže přijmout druhou část these
korelativistické. Fischerovo zatížení noetickým idealismem jeví se
i v jeho odmítnutí všech nároků logicismu na objektivní (na psychofysickém subjektu nezávislou) platnost pravd. Nepřiznáváme zajisté logicismu plnou platnost, zvláště v jeho postulování ideální
třetí říše pravd, jen tolik nutno uznat, že proti subjektivní přesvědčenosti stačí objektivní nezávislost a platnost pravd. A tu Fischer
sám se zaplétá do rozporů, když jednou upírá logicismu předpoklad, že skladebná intence intelektuální existuje mimo mysl (což je
zajisté nesprávný předpoklad) a na druhé straně připouští, že skladebná intence není jen vlastností psychické skutečnosti, nýbrž skutečnosti vůbec. Ovšem, podle Fischera skutečnostní vztahy nejsou
nazírány, nýbrž vysouzeny, jak potom však může mít skutečnost
skladebnou intenci? Pak skutečnost jest jen materiálem pro skladebnou intelektuální intenci a postulovaný řád reality jest jen chimérou ? To zdá se vyplývat z Fischerova pojetí skladebné intence.
V konkrétní aplikaci skladebné filosofie, jak se s ní shledáváme
v »Zrcadle doby«, jakémsi filosofickém sborníku, osnuje Fischer
své výklady kolem kritiky demokracie, kapitalismu a marxismu,
usiluje při tom zároveň o koncepci společnosti postavené na principech skladebných. Fischer vidí jasně, že dnes doznívá jedna epocha, označená jakožto mechanistická, a proti ní staví nově se rýsující epochu, postavenou na zásadách skladebnosti. Vidí správně na
demokracii její mechanistický a kvantitativní charakter, její formálnost a bytostné sepjetí s kapitalismem. Kapitalismus ve Fischerově
pojetí jest nadvláda hospodářských zřetelů nad ostatními a jest vlastně
v hospodářském životě tím, čím naturalism v theoretickém výkladu
skutečnosti. To znamená tedy: jest kumulativní a kvantitativní, čímž
má být řečeno, že, stejně jako theoretický naturalismus nazírá na
skutečnost jako na kumulaci stejnorodých částic, jest i tento ekonomický naturalismus kumulativní, t. j. hromadící statky. Jinak řečeno: rozděluje-li Fischer lidskou činnost na tu, která se vztahuje
k věcem a vytváří statky, dále činnost odnášející se k lidem a tvořící hodnoty, konečně pak činnost, která má smysl sama v sobě
čili tvorba nebo výraz, pak kapitalismus jest definován jako ona forma
společnosti, v níž výrazy a hodnoty jsou podloženy statky. Takto
nazíraná podstata kapitalismu nezdá se být dosti přesná. Kapitalismus jest především hospodářský individualismus, kterýžto individualismus má především akvisitívní charakter. Hospodářský individualismus jest zase projevem vůle k moci třídy, která je jeho nositelem a jejíž emocionálně-afektivní poměr ke skutečnosti jsme již
vytkli. Hospodářský element, v němž zvládnutí jest nejvýraznější,
jest pak přenesena na ostatní lidské zájmy. Odtud i kvantitativní a
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kumulativní znak kapitalismu, který pronikaje do ideologie demokracie, jakožto typicky buržoasní, působí kvantitativnost a kumulativnost demokracie. Proti této demokracii staví Fischer skladebné
pojetí, založené na funkci, kde místo kvantitativní stejnorodosti jest
kvalitativní různorodost a kde výrazy a hodnoty určují statky, nikoliv naopak, jak je tomu v kapitalismu. Vyžadovalo by více místa,
dokázat, nakolik by bylo toto pojetí s to řešit palčivý problém krise
demokracie a nakolik by ještě zůstalo demokratické. Fischerův ideál
rozplynutí se společnosti v elitě, ač neuskutečnitelný, přec jenom
napovídá, že pojem elity jest významný pro skladebné pojetí. Avšak
elita a démos jsou daleko od sebe. Fischer vidí správně jak demokracie souvisí těsně s kapitalismem, vidí i v marxismu podstatné
znaky kapitalismu, chápe, v čem je zvrácenost všech těchto tří směrů,
jest však otázka, může-li je překonat skladebná filosofie jen svým
požadavkem nadřaděnosti výrazů hodnotám a statkům. Stačí - položme si tu otázku s Fischerem - jenom theoretický systém, třebas
odpovídající tendencím společenského vývoje, aby byl přetvořen
daný společenský stav? Stačí filosofie, jakožto vrcholný projev výrazových činností, aby organisovala lidstvo? V poslední své knize
stanoví Bergson emoci jakožto předpoklad každé ethiky a ideje vůbec. Poukazuje, jak na počátku křesťanské ethiky stojí emoce lásky
k Bohu a člověku a jak jenom tím jest zaručena jeho působnost.
Náboženství nemá ve Fischerově skladebné filosofii místa. Zda nepotká i ji tentýž osud, který neodvratně zasáhl Comteův systém
na reorganisaci společnosti, postavený také jenom na rozumu ? Doba,
doufám, to ukáže.

GEORGES BERNANOS

DNEŠNÍ SPOLEČNOST
(Z knihy P o s t r a c h d o b ř e s m ý š l e j í c í c h )
...Na první pohled se moderní společnost skutečně nepodobá žádné z předcházejících a mohla by opravdu zmásti lidi mladé, duchy nezkušené a prosté. Především se prohlašuje za revolucionářskou, to jest
podstatně prozatímní, přechodnou, za kompromis. Jejím cílem není, jako tomu bylo u společností předchozích, udržování nebo zachovávání
hodnot pokládaných za vyšší, nadindividuální, nepostradatelně vyznačující lidský rod, nýbrž prosté spotřebování toho, co je, aby se urychlil
příchod toho, co bude, neboť budoucnost má vždycKy pravdu proti minulosti, dokonalost je na konci věcí. Tak se také dlužno dívati na jakýs
takýs řád, o němž s omluvami vykládá, že je to minimum kázně nutné
k zdárnému vykuchání planety - takové asi, jakou musí mít vůdce u
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svých vítězných tlup uprostřed zapáleného města. Ostatně i tato kázeň
se bude stále více uvolňovatí, úměrně tomu, jak se blíží očekávaný, neomylně zaručený den absolutního osvobození člověka, ne h o m í n í š
s a p í e n t í s antické filosofie, nýbrž člověka úplného, jenž neuznává
Boha ani pána, jsa sám sobě jediným účelem - osvobození člověka, to
jest všech instinktů člověka, zbožněného lidského živočicha.
Krom tuctu nachových kněží nebo hypochondrických učitelek
nenašel by se snad už nikdo, kdo by bral tuhle křečovitou pedanterii
vážně. Ve skutečnosti nemá současná společnost, společnost přechodná a kompromisní, žádného předem daného cíle, nepokládáme-li za něj
snahu, aby se udržela co možná nejdéle, dík metodě nechutného empirismu, které až dosud užívala. Po stopadesáti letech ještě trpí a bude
vždycky trpěti svým dědičným zatížením, že byla počata statnými čtyřicátnicemi a vyschlými pedanty v přestávce mezi dvěma milostnými
kozelci. Ti filosofové v parukách a s podvazky, ty překypující měštky
a vulkanické markýzy, silné a chlupaté jako muži, všechna ta našminkovaná chátra z let tisících sedmistých čtyřicátých, prohnilá až do kostí,
za živa sežraná vředy a gumami, jež zanechává v historii pach podezřelých kalhot a tlustých ňader, nesnažila se pod nejrůznějšími jmény
doopravdy o nic jiného, než o osvobození příklopce. Společnost zrozená z jejich žáru není ještě úplně vyléčena z této iluse. Alespoň se
zdá, že chápe vždycky jen s největšími obtížemi, že by si občan mohl
přát něco lepšího, než líbat do sytosti lem jejího roucha. Po tolika zkušenostech a po takovém množství prolité krve jeví se opravdu jasně,
že toho ještě neví mnoho o člověku, a ačkoliv se snaží vidět v nejlíp
definované bytosti, tolik podobné jí samé v průběhu staletí, jakéhosi
netvora neustále se vyvíjejícího, jakmile jí to okolnosti trochu dovolí,
ihned se odvrací od této hegelovské můry a začíná zase vynášeti zá-,
kony pro krotkého panáka S p o l e č e n s k é s m l o u v y a V y z n á n í ,
pro ten řečnivý a cituplný automat, vyrobený k potřebě krasoduchů.
Celá historie 19. století je historií jejích zklamání, jejího panického vzteku, jejich dlouhých dřímot přerývaných krvelačnými záchvaty, z nichž
vyšla pokaždé zeslabenější, změkčilejší a umáčenější slzami. Zášť ke
všemu duchovnímu, jež ji obyčejně ponouká, tato vášeň, jež by sváděla, abychom v ní viděli známku jakési divoké, démonické velikosti,
není než úhrn její nevědomosti, nevraživosti a choutek. Ohradila se
prostě proti božskému. Dívá se bez porozumění na hlavní, jediné důležitý zjev: vyhlazování náboženského smyslu v moderním člověku,
proti němuž snad napříště nebude léku a jež porušuje všechnu rovnováhu sociálního života, přispívá k rozvíjení obrovských kolektivních
vášní, postupujících jako nákaza s jednoho konce planety na druhý.
Podivuhodná ruská zkušenost ji ničemu nenaučila. Při každém novém
otřesu, jenž zasáhne její staletý mechanism, její kormidla a páky, ustrašena nařídí seškrceným hlasem, aby se tuhle o závit, tamhle o závit a
ještě o jeden závit těsněji přitáhl administrativní řád, sešroubovaný kdysi prvním Konsulem.
Taková společnost může ovšem vzbuzovat soucit nebo pohrdání,
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ale je jisté, že nikomu nedá ilusi bezpečnosti. Mládež k ní cítí něco podobného tomu, co jsme my kdysi pociťovali k těm ryze dekorativním
krytům, sestaveným ze čtyř kolíků a z kusu varhánkovitého plechu.
Předvídá bombardování a chce si raději lehnout jinam. Marně budeme
rozmnožovat šipky a ukazovatele cesty, marně budeme psát obrovskými písmenami ÚTOČIŠTE na lepenkové stěny - nepřimějeme ji nikdy,
aby brala vážně inscenaci, jejíž kulisy a kroje se už po staletí nezměnily. Tím, že jsme nahradili Boha člověkem, srazili jsme zároveň k zemi pojem Zákona a padající Zákon s sebou strhl i pojem ůřadů, učiniv
je napříště nicotnými, poněvadž měly svůj posvátný charakter z něho
a jediné z něho. V demokratickém zákoně není nic vznešeného: je výrazem vůle většiny, to jest, v celku, výrazem nutnosti.
Jaký mají od té doby smysl všechny ty formy, ceremonie, to jakési modloslužebnictví, kterým se nám snaží imponovat? Jestliže svět,
který se před námi rodí, má nějakou naději na další trvání, je to možné jen den ode dne důvěrnější spoluprací Kapitálu a Vědy, Plutokrata a Inženýra, z kteréžto symbiosy vzejde jakýsi hospodářský determinism, železný zákon, jenž jediný zase dovede srazit davy na kolena.
Ale jak bude ten zákon tvrdý! Jak bude svírat! Vysvobodit z pout rozum, to vlastně bylo jen dětskou hračkou: stačilo k tomu sto let důmyslné propagandy. Už není Boha. Jen se zdá, že náhlé ochromení duchovního života stejně náhle vybavilo, uvolnilo zázračnou sílu naděje, jež
se náhle octla bez předmětu, k němuž by se upjala. A tak jeden znamenitý profesor z dijonské university mluvil nedávno laškovně o více
méně blízké době, kdy hvězda Sirius bude jen první stanicí mezihvězdných avionů. Tisíce lidí přijímá s upřímným srdcem takovouto ironii
a nijak netuší její krutost. Tisíce a tisíce lidí, jež nic zdánlivě neodlišuje
od jejich otců, skloněných nad touž prací, obtížených týmiž břemeny
jako oni, chová téměř nevědomky v nejtajnějším koutku svých niter
tu strašnou víru v určení svého rodu, v neomezenou moc člověka nad
věcmi. Už to stačí, aby se z nich staly bytosti naprosto nové, co možná nejvíc se líšící od člověka známého po tisíciletí, od náboženského
živočicha, jehož dokonalým typem je Blaise Pascal. Viděl jsem v tmavém mezipatře v ulici Pastourelle v Marais jednoho z pařížských dělníků, ne z těch, které potkáváme v kancelářích syndikátů, z převlečených venkovanů, vonějících ještě půdou, ošlejchem a tmavým vínem,
nýbrž skutečného syna někdejších předměstských povstalců, člověka
s útlými kyčlemi, vpadlou hrudí a sinavýma rukama takřka beze svalů
jako u dívek nebo nedospělých hochů, s tváří učně padesátníka a s tím
tvrdým pohledem, s tou podivnou grimasou umíněné, nezbadatelné
resignace... V dvanácti letech začínají tito ponížení synové veliké rasy
kašlat své plíce a vykašlávají je ještě v šedesáti, neodkládajíce svou věčnou cigaretu, náruživě přissáti k životu, nezničitelní. Tomuhle právě
zemřela žena. Zatáhl její lůžko doprostřed malé světnice, jež byla zároveň dílnou, pod truchlivé vikýřové okno, na něž padal listopadový dešť.
Obličej staré A.uvergnanky, už dva dny mrtvé, byl tvrdý jako kámen.
Přejel po něm se zájmem prsty, sežloutlými od kyselin, a řekl, aniž na
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mě pohlédl, s jakýmsi strašným pokojem: »Věda přemůže Smrt, o tom
není žádných pochyb, pane, je to jisté. Ale kdy ?«
Bylo by to marné snažení žádat od takových lidí věčně úctu k jistému počtu občanů přestrojených za soudce nebo za vojáky, jejichž
jedinou zásluhou je, že podivností svých úborů nebezpečně udržují
vzpomínku na zrušenou posvátnost. Od té doby, co učenec, na němž
konec konců všechno záleží, pobíhá v pantoflích kolem svých mikroskopů a křivulí, má každý právo, aby se vysmál do očí úředníkům
kteří při provádění prostých, prozatímních předpisů, jež dík postupujícímu pokroku budou zítra starým haraburdím, cítí potřebu mluvit
slavnostně o Zákonu a pokrývat se kožemi zvířat jako Laponci nebo
Eskymáci. Stejně se nelze divit, že každý může provádět kejkle s pámbíčkem za zády ruměných kněží, kteří se stali dohazovači hnojiv, pojištbvateli, vzájemníky, championy kopané a kteří budou zítra učiteli
kulečníku nebo porodníky. Prostí lidé cítí, neurčitě možná, ale naléhavě, zhanobení těch nešťastníků, kteří věří, že jsou úředníky nebo vojáky, kteří však brzo budou jen nastrčenými panáky, druhou státní policií, bezpochyby povznešenější, zato však lacinější než policie vlastní.
A vrhají se tedy k vědci jako k jedinému knězi.
Ale ta úžasná pohroma! Neboť věda osvobozuje jen velmi malý
počet duchů jí utvořených, předurčených. Ostatní zotročuje. Složitost
její ohromné mašinerie si žádá rostoucích obětí, vyžaduje kázeň každým dnem přísnější, úplnou závislost dělníka na podivuhodném nástroji, z něhož zná jen jedinou páku, jediný šroub. Bylo by pošetilostí
představovat si dokonalé ovládnutí vesmíru, jež by bylo kontrolovatelné davem. Polytechnická aristokracie, do jejichž rukou budou nakonec
složeny osudy našeho maličkého vesmíru, se brzo ukáže tím, čím doopravdy je: nejnelidštější, nejuzavřenější ze všech aristokracií vůbec.
Slovo krále mohlo kdysi změnit v pána kdekterého chudáka: napříště
bude potřebí dvaceti let studia a jakési geniality, aby povstal inženýr,
jenž by byl schopen zužitkovati některé z těch mocných prostředků,
které dává věda do služeb nejnebezpečnějšímu z tvorů, jehož ničitelská moc je prakticky bez mezí, poněvadž on jediný se může rozhodnout podle svých potřeb, podle svých vášní. Spíš ještě než zkušenost
ruská nebo americká může první ze světových válek, již lidstvo podstoupilo s podivuhodnou pasivitou, dáti jakousi představu o pokroku,
získaném laboratorními metodami, neúprosným výběrem. Přijde čas,
už vlastně přichází, kdy náš odpor k obětování lidského materiálu, odpor, jenž vede k absurdním důsledkům, že se platí člověk dvacetkrát,
stokrát, tisíckrát dráže než slušno, bude se zdát neméně naivní než
úzkostlivosť lékařů XIII. století při pitvání mrtvol. Je už příliš zřejmé, že
společnost hodná toho jména, bez předsudků citových a mravních, jest
jediné s to triumfovati nad nejneústupnější z pohrom, nad bídou, dík
neúprosné sociální hygieně, to jest odstraňování slabých nebo líných.
Tehdy teprve se demokratická idea úplně zbaví náboženského nebo
citového slovníku, napříště zbytečného, a bude se moci projeviti jako
to, čím doopravdy je, jako naprosto nové a úplné pojetí života.
18

Při těchto předpovědích bude, bojím se, plakat smíchem jistý počet sádelnatců, kteří za každou cenu chtějí, aby poslední válka byla dílem hrstky afrických nevzdělanců, spiknuvších se proti ctnostným národům anglosaským, kteří stále vidí Revoluci v naivním pojetí jako dělníka v manžestrových kalhotách, nakonec zavedeného dobrým městským seržantem na strážnici podle přání pána v redingotu, ozdobeného
křížem čestné legie. Nevědomost opravdu ohromující těch bab je nakonec činí rovnými těm nejstatečnějším: dokud budou moci jednoho ze
svých psů přestrojit za četníka, druhého za soudce a třetího za výběrčího
daní, budou se živit piškoty a konservami uprostřed zapáleného města,
očekávajíce pokojně, hodinu za hodinou, vítězství Strany Rádu. Ať tedy
cekají! Nikdo, kdo je schopen trochy soucitu, by neměl smutnou odvahu, aby zakrýval před mladými lidmi naší země pravdu napříště příliš
samozřejmou, jež jim míří mezi oči jako černá ústa browningu: válka je
normálním, přirozeným, nutným stavem společnosti, jež se chlubí tím,
že si nic nevypůjčila od zkušeností minulosti a organisuje se tak, aby
mohla krok za krokem sledovati vědu v jejích neustálých proměnách.
Zákon toho světa bude nejtvrdší ze zákonů biologických, soutěž o
život. Odsuzuje se k neustálému ničení pod trestem opoždění, zastavení, to jest smrti. Ostatně každé ničení je oprávněné, protože otvírá
cestu pokroku a zatarasuje lidstvu cestu k ústupu. Ať se to třebas nelíbí romanopiscům ze školy p. Durkheima nebo i těm mazaným pobožným, kteří nám hučí neustále do uší o hrůzách římského úpadku:
nebylo až dosud příkladu společnosti radikálně a prakticky atheistické.
Bylo potřeba až ohromujících úspěchů experimentální Vědy, aby se
jaksi porušil normální rytmus vnitřního života, aby se zviklal u nejprostších duch odevzdanosti přírodě a po předcích zděděná víra v absolutní povahu jistých základních zákonů, jimiž je řízen jedinec, rodina i obec. Filosof může jistě pokrčiti rameny nad sprostým zázrakem
T. S. F., amplion však proto nepřestane přinášeti svým šaškovským
hlasem učelivějším imaginacím vytoužené poselství, shromažďující heslo lidstva už vítězného, závratnou výzvu nesenou nocí. Každý nový
objev jakoby tak rozvíral svěrák determinismu, jejž povšechná inteligence téměř neomylně musí spojovati s Bohem. Proč by se témuž geniu, jenž teď zvítězil nad zákonem tíže, nepodařilo osvoboditi nás i od
zákona mravního ? Duch revolty ztrácí tak povahu bezmocné negace
a skví se naopak nadšením a nadějí. Druhá božská ctnost, zející jícen,
jakoby se obracela proti dvěma druhým s výhrůžným křikem. Kníže
Temnot zaujal opět své místo v čele nebes.
Tato slova ostatně nevyruší nezkalenou mysl pitomců. Pro ty ubohé kněze, jimž se říkalo kolem roku 1885 pokrokoví a kteří si dají
dobrý pozor, aby se nezdálo, že běží za splašenými paradoxy, je demokracie stále ještě jen nevyčerpatelným tematem k seminárním debatám a rozepřím. Konec konců budou vždycky opakovati ten pověstný princip o podřízení se nastolené moci, ať jde o kohokoliv, o Napoleona. Ludvíka Filipa. Lenina nebo Mussoliniho - podle nedávné for19

mulky francouzských biskupů o »ryzím a upřímném přijímání vlády,
bez záludných myšlenek, s dokonalou loyalitou, jaká sluší křesťanovi«.
A nepochybně se toto řekněmež transcendentálni pojetí občanské povinnosti a politické věrnosti obdivuhodně ospravedlňuje s hlediska nadpřirozeného: neštěstí je v tom, že nelze jeho aplikaci svěřiti raději
přísným mnichům než diplomatickým prelátům, obyčejně tlustým a
svítících obličejů, kteří vypocují optimism všemi póry. A tak nezřídí-li
se kurs theologie a církevního práva na všech francouzských bursách
práce, bude syn dělníka i nadále projevovati jistý skepticism k té »dokonalé loyalitě, která sluší křesťanu«, k »dokonalé loyalitě« lidí, kteří si
tak kladou za čest, že střídají pány. Mohl by se, pravda, hájiti názor,
že úspěch, samotný úspěch označuje dosti zřetelně vyvolence Prozřetelnosti. Ale poněvadž se mi zdá, že zdraví je zárukou nebeské přízně
neméně než úspěch, navrhuji, aby moc byla dána nejtlustšímu.
Neradi bychom ponižovali staré kněze, kteří se neprovinili ničím
jiným než tím, že se brali vážně v nové úloze. Byl to lehký omyl v
době, kdy společnost dobře smýšlejících nebyla daleka pokládati za
nejnebezpečnějšího agitátora pana hraběte Alberta de Mun. Jejich ješitnost dnes krvácí, když si uvědomují, že nebyli bezpochyby v očích
opravdových revolucionářů nikdy ničím jiným než neškodnými parasity, jimž leckdy dovolili užívati společného slovníku, z pouhé laskavosti, tak jako vezme voják na koleno malého kluka a nechá ho,
aby si zatroubil na jeho trumpetu. Ano, neradi bychom ponižovali
veterány anarchie, mezi nimiž je několik nejvyšších církevních hodnostářů, ale po půlstoleté zkušenosti je jistě dovoleno říci, že si tvoří
o lidu představu stejně nechutnou a zastaralou jako kdokoliv z těch
buržoů, jimiž pohrdají. Lidem, kteří četli Karla Marxe nebo Lenina
a uvěřili ve veliký sen diktatury proletariátu je přece směšné nabízeti
v posunčině horlivosti encykliku R e r u m n o v a r u m . . . Křesťanský
sociální řád, říkáte ? Ale co chcete, aby čekali od křesťanského sociálního řádu ti lidé, jimž vaše mnohonásobná zaměstnání - vy tajemníci syndikátů, pokladníci v konsumech, agenti pojišťoven nebo
dohazovači - nedovolila ani, aby se naučili prostému katechismu ?
Co je to křesťanský sociální řád, ostatně, vně plánu Vykoupení ? A
pak, buďme upřímní: ten lid má důvody, ať už dobré nebo špatné,
aby vám nedůvěřoval. Slibujete mu Spravedlnost trochu pozdě - příliš pozdě doopravdy - v hodinu dokonce (jaká zvláštní shoda!), v
hodinu, kdy po prvé po tolika staletích je na dosah jeho ruky Moc
- Moc se všemi radostmi země! Když už se někdo snaží dělat z
oportunismu ctnost, je žalostné, chybí-li mu takto smysl pro to, co
je vhodné.
Co teď záleží na omylu těch nešťastníků? Ztratil už svůj tragický charakter a věštecký smysl, který jej vyznačoval kolem roku
1880. Mládež se dnes dívá lhostejně, jak se laická demokracie a její
soupeřka sváří o to, co ještě zbývá z chudého - a brzo už z něho
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nezbude nic. Chudoba zmizí tajně a poníženě se světa a oba zkoprnělí protivníci čelem proti čelu nenajdou už ani stopy jejích kroků
v trávě. Vyhnali jste ji ze světa, tu, jež byla po dva tisíce let mezi
lidmi jinou reálnou přítomností, samým božským dětstvím, tajemstvím plným čistoty a smutku, pronásledovali jste ji po všech cestách světa jako zuřivou šelmu - takoví jste idioti. A na jejím místě
jste náhle uviděli zjevovat se Bídu, to jest chudobu, jež se stala
bláznovstvím. Bída začala výt na každé křižovatce vašich železných
měst, Bída se svým hadrářským prádlem a hedvábnými punčochami,
se svým účesem, měděnými šperky a prudkými voňavkami, bída
krutého a posměšného srdce, bída dancingů a kin, jež kašle na chléb
a víno, šklebivá parodie chudoby. Hypotesa o tak tajemném zmizení se bude jistě zdát nesmyslem mnoha výtečným křesťanům, jež
starý zvyk napalovat voliče ohradil tak neprostupně proti každé nadpřirozené idei, že už jen Katri se jim vyrovnají. Proto však není
méně pravda, že křesťanství učinilo z chudého bytost naprosto zvláštní, privilegovanou, opatrovníka jediné lidské velikosti, kterou starověk vůbec neznal, ba ani netušil, dědice jiného dědictví, nevinného
dosvědčovatele Boha, jenž zemřel nahý na kříži, nahý jako v den
svého zrození. Ohavná pedantská havěť ze S i 11 o n u nebo slavnostní
komedianti z A c t i o n P o p u l a i r e , stroje na referáty a agitační letáky, ovšem přirozeně shledají, že se to od XII. století zařídilo mnohem líp a že ten žebrák, k němuž se naši otcové chovali se směsí
bezohlednosti a obdivu, dnes ostatně nepochopitelnou, že ten žebrák
strašně smrděl. Rádi by obžalovali Středověk, že ho přijímal tak
jak byl, stejně jako kejklíře nebo jako oblíbeného psa, snad ze zjemnělého citu architektonického, aby zdobil chrámové předsíně a ty
lavičky, vytesané pro něj do tlustých zdí. Tím, že stále drželi krok
v nestoudnosti s demagogickými přihazovači, zapomněli ti nešťastníci nakonec - a ostatně i kdyby nezapomněli, střežili by se to
stejně připomenouti občanům voličům - na pohoršlivé království kříže; vždyť to pouhé jméno hrozí vzbuditi výbuch smíchu u organisovaného kumpána, jehož lechtají pod břichem, snažíce se spasit jeho
duši. Nejžertovnější v historii je to, že se vidí, co někdejší Společnost pro chudého vykonala, že snad nedbala o to, aby ho zbavila
špíny, že ho však ctila jako živoucí obraz Ježíše Krista, zatím co
bychom marně pátrali, jakou službu mu prokázali ti křesťanští sociálové, kteří mají jeho jméno neustále v ústech, ale spokojují se
tím, že tleskají, ostatně skoro vždycky o deset let pozdě, vítězstvím
rovnostářské demokracie, a které vidíme ještě dnes, před očima bavícího se národa, k jeho švandě, hrát odpornou komedii se zákonem
o Sociálním Pojištění a ještě nevinně doufat, že budou nakonec pokládáni za jeho vynálezce.
Jejich zásluhou není daleko doba, jestliže už nenastala, kdy nic
nebude odlišovati prvorozence křesťanského řádu, toho, jejž Církev
po tolik staletí hýčkala ve svém klíně, od ničemného boháče a rozkošníka. Bdělá policie ho bude sbírat na veřejných cestách zároveň
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s pohozenými střepy a zaběhlými psy, budou ho umývat, proplachovat, napouštět fenolem, obléknou ho do plátěných šatů ještě horkých z desinfekční stanice. A budou na něm potom jen žádat, aby
v srdci moderního Města udržoval v přiměřeném stupni napětí tu
sílu Závisti, nezbytnou pro Pokrok, tu sílu, jež v naší civilisaci zaujímá, zdá se, místo vyhrazené kdysi síle Lásky. Přiznám, že v této nové podobě už nikdo chudého nepozná: jeho jméno bude nezaměstnaný, dvakrát denně bude jíst z dlaně svého pána Státu, od
něhož každý týden obdrží svou poukázku do kina a na lásku zpola rebel a zpola policista, podnikatel stávek nebo vzpour, námezdník ve službách soupeřských Mocností Průmyslu nebo Banky. A
až se ten živočich, přes přísnou hygienu, nebezpečně rozmnoží, ušlechtilé demokracie mu spěšně odejmou jeho plátěné šaty, vytáhnou
ze skladiště uniformu a obléknou nezaměstnaného za vojáka do nové
války pro Spravedlnost a Právo. Jestliže se Náš Pán vrátí brzo na
zem, jak ujišťují staré keltské legendy, bude zajisté moci nazvat toho
zvláštního tvora »můj Synu«, ale nenazve ho jistě »můj Bratře«. V e
společnosti, jež ztratila křesťanský smysl Bolesti tak úplně, že Bolest
nenávidí jako nic jiného na světě, je správné, aby chudý zaujal místo
po boku miliardářově, poněvadž napříště náležejí oba k tomu Světu,
za nějž Kristus odepřel prošiti - ať si tomu říkají co chtějí hrdí seminární demokraté, kteří až do věku úplné senilnosti nepřestanou
viděti svět tak, jak se kdysi jevil jejich představám předčasně dospělých venkovánků, v rudých a zlatých barvách kdesi zahlédnutého salonu, jako jeviště všech necudností, kde príma páni, zpití šampaňským, štípají do stehen markýzy!
Ach! ta stehna markyz! A nejenom ta, nýbrž ještě všechna
ostatní, mladá i stará, čistá i zhanobená, jediná nesmírná oblost neurčitě fosforeskující, nehybná nad horizontem, zarudlé ovzduší nestoudně se tetelící, nepřístupné, na něž dobrý abbé Betléhem útočí
minutu co minutu strašlivým vytím, jež končí d e c r e s c e n d o zaúpěním tak žalostným, že to vyrve povzdech i zdřímnuvší svíčkové
bábě... Ďábelské dobrodružství! Už víc než sto let ta jediná věc,
kterou naši předkové přece také znali, připoutává k sobě jediné všechno snažení Křesťanstva jako věrného panoše. Celý svět může soustavně a cynicky pracovat, aby se obešel bez Boha, připravovat s
divokou energií, jejíž zdroje zůstávají tajemstvím, příchod nové formy
barbarství - proti které už pravděpodobně nebude léku, poněvadž
bude mít svůj zákon a řád a prostředky dosti mocné, aby uložila
tisícům otroků přísně biologickou kázeň úlu nebo termitího hnízda
- a tato opravdu zázračná proměna společnosti, proniklé ještě včera
křesťanstvím až do morku kostí, se odehrává téměř nepozorována
před očima značné části kněžstva, kdysi slavného, dnes zkaženého
stoletím neupřímné politiky, znamenané křiklavými ústupy a potměšilými odvetami - kněžstva, jehož lehkověrná ješitnost roste úměrně
utrpěným ponížením. Ta nesmírně důležitá skutečnost, která už dávno před Drumontem neunikla Balzacovi, postupné snižování moci
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států ve prospěch anonymních sil Průmyslu a Banky, toto triumfální
nastolení Peněz, jež zvrací řád lidských hodnot a uvádí v nebezpečí
všechny podstatné složky naší civilisace, se odehrálo před jejich očima a oni vážně potřásali hlavami nebo mluvili o něčem jiném.
I válka byla jejich přičiněním redukována na jev podobný neštovičné epidemii nebo choleře, po jehož příčinách povolané úřady ještě
stále pátrají. Vystřídali v jednom století postupně všechny režimy,
všechny strany a všechny společenské třídy s pokladničkou na almužny v ruce a je jim napříště nemožno, aby se dostali z banálností aniž nebezpečně narazili na naposled přišlou z Mocností, na
tu Demokracii, kterou stále ještě zbožně definují jako »vládu lidu
nad lidem«, tak jak je psáno v sulpiciánských příručkách, vydaných
kolem r. 1848 úctyhodným domem Mame.
A pro ty z těch ubohých lidí, které odpuzují jisté opravdu dost
nízké snahy tak zvaného sociálního apoštolátu, jediným velikým
ještě cílem je boj proti lásce, neustálá dohlídka na zelené mladíky
a mladice a konečně skleníkové pěstění dlouhého ťulpase s kuřecím
krkem a porculánovýma očima, známého pod jménem hodné dítě,
u něhož by ani Venuše neměla žádnou naději. Každý napříště ví,
že jsou, díky Bohu, jen lehká lakomství, svatý hněv, nevinná poživačnost. Závist se stěží rozeznává od citu oprávněného závodění.
A pokud jde o lži, jsou některé také užitečné nebo dokonce zbožné.
Zůstává jen symbolický rozkrok, příčina všeho zlého. Křesťanská
staletí neznala takovou posedlost chlípností. A připojme, běda, že
celá ta zuřivá křižácká výprava, jak se zdá, mravy téměř vůbec
nenapravila. Ale přispěla snad víc než se myslí k tomu, že se ustálil absurdní obraz kněze posvěceného výhradně k hlídání »nevinosti«, černého strašáka, jemuž se mladý občan vysměje do očí hned
jak má první chlupy na bradě. Je to ostatně úloha, jíž se zdají hrát
v americké společnosti presbyteriánští nebo methodističtí pastoři,
dobře oblečení, dobře živení, s účtem v bance a s Buickem k disposici, čekající, až lepší organisace pohlavní profylaxie a duševní
hygieny učiní jejich služby zbytečnými. Tenhle poslední rys snad
uklidní ty nešťastníky, jimž strach, aby nebyli pokládáni za zpátečníky, a naděje, že budou jednoho dne přijati do kouzelného štábu
specialistů, brání opravdu spáti...
A pokud jde ostatní svět, nemluvme o tom, ano? Nic nedokazuje, že by mu záleželo na tom, aby si o takových věcech tvořil
nějaké mínění, ale i kdyby byl zžírán nejpalčivější žízní po vědění,
dalo by mu to ještě velmi mnoho práce, aby dobře provedl první
úkon - rozlišení časného a duchovního - jejž horlivost theologů,
snažících se ospravedlniti náhlé stoosmdesátistupňové obraty posvátného oportunismu, každým dnem ještě více znesnadňuje. Někdejší
člověk nacházel Církev přidruženu ke všem velikostem viditelného
Světa, po boku knížete, jejž pomazávala, umělce, jejž inspirovala,
soudce, kterého zmocňovala, vojáka, od něhož přijímala přísahy.
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Od nejvyššího úřadu až k poslednímu z těch řemesel, jež poctívalo
patronsťví Svatých, nebylo práva ani povinnosti tak nízké, aby jim
předem nežehnala. A přece stačilo tucet publicistů, kteří se sami
povýšili na filosofy, aby téměř bez boje opustila společnost, své
dílo, aby jedním dnem promarnila dědictví desíti století. Od roku
1789 se už ostatně zdá být téměř jisto, že pozbyla naději získat
znova ten ztracený svět. Ba na konec nenávidí i vzpomínku na to,
co bylo, vší hořkostí zklamaných snů. Nežádá si napříště už nic
jiného než odklidit se, ať to stojí co stojí, na místo, jež jí zhanobující soucit vítězů ponechává za hradbami Města, jako to zákon
Mojžíšův předpisuje pro nečisté ženy a krotitele hadů. Naopak se
chlubí, že znova nabyla to, čemu tak směšně říká svoboda. Ustavena, aby dávala míru nejen člověku nýbrž i společnosti lidí, zoufá
si teď, jako by se snažila co nejúsilovněji pozbýt (kdyby to bylo možno) svého charakteru společenského, v plném smyslu, v obecném
smyslu toho skvělého slova - charakteru, který vyznačuje jedině
ji, který ji naprosto odlišuje od konfesí protestantských, vytvořených,
aby v zájmu hrstky akcionářů opatrnicky spravovaly jistý duchovní
kapitál, který jednou nepostačí ani k zaplacení výloh jejich b^tí.
Myslím, že jsem v této knize nedal nic jen napolo; proč bych
tedy váhal napsat na poslední stránku to pokrčené, schlíplé a studené slovo bez barvy a bez obrysu, nejohavnější z potvorností stínu,
to mrzké slovo z r a d a ? A nepíši je pro svou zábavu - proč bych
to dělal! Ale každý, komu záleží na životě Církve, ucítí na sobě
ihned úzkostné zraky staré matky s čistým srdcem, ty zraky plné
smilování, trpělivosti a očekávání, které už viděly umírati tolik lidí
a uvidí umírat i mne. Nuže tedy, Církev byla zrazena, to je všechno. Tak palčivě naivní, téměř dětinský výkřik umírajícího Drumonta: »Boháči teď mají převahu v Církvi, která byla založena chudými«
není tak nespravedlivý jak se myslí. Mocné kapitalistické demokracie zítřka, zorganisované k racionálnímu využití člověka ve prospěch jistého lidského druhu, s jejich zběsilým státním socialismem
a nerozpletnou sítí zajišťovacích a ochranářských ústavů, vytvoří na
konec mezi Církví a jedincem takovou administrativní hráz, že se
ji žádný Vincenc z Pauly ani nepokusí překročiti. Pak bude moci
nakrásně existovat nějaký ten papež, nějaká hierarchie; vždyť je
konečně nutno, aby slovo Boží bylo dodrženo až do konce - přesně
vzato bude k tomu možno připojiti i několik státem trpěných nebo
dokonce vydržovaných církevních úředníků s titulem pomocníků
lékaře psychiatra, jejichž nejvyšší ctižádostí bude, aby jim ten imposantní kolega jednou říkal »drahý mistře«... Jen Křesťanstvo bude
mrtvo. Není snad už i teď jen snem ? Všechno, co kdysi Katedrála
shromáždila kolem svých nesmírných boků než vyšlehla k nebi
svůj závratný šíp jako vítězný výkřik, celé to množství lidských
velikostí se rozptyluje a rozprchává. Prostřední kněz se na to ostatně dívá bez lítosti. Nevinně věří, že má dosti síly, aby je všechny
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nahradil. O jednu velikost více nebo méně, co na tom? Plije dnes
do stop posledního z těch, kdož přežili dřívější svět, ačkoliv už
přece velmi zchátral ten dědic západního rytířstva, do stop prostého
moderního vojáka s jeho otahanými šaty barvy bláta, jeho nástroji
a technikou, jeho dojemnou touhou po zákonitosti. Ale ať je jaký
je: pacifistická Plutokracie si nicméně žádá jeho kůži a ten Tartuffe - »ubohý člověk«! - ji podává s očima plnýma slzí a s rukou
na srdci.
Ubohý člověk dal tedy všecko, co mohl, na pospas náhodám
a bláznovstvům a někdy vůbec pro nic za nic, hnán jedině touhou,
aby se líbil. Nechtěl jedním rázem rozptýliti dědictví po předcích
a prodělal tak i naději, že by mohl uzavřít poměrně výhodný obchod : věnoval na to rozmrhání jen deset století historie, kousek po
kousku, v kulaťoučkých obchůdcích, tak jako papa prodával za pultem cerbuláty a jitrnice. A teď je krám prázdný. Kalikový pruh, na
nějž triumfující křesťanská demokracie namalovala kdysi před mírnýma očima monsignorů obrovskými písmenami nápis VŠEOBECNÝ
VYPRODEJ, se teď zmítá nade dveřmi, bičován lijáky a včtry. Pro
formu se ovšem obchoduje dál, podél chodníku, nohy v blátě, dále
se nabízejí ilusorní výměny, vypočítávají nepravděpodobné výhody:
každý ví, že klerikální anarchie už nemá konto v bance: nemá nic
do zástavy krom statků, které jí nepatří, které nepatří nikomu, které
jsou podílem posvátným a nedělitelným, samým dědictvím po Svatých. A marně by nabízela jako záruku pro svrchovanost svých spekulací tři božské Ctnosti nebo sedmero Svátostí: ti spoluhráči vědí
dobře, že takové hodnoty není možno zpeněžiti. Jim stačí, že prostřední kněz udržoval sto nebo dvě stě let základní dvojsmysl pochybného evangelismu. Dík jemu, jeho výkladu, byly křesťanské
ideje »učiněné bláznovstvím« - podle opravdu prorockých slov Chestertonových - vláčeny světem tak dlouho, až úplně udusily příliš
živé výhonky dávného kmene. Mysl lidu, přesycená nesouvislými
proměnami, je tedy na konec všechny odvrhla a připouští teď už
jen povrchní pojem Pokroku, který naprosto zvítězil nad tisíciletým
pojetím výkupu, Vykoupení, tajemného ztraceného ráje, od něhož
má klíče lidská bolest.
Bolest... Kdo by nesnil o tom vrhnouti do tváře nových pánů
světa jako výzvu to zázračné jméno! Ať to chtějí nebo nechtějí,
ať ji nenávidí nebo i popírají, vidíme ji na prahu, její drobný, bledý
a umíněný obličej, její chvějící se ústa a ruku složenou na hrudi,
tu čistou ruku. Každý může samozřejmě odvrátit hlavu, zavrtat oči
do stropu nebo si hvízdat mezi zuby povzbudivou arii. Je tu. Ví
se to. I ti, kdož věří v budoucí zázrak Vědy, nedoufají už, že to
bude zítra, a táží se úzkostně, jakou cenu budeme za to muset
zaplatit... V celku je všem jasné, že na cestě, kterou náš rod nastupuje, nejmenší chybný krok mu může být osudný, ohrožuje ho
smrtí. Připojuji, že by bylo marné brát si za záminku jisté analo25

gie, aby se naše moderní demokracie mohly srovnávat s lidovými
vládami, jejichž příklady máme ve staroveku. Duch revolty nevytvořil snad až dodnes nie trvalého, protože měl po ruce jen směšně
nedostačující prostředky proti nevyhnutelným následkům revolucí,
proti zmatkům a bídě. Věda jej napříště učiní dosti mocným, aby
potlačil první, a dosti bohatým, aby mohl poskytnouti pohodlí a náležitě nacpání ^poníženému a zhanobenému člověku, zbavenému
duše. Krasoduchové, které prorokování Josepha de Maistre plní odporem a kteří nás vážně ujišťují, že lidský živočich už dávno ukázal to nejhorší, co umí, ať jsou připraveni na podivná překvapení.
Tak jak svět jde, až obrovské aviony budou shazovat stakilové bomby jako květy, až při prvním rozbřesku rána obyvatelé klidných
vesnic budou ležet mrtvi ve svých domovech, plíce vychrleny v
rudých umývadlech, řekne se o naší válce, o naší pověstné poslední
válce: »To byly krásné časy!« A potom bomby tunové nebo dvoutunové, hoši! vy uvidíte docela jiné věci a horší. Vy poznáte, co
to je nějaký takový Mír - už ani ne ten, který jedním okem otevřeným a druhým zavřeným zahlédal Lenin, skonávající na popruhovém lůžku v ohyzdné mansardě v Kremlu - nýbrž ten, který
si zrovna v tuhle chvíli možná představuje, chroupaje burské oříšky, nějaký malý yankee čistič bot, chlapeček s krysí hlavou, zpola
Sas zpola Žid s něčím negerským na dně své zuřivé dřeni, budoucí
Král Ocele, Kaučuku, Petroleje, Sjednotitel všech Trustů, příští pán
standardisované planety, ten bůh, na nějž Vesmír čeká, bůh vesmíru
bez Boha.
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Mladí Francouzové, mladí francouzští voličové, vojáci dnes
nebo zítra, kdo to k vám všechno mluví? Proč bych k vám tedy
nebyl mluvil také já? Tedy dobře, ale ještě jsem neskončil, ještě
vám teď řeknu jednu pěknou věc, drazí hoši: nebudete dlouho živi.
Nebudeme dlouho živi, mladí Francouzové! Mezi tím příštím yankeeským císařem, tím bohem se zlatými zuby a brýlemi ze želvoviny a mezi jeho kořistí, po které už příliš dlouho dychtí, nesmírným a křehkým vesmírem, jsou už jen vaše hrudi - ta hradba.
Ať to víte nebo nevíte, nezáleží na tom. ONI pro to nepopustí v šíleném mechanisování a budou rvát ty hrudi po tisících a tisících.
V každém záhybu cesty, v pěšinkách vyježděných kolejí budeme
spolu chladnout, nakupeni bez ladu a skladu, boty na nohách, v ubohých, roztrhaných kalhotách a v rubáši jinovatky. A máte jistě
plné právo, jak říkával tak rád starý Drumont, abyste se vysmáli
lidem, kteří vám tak nepříjemně prorokují. Nic už nezastaví stroj
na zabíjení, země už se třese pod jeho krokem. Svět vám nerozumí, to je celé to neštěstí. Jsme vedle. Kdybyste se nakrásně položili i úplně nazí, s květy kolem čela, s pastýřskou holí a flétnou
jako drahý Quijote na konci svého obdivuhodného života, spravedlivá nedůvěra světa by se tím neztišila. Svět vám nedá milost. Sieburg
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vám to kdysi řekl mrkaje víčkem a všecek překypuje něžností a
dobrou vůlí. Jak vám ty dobrácké tlusté ruce ohmatávaly srdce pod
košilí! Co krve ještě, herrgott, v těch žílách, jež se zdály prázdné!
Nebude vám ani možno, abyste se prostě obětovali, budete musit
vyhrnouti rukávy. Dívají se na vás, měří si vás, pak se podívají
na sebe s tím bledým, zpola blbým zpola krutým úsměvem, s jakým se dívají na naše ženy, vaše ženy - vyvolení Francouzové!
Ah ano, vyvolení, vyvolení Francouzové! Uvědomte si jen, že jejich zmatek má důvody, a kdybyste si dali trochu na čas a uvažovali o sobě samých, o zvláštním místě, jež zaujímáte, jež zaujímáte
mezi lidmi ani o tom nevědouce, divili byste se také tak. Není
pochyby o tom, že miliony a miliony lidí naivně věřilo, že uskutečňují nejstarší sen francouzského Racionalismu, když horečně dokončují stavbu vesměmé, integrální Továrny. Americký podnikatel
také, aby vám udělal radost, ochotně vepsal na hlavní štít tohoto
chrámu polytechnické Vědy jména Rabelais, Voltaire a pan Anatole France. A zatím ve chvíli, kdy se má překročiti práh, ten nepochopitelný, frivolní a jako žena proměnlivý národ vystoupí náhle
z řady, opře se o zeď a čelí.
Ne, ne, nebudeme dlouho živi, mladí Francouzové! Svět vám
nepromine, svět vám nikdy nepromine, že jste ho podvedli, svět
vám zřejmě odpírá rozuměti. Nejde už napříště o takovou nebo
takovou čistě spekulativní definici života, o kterou se možno vždycky hádat. Jako vaši revolucionářští otcové, nenapravitelní idealisté,
prohlašovali kdysi: »Svobodu nebo smrt!«, jednomyslný svět na nás
dnes křičí: »Naši disciplinu nebo smrt!« a myslí si, že říká totéž.
Zbytečně byste se mu pokoušeli vysvětlit, co nechápou ostatně ani
mnozí z vás, že Bůh teď vložil do vašich rukou, do vašich rukou
nečistých, do vašich rukou vzpurných svrchovanou naději Křesťanstva, osud křesťanského člověka. Moderní svět nemá smysl pro
ironii. Stěží začíná neurčitě postřehovat, že náš život je nerozlučně
spojen s jistým čistě náboženským pojetím lidské osobnosti. Revoluce, demokracie, laicismus, to všechno bylo pro nás pod různými
jmény, výrazem téhož anarchistického individualismu, jenž tolikrát
ohrožoval genia naší rasy a jehož náhlé vynoření v průběhu historie
jako by vždycky označovalo těžkou mdlobu Duchovního. - Svět
po nás opakuje ta magická slova, ale pro něj označují jen postupné
etapy jistého vývoje, jehož posledním cílem je úplné zotročení individua, jeho rozdrcení. Jak dlouho ještě chceme prodlužovat ten základní dvojsmysl ? Kdo nám ještě uvěří, když jsme tak dlouho unavovali svým domnělým atheismem zbožné národy anglosaské, že
prvorozená dcera Církve, Francie, chce sdíleti její osud až do konce,
žiti s ní nebo nežiti vůbec, zachrániti ji nebo zemřít?
Ale jsme v tom. Dekrety koncilů, breva a encykliky, předpovědi a zázraky nemohly by nám říci více, než prostou pravdu,
kterou zde vyslovuji s klidnou jistotou: Společnost, jež se pomalu
tvoří před našimi zraky, uskuteční tak dokonale jak jen možno,
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s jakousi matematickou přesností, ideál společnosti bez Boha. Jenom
my tam nebudeme živi. Nebude tam vzduch pro naše plíce. Už
teď není. Svět, jenž nás pozoruje"s rostoucí nedůvěrou, se diví, že
čte v našich očích touž pochmurnou úzkost. Někteří z nás se už
přestali usmívat, měří překážku pohledem... Nedostanou nás...
Nedostanou nás Živé...
Přel. J. Franz

STANISLAV

BEROUNSKY

ZÁSADNÍ OTÁZKY P L Á N O V I T É H O
HOSPODÁŘSTVÍ
I.
Staří liberálové se jistě nenadáli, že sto roků po nich bude hospodářské soustavě, vybudované na individualistických principech, jež
oni jako přirozené zákony poznali, vytýkána bezplánovitost. Myšlení
původních individualistů bylo ovládáno metafysickou představou »předzjednané harmonie«, to jest vysvětlitelného, předem stanoveného souladu všech hospodářských sil, který nastane, sleduje-li jen každý
jednotlivec přirozený zákon vlastního, individuelního zájmu; pak se
totiž dosáhne také obecného prospěchu. Jediný regulátor společenských sil spatřovali klasikové ve volné soutěži, jež automaticky přivede hospodářské síly tam, kde je jejich nedostatek a odvede je
odtud, kde je jejich přebytek. Tato víra ve stejnost zájmů všech
jedinců a všech tříd, tento obraz společenské harmonie, pochodící
z přirozené účelnosti společenského zřízení ovládaného kausálně mechanickými zákony, vryl se v mysl klasiků tak hluboce, že si pojem harmonie dávali přímo do titulů svých sociálně ekonomických
spisů, zdůrazňujíce tak jeho svrchovanou závažnost. Avšak v této
harmonii společenských sil brzy zazněly disharmonické tóny. Optimismus klasiků byl vystřídán Malthusovým pesimismem; brzy patrné
trhliny kapitalistického řádu vyvolaly kritiku romantiků, slavjanofilů,
a socialistů. Namísto »ekonomických harmonií« (Bastiat) se objevují
»ekonomické kontradikce« (Proudhon). Ve svobodné soutěži se už
nespatřuje osvědčený regulátor hospodářských sil, nýbrž element
rozkladu, soutěž nevyrovnává hospodářské protivy, nýbrž dále prohlubuje mezi nimi propast. Usiluje se o obnovu hospodářské vázanosti, kterou liberalismus vítězoslavně rozrušil. Stále častěji se ozývají
hlasy o anarchii kapitalistického hospodářství, o bezplánovitosti kapitalistické produkce.
Myšlenka plánovitého hospodářství je poslední trumf socialistické
národohospodářské theorie (a ukážeme později, že jde o majetek
socialismu a že odporuje povaze věci mluvit o jiném plánovitém
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hospodářství než o socialistickém). Rozličné snahy, které v té čí
oné formě chtějí obnoviti hospodářskou vázanost a už dnes jsou
v činnosti, kladouce oproti kapitalismu prospěch celku před prospěch
jednotlivce, který jest pouhým údem nadřazeného celku a musí se
do něho včlenit (na př. různé ochranářské systémy, stavovské a korporativní theorie atd.), neznamenají plánovité hospodářství. Zde můžeme nejspíše mluvit o hospodářství regulovaném, nebo o hospodářství
organisovaném; hospodářství plánovité je socialistické hospodářství..
Socialistická nauka se domnívá, že kapitalistické hospodářství vlastním
vývojem, automaticky přejde v hospodářství socialistické, plánovité.
Akkumulace kapitálů a koncentrace podniků v kapitalistickém řádu
sama vede k stále postupujícímu zespolečňování výrobního procesu
a připravuje tak automaticky okamžik, kdy dojde k vyvlastnění »škrtnutím pera«, kdy »expropriatoři budou expropriováni«. Neběží snad
o nějakou ideologii nebo utopii, nýbrž prý o objektivní poznatek,
čerpaný z vědecké analyse nynějšího stavu kapitalistického hospodářství. Právě tak jako kapitalismus s přírodní nutností nastoupil na
místo stavovského hospodářství - ne snad pro svou ideologii, ne snad
proto, že tomu chtěli klasikové, nýbrž proto, že předchozí hospodářský řád sám připravil podmínky pro jeho vítězství, - právě tak prý
kapitalismus svým centralisačním procesem připravuje podmínky pro
plánovité řízení hospodářství v socialistické společnosti. V marxismu
není ponecháno žádné místo svobodné lidské vůli, která by mohla
určovatí nebo aspoň spoluurčovati směr společenského dění; vše je
determinováno, vše je mechanická nutnost. Nemůžeme tu zkoumati,
jak dalece jsou tyto předpoklady marxinismu správné; jen tolik chceme
podotknouti, že nauka o koncentraci podniků a o nutné hospodářské
převaze velkopodniku nad malým a středním podnikem (kterou vedle marxistů ovšem vyznávají i liberálové) mající svůj theoretický
podklad v Marxově učení o nadhodnotě, je naprosto nesprávná a že
také deterministický výklad společenského dění je chybný.*) V eschatalogii socialismu se znovu objevuje myšlenka harmonie, jenomže
tu už není »buržoasním humbukem«, nýbrž samozřejmou skutečností
ve svobodné, beztřídní společnosti, jež vznikne odstraněním vykořisťování jedince jedincem, třídy třídou a odumřením nástroje tohoto
vykořisťování, státu.
Dnes se myšlenka plánovitého hospodářství zbavuje svého původního socialistického obsahu a doporučuje se jako lék proti nesnázím doby namnoze se strany naprosto ne socialistické. Za plánovité hospodářství nebo alespoň za náběhy k němu se pokládá
řada věcí, které sice už nelze sloučit s hospodářstvím individualistickým, které však proto ještě nenesou podstatné znaky plánovitého
hospodářství. Tak na př. státní zásahy do bankovního hospodářství,
německá nouzová opatření diktující ceny, fašistický korporativismus,
") Odkazujeme na Spanna (Der wahre Staat, Die Irrungen des Marxismus), na
Berd'ajeva (Un nouveau Moyen Age, Le christianisme et la lutte des classes) a na d e
Manch (Duch socialismu, Cesty tvořícího socialismu).
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novodobé autarkické snahy, soubor neurčitostí, kterým se říká hospodářská demokracie, podnikání veřejných svazků, smíšené podniky a kdoví co ještě. Zatímní a dnes už rozkolísaný úspěch ruského
pětiletého plánu přivedl některé theoretiky na myšlenku, nedalo-li
by se použít socialistických zásad plánování také v kapitalistickém
hospodářství ; zejména mladí američtí národohospodáři, vyrostlí v technickém myšlení, viděli v této myšlence zázračný prostředek zažehnání krise, zvláště když předpokládaný automatismus »sebeozdraveni«
hospodářství selhal. Z této nálady pro plánovité hospodářství se
zrodil loňský amsterodamský sjezd, obeslaný také zástupci sovětského Ruska (Kongres pro mezinárodní průmyslové vztahy), který
měl zkoumati možnosti světového plánovitého hospodářství na podkladě »plánovitého přizpůsobení světových produkčních možností
k lidským životním potřebám«, a který, nechav stranou otázku soukromého majetku, nutně vyzněl naprázdno. Názor, že možno uspořádati kapitalistické hospodářství plánovitě, má řadu stoupenců; tak
na př. Paul Schöder (Die Überwindung der Wirtschaftskrise durch
den Plankapitalismus, Jena 1932) slibuje si mnoho od »výchovy k
obecnohospodářskému myšlení« (!), Carl Landauer (Planwirtschaft
und Verkehrswirtschaft, München und Leipzig 1931) připouští možnost »plánovitě regulovaného kapitalismu« aspoň jako přechodného
systému a dokonce i Emil Lederer (Planwirtschaft, Tübingen 1932)
tvrdí, že »volné hospodářství a plánovité hospodářství jsou jen principielní protivy, ale (že) ve skutečnosti se nevylučují«; ovšem prý
každé částečné plánovité hospodářství směřuje k úplnému. Také
Friedrich Pollock, opíraje se o Lorwina, připouští možnost plánovitého hospodářství »na podkladě soukromého vlastnictví produkčních prostředků a tím v sociálním rámci třídní společnosti«. Bylo
by prý myslitelné, že by byl soukromý majetek nominelně ponechán, ale disposiční moc nad ním přenesena na orgány pro plánování; soukromé vlastnictví by pak bylo pouze nárokem na určitou
rentu. Avšak »kapitalistické plánovité hospodářství nemůže být vlastníky výrobních prostředků trpěno už z toho důvodu, že by musili
býti zbaveni své ekonomické funkce a degradováni na pouhé rentiery. V žádném společenském zřízení až dosud však nedalo se natrvalo udržeti pouhé braní rent na úkor společnosti bez viditelného
vzájemného plnění«.
Dnes se rozřeďuje obsah myšlenky plánovitého hospodářství
nebezpečným způsobem, zejména v Německu, kde myšlenka plánovitého hospodářství od války je velmi živá (Wissel, Moellendorf,
Rathenau, Gothein) a kde konečně už i před válkou nalezneme
zajímavé teoretické pokusy o ně (Ballod, Popper-Lynkeus). Tu jest
si všimnouti kruhu mladých spisovatelů kolem vlivné revue Die
Tat (zvláště Ferdinand Fried a E. W . Eschmann), kteří propagují
»národní plánovité hospodářství«. Pojem tohoto »národního plánovitého hospodářství« je velmi nepřesný. Národní plánovité hospod á ř s t v í značí »záměrné řízení hospodářských energií národa k za30

jištění jeho existence, krytí jeho materielní potřeby a později možnost rozšířeného krytí... Národní plánovité hospodářství má jako
nejdůležitější bytostný znak usměrnění k národní potřebě.« Tyto
všeobecnosti jsou pouhou parafrasí Sombartovy »Bedarfsdeckungswirtschaft« (Ěschmann je vůbec odvislý především od Sombarta,
jak se později ještě pokusíme dokázat). Určité skutečnosti poválečného hospodářství donucují k plánovitému uspořádání národního
hospodářství. Eschmann jmenuje tyto: rozpad světového hospodářství, shroucení úvěrového systému tributy a chybnými investicemi,
zničení středního stavu, rozrušení zemědělství, jež bylo až dosud
stabilním elementem v kapitalistickém hospodářství, ztráta pružnosti
kapitalistického hospodářství prolínáním kapitalismu »vázanými elementy«, na př. kartely, nemožnost další expanse, vyhasnutí kapitalistického podnikatelského ducha a ničím neregulovaný vývoj techniky. Nikde se ovšem nedokazuje, proč a jak tyto jevy, které skutečně jsou charakteristické pro poválečný kapitalismus, povedou k
plánovitému hospodářství. Praví se jen velmi všeobecně, že »charakter národního plánovitého hospodářství jest určován setkáním
dějinné přítomnosti národa s vůlí k plánovitému hospodářství, jejíž
zvláštní forma a síla jest ovlivněna touto dějinnou přítomností«.
Ve středních vrstvách a u inteligence vzniká hnutí »pro plánovité
hospodářství jakožto úlohu celého! národa«, »vnitřní pohotovost« k
plánovitému hospodářství. »Za nesprávný jest uznán předpoklad
liberalismu, že svobodná hospodářská činnost jednotlivce musí vésti
ke společenské harmonii a k obecnému blahobytu. Za nesprávný
jest uznán předpoklad marxismu, že z vývoje liberálního systému
nutně musí vzejít socialismus. Za nesprávný jest uznán předpoklad
liberalismu a marxismu, že světové hospodářství je mechanismus
s vlastními zákony, který má přednost před národním hospodářstvím a do něhož se musí národní hospodářství bez odporu začleniti.« Tak líčí Eschmann »vnější nutnost a vnitřní pohotovost« k národnímu plánovitému hospodářství. Jeho konkrétní program v Německu je tento: reagrarisování země a posílení výroby spotřebních
statků. Nešlo by snad o socialisaci celého hospodářství, nýbrž vedle státního sektoru byl by sektor soukromohospodářský, který by
ovšem podléhal dalekosáhlému vlivu »generálního štábu« plánovitého hospodářství, a to prostřednictvím státního sektoru, zvláště pomocí jednotně řízeného úvěrového systému.
Werner Sombart, z něhož Eschmann nejvíce čerpá, už ve svém
Moderním kapitalismu předpovídal budoucnost hospodářským systémům, které spočívají na zásadě plánování. Jsou to ty způsoby
hospodaření, v nichž »opět se uplatňuje princip krytí potřeb proti
výdělečnému principu«. (Das Wirtschaftsleben im Zeitalter des Hochkapitalismus, str. 1014, 1015). Tyto nové hospodářské systémy ponesou mnohé znaky kapitalistického hospodářství, především převládání velkopodniku a ještě další zesílení racionalistického ducha.
Vedle toho potrvají nadále útvary, které se rozvinuly už v kapita31

lismu: družstevní podniky, hospodářství veřejných těles, smíšené
podniky. Plánovité hospodářství neodstraní dosavadní útvary, nýbrž
nové hospodářské systémy se budou vytvářeti za trvání starých. Na
jiném místě srovnává Sombart tento proces s fugou, v níž se připojuje
vždy nová věta k dřívějším ještě trvajícím. K vítězství plánovitého
hospodářství povede jednak vůle vrstev na něm interesovaných,
především dělníků a chudších konsumentů, a což jest důležitější,
jeho možnost. Neboť plánovité hospodářství je možné tam, kde se
»potřeba stabilisuje a kde se výrobní technika dostala ze svého počátečního stadia, kde odbyt a produkce se pohybují v obvyklých kolejích«,
kde tedy není zapotřebí usměrňující podnikatelské činnosti. A vývoj
kapitalistického hospodářství jde právě tímto směrem.') - Z uvedeného je patrno, jak úzce je vázána Eschmannova představa plánovitého hospodářství na názory Sombartovy. Definice plánovitého
hospodářství jako hospodářské soustavy, jejímž úkolem jest krytí
potřeb určitého celku, je stejná jako u Sombarta, Sombartově »vůli
k plánovitému hospodářství« a »možnosti plánovitého hospodářství«
odpovídá více méně u Eschmanna »vnitřní pohotovost« a »dějinná
přítomnost«, a Eschmann také, stejně jako Sombart, se staví proti
»monismu řešení«, ponechávaje vedle socialisovaného sektoru sektor
soukromohospodářský.
Ve své poslední přednášce o budoucnosti kapitalismu (Werner
Sombart, Die Zukunft des Kapitalismus, Berlin 1932) pokouší se
Sombart dáti pojmu plánovitého hospodářství konkrétní obsah. Plánovité hospodářství nutně musí nésti tyto tři znaky: všeobsáhlost,
jednotnost a rozmanitost. Všeobsáhlost značí, že plánování se vztahuje na »veškerost hospodářství a na hospodářské dění uvnitř většího okruhu«; plánování se tedy musí týkati i produkce, i cirkulace,
i distribuce a i konsumace (a té podle Somberta především) a před'
pokládá nejvyšší orgán plánování pro celé národní hospodářství. »Částečné plánování značí vnitřní rozpor.« Jednotností jest rozuměti jednotnost vedení; nelze připustit více plánovacích středisk než jedno.
Tímto střediskem nemůže být nějaká mezinárodní organisace, nýbrž
jednota národa v jeho moderní formě, ve státu. »Plánovité hospodářství musí tedy vždy býti národním hospodářstvím.« Poslední poj'
mový znak plánovitého hospodářství je rozmanitost. Hospodářství
musí být rozličně uspořádáno podle povahy jednotlivých národních
jednotek. Plán je odvislý od velikosti hospodářského území, od společenské struktury země, od národního charakteru, od kulturní úrovně lidu, od celé historie země. Rozmanitost musí být také ve
výběru hospodářských útvarů; Sombart jest proti »monismu hospodářských forem«, jenž charakterisuje doktrináře a utopisty. Čím je
komplikovanější hospodářský život ve státě, tím větší je počet hospodářských systémů, podle nichž se hospodaří. Dokonalé plánovité
hospodářství »bude se musit postarat o další setrvávání a vzájemné
*} Vedle Somberta upozorňuje na tento proces především M. J. Bonn, aniž b y
ovšem sledoval Sombarta v jeho závěrech.
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působení pestré mnohosti hospodářských forem a hospodářských
systémů«. Nadále potrvá vedle kolektivního hospodářství krytí potřeb
soukromé hospodářství samozásobitelské a tržební hospodářství. Vedle velkopodniků budou žiti i nadále selské statky, řemesla, družstevní a státní podniky a i pro vyloženě kapitalistické podniky bude
zde místo, neboť tyto i v plánovitém hospodářství budou stále ještě
nejlépe s to řešiti určité specielní úlohy. »Zpozdilý, třikrát zpozdilý, kdo z doktrinářské tvrdošíjnosti chtěl by se vzdáti i jen jediné
z těchto rozličných tvořivých forem!« volá Sombart emfaticky. Plánovité hospodářství neklade alternativu: soukromý majetek nebo
kolektívni majetek, soukromé hospodářství nebo kolektivní hospodářství. Plánovité hospodářství znamená: soukromý majetek a společenský majetek, soukromé hospodářství a společenské hospodářství.
II.
Pokusili jsme se svrchu ukázati, jak neurčitý je obsah pojmu
plánovitého hospodářství. Chybné je definovat plánovité hospodářství jako takovou hospodářskou soustavu, která má zajistit dokonalé
krytí potřeb určitého sociálního celku. Tento konečný cíl naprosto
není rozhodný; vždyť je to obecný cíl hospodaření a každá hospodářská soustava si jej klade; jak která jej uskutečňuje, nebudeme
zde zkoumat. Středověké hospodářství jistě bylo typické »Bedarfsdeckungswirtschaft« a i kapitalismus se domnívá, že on nejspíše je
s to opatřovati prostředky k uspokojování potřeb skrze mechanismus
cen. Jeho obránci s pýchou dokazují, že kapitalismus byl schopen,
přes periodické krise, dokonale kryti potřeby, které proti dřívějším
statickým obdobím neobyčejně vzrostly. Není tedy rozhodujícím
cíl, jako spíše stavební zákony této soustavy. Zbavíme-li pojem plánovitého hospodářství všech heslovitých příměšků, kterými je dnes
znečištěn a které zakrývají jeho podstatu, jeví se nám plánovité
hospodářství jako taková soustava, v níž celé hospodářství je autoritativně řízeno z jediného ústředí. Toto autoritativní řízení nutně
vyžaduje svrchovanou disposiční moc nad produkčními prostředky;
klade tedy plánovité hospodářství otázku soukromého majetku a
musí ji řešit tak, že soukromé vlastnictví ruší. Nelze na trvalo dělit
hospodářství ve »státní sektor« a v »soukromohospodářský sektor«.
Každé částečné plánování odporuje vlastní povaze plánovitého hospodářství, jež se přece musí vztahovat na celek! Všechny ty pokusy, které se vydávají za plánovité hospodářství a neřeší otázku
soukromého majetku, možno považovati nejspíše za pokusy o hospodářství regulované (do této kategorie patří Sombart i Eschmann).
Je sice pravda, že se v nich soukromé vlastnictví více nebo méně
omezuje, že se zdůrazňuje jeho sociální funkce, ale přes to se neruší; římskoprávní pojetí soukromého vlastnictví jako neomezené
moci nad věcí už dávno před těmito novodobými pokusy o t. zv.
plánovité hospodářství bylo rozbito vývojem, vyžadujícím dalekosáhlých zásahů veřejné moci do soukromých sfér jednotlivců.
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V přítomnosti jsme svědky praktického pokusu o plánovité
hospodářství na ploše celé jedné šestiny pevniny, v sovětském Rusku.
Jsou sice názory, podle kterých i v Itálii jde o plánovité hospodářství; to však je zřejmě nesprávné. V poválečné Evropě poutají pozornost národohospodářů především Rusko a Itálie a zajímají je některé podivné podobnosti mezi těmito protipóly. Není pochyby, že
jsou jisté nápadné podobnosti v pokusech těchto států o nové společenské zřízení; jde však jen o podobnosti v negaci starého. Oba
tyto státy si představují nové formy společenského a hospodářského
života rozdílně, jsou však zajedno v kritice nynějších organisačních
forem společenské reality: jde jim oběma, viděno s politického hlediska o odstranění demokracie devatenáctého století, viděno s hlediska hospodářského, o odstranění liberalistické hospodářské soustavy;
proto oba stejně charakterisuje boj proti ideálu svobody, který nastolila Velká revoluce. Bude na místě všimnouti si alespoň zběžně
rozdílů fašistického hospodářství od sovětského. Kdežto sovětské
hospodářství jest pokusem o plánovité hospodářství, o socialistické
hospodářství, v němž každý podle Marxovy formule, bude pracovati podle svých schopností a bráti podle svých potřeb, fašismus
hospodářsky značí »dosud nejvíce dovršený výraz vázaného výnosového hospodářství« (Wagemann). Fašismus neruší ani soukromý majetek ani soukromou iniciativu, omezuje je však dalekosáhle a činí je pouhými nástroji národní expanse. Jasně to vyslovuje VII. čl. Carta del Lavoro*): »Korporativní stát pokládá soukromou iniciativu v oblasti
produkce za nejúčinnější a nejužitečnější nástroj v zájmu národa.
Poněvadž soukromá organisace jest funkcí národního zájmu, jest organisátor podniku odpovědný státu za směr produkce.« V případě, že by
soukromý podnik selhal, stát přímo zasáhne. Čl. IX. »Stát zasáhne
do hospodářské produkce jen tehdy, když chybí soukromá iniciativa, nebo když se jedná o politický zájem státu. Tento zásah může
míti formu kontroly, povzbuzení nebo bezprostředního vedení podniku.« Tím jsou jasně vytčeny hranice oproti plánovitému hospodářství. Všechna produkce tvoří z národního stanoviska, a jen z tohoto,
jednotu; »její cíle jsou jednotné a vrcholí v blahu produkujících a
rozvoji národní moci.« (čl. II.) Hospodářství je zapraženo do služby
národním, mocenským cílům. Fašismus zdůrazňuje proti kapitalismu,
jenž pojímá hospodářství jako samoúčel, naprostou prostředečnost
hospodářství. Chtěli bychom ještě podotknouti, že cílem fašistické
hospodářské politiky jest stavovské zřízení hospodářství a že Carta
del Lavoro je jedním z nejdůležitějších prostředků k tomuto cíli.
Ruský pokus je pokus o plánovité hospodářství. Hospodářství
má býti autoritativně řízeno z jediného ústředí a proto je potřeba,
aby všechny produkční prostředky byly převedeny z rukou soukromých osob v disposiční moc společnosti, konkrétně státu. »V socialismu stane se všechno hospodářství země jistým způsobem je*) Citujeme z německého překladu připojeného k Michelsově přednášce: Der
Einfluss der faschistischen Arbeitsverfassung auf die Weltwirtschaft. Leipzig 1929.
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diným mocným podnikem... Možno říci, že hospodářské plánování
jest nutnou formou existence socialistického hospodářství právě tak
jako anarchie produkce a konkurence na trhu jest nutnou existenční
formou kapitalistického hospodářství.« Tak určil na amsterodamském
kongresu povahu socialistického plánovitého hospodářství sovětský
delegát Obolenský-Osinský. Podle něho jsou nutné předpoklady socialistického plánovitého hospodářství tyto: zespolečnění všech prostředků produkce a cirkulace, přechod státní moci do rukou dělnické
třídy, odstranění tříd, zlepšení postavení dělnictva, koncentrace vedení podniků, odstranění protivy mezi městem a venkovem, odstranění koloniálního vykořisťování a podněcování vědeckého badáni.
Většina z těchto předpokladů jsou obyčejné demagogické šlágry
nebo směšné utopie. Všimneme si, jak jsou tyto předpoklady uskutečněny, jak technicky se plán provádí a jaké jsou jeho výsledky.
Üspech pětiletky předpokládal zatlačení »soukromohospodářského sektoru« »sektorem socialistickým«; nepodařilo se to ve všech
odvětvích stejně. Nejrychleji postupovala socialisace v průmyslu a
obchodu, nejpomaleji v zemědělství. Přesto však je dnes velká většina půdy zkolektivisována. Formálně přešla státní moc do rukou
dělnické třídy, ve skutečnosti však i v sovětském Rusku působí
zákon oligarchisace politické moci, který poznala moderní politická
soc Dlogie v soudobém stranictví. Tím se už též odpovídá na otázku odstranění tříd. Postavení dělnické třídy jest privilegované,
jak je pochopitelno u třídy, jež se pokládá za nositele moci ve
•státě a jež je sociologicky předurčena k přeměně soukromokapitalistického řádu v řád socialistický. Protiva mezi městem a venkovem odstraněna nebyla, neboť industrialisace země se provádí na
útraty sedláků, kteří jsou vydíráni vším možným způsobem, mnohem hůře než za carského režimu.*)
Technika plánování spočívá v tom, že jednotlivá odvětví vypracují přesné plány výroby (případně spotřeby) pro příští rok.
Z těchto dílčích plánů sestaví státní komise pro plánování vlastní
plán, t. zv. kontrolní čísla pro celé národní hospodářství. Tento
roční plán je v rámci pětiletky, jež zase je částí generálního, patnáctiletého plánu. Největší praktický význam má pětiletka; cena
tohoto plánu spočívá podle Haensela »v prozkoumání skutečných
možností hospodářského vývoje a naskytávajících se obtíží... Je
to program příští hospodářské politiky a výpočet pravděpodobné
a nejvýše dosažitelné výroby«. V pětiletce se investuje největší
část kapitálu do průmyslu vyrábějícího výrobní prostředky, kdežto
průmysl pracující pro přímou spotřebu participuje na investicích
mnohem menší částkou. Ücelem pětiletky není však jen industrializovat (jak u nás vykládali někteří žurnalisté), třebas ovšem je zřejmé,
ž e v zaostalé agrární zemi, která si klade za cíl »dohonit a před*) Srv. Paul Haensel. Wirtschaftspolitik Sowjetrusslands. Tübingen 1930. A.
J u g o w : Die Volkswirtschaft der Sowjetunion und ihre Probleme. Dresden 1929.
«Calwin H o o w e r : The economic life of Sowiet Russia. New York 1931.
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honit« v krátkém čase kapitalistické státy, jest nutno vybudovat
především průmysl; cílem pětiletky je zespolečnění všeho života.
Také Sovětské Rusko chce »nového člověka«, člověka zkolektivisovaného, socialistu každým coulem.
Jaké jsou positivní výsledky plánovitého hospodářství v Rusku ?
Dostává se Rusko z »říše nutnosti« do »říše svobody«? Nastává,
nebo se aspoň blíží doba, kdy každý bude pracovat podle svých
schopností a brát si podle svých potřeb? Takové plánovité hospodářství neexistuje ani v Rusku. Komunisté užívají stejných výmluv
jako demokrati, když se snaží posledním argumentem zakrýti bankrot demokracie: jsme stále ještě v počátečním období socialismu.
A v tomto přechodném stadiu mezi kapitalismem a socialismem
má se každému dostávat podle efektu jeho práce. Na místo krytí
potřeb tedy jen právo na plný výnos práce - což je ovšem princip čiře individualistický. Cílem plánovitého hospodářství jest vyrovnání mezi výrobou a spotřebou; plánovité hospodářství má odstranit »anarchii produkce a konkurenci na trhu« jež jsou »nutnou existenční formou kapitalistického hospodářství«, jak nám svrchu vyložil Obolenský-Osinský. Pětiletý plán je však jen výrobní plán
a k tomu ještě především výrobní plán produkčních prostředků.
Nesoulad mezi výrobou a spotřebou je v sovětském Rusku ještě
větší než v kapitalistických zemích, distribuční aparát funguje nedostatečně. V obhajobě plánovitého hospodářství dvou věcí se komunisté především dovolávají: že plánovité hospodářství odstraňuje
nezaměstnanost a hospodářské krise. Nezaměstnanosti v sovětském
Rusku skutečně není; to však je hlavně zásluhou agrárního charakteru země*), pak teprv stupňované industrialisace a teprv nakonec socialistického systému. A jak je tomu s hospodářskými krisemi? Pojmově jest u dokonalého plánovitého hospodářství jakékoliv konjukturní kolísání vyloučeno, právě tak jako u čistě individualistického hospodářství. »Socialistické plánovité hospodářství
věří, že jest vyzbrojeno proti všem hospodářským krisím, neboť je
považuje za chorobné zjevy jenom kapitalistického hospodářství
(přesněji výnosového hospodářství). Pro tento předpoklad však dosud ještě nebyl s dobrým výsledkem podán ani induktivní ani deduktivní dŮKaz. Ať jakékoliv mohou býti ethické a sociální argumenty,
které se uvádějí pro socialistické nebo komunistické společenské a hospodářské zřízení, jest pochybno, zda by taky h o s p o d á ř s k y mohlo
býti nadřazeno kapitalistickému zřízení. Obzvláště snad jest problematická jeho schopnost odvrátiti nebo také jen přemoci krise.«
Tak soudí známý theoretik konjunkturního badání, Ernst Wagemann. Socialismus se považuje především za hospodářsky nadřazeného kapitalismu. Není-li tomu tak, kde bude shánět argumenty
proti kapitalismu ? V ethice ? To přece nejsou »vědecké« argumenty ;
zde hrozí nebezpečí utopismu, proti němuž právě »vědecký« socialismus vytáhl do boje.
*) Podobně je tomu i ve fašistické Itálii, kde nezaměstnanost je minimální.
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Sovětská hospodářská politika jest ideologická; určují ji jisté sociálně ethické cíle. Jest podivným paradoxem sovětského hospodářství, že inkarnace socialistické theorie v živou skutečnost přinesla nejdokonalejší převrácení historického materialismu. Právě v sovětském
Rusku jest hospodářství pojímáno teleologicky jen jako pouhý prostředek politiky. Boris Ižboldin mluví o bolševismu a stejně tak i o fašismu
jako o ideokratických systémech, chtěje naznačiti, že tyto soustavy
usilují uskutečňovati jistou aprioristickou ideologii. Surányi-Unger
spatřuje v bolševismu »zvláštní změtení vytčení sociálněethického
cíle s čistě materialistickým pojetím hospodářství, jež již v maristickém učení bylo odedávna podivným bodem. Původní myšlenka,
jež spojovala ruské sociální reformátory s marxismem, byla beze
sporu sociálně ethická představa vyrovnávající spravedlnosti«.
Ztroskotávání ruského plánu je důsledkem utopistického základu každého plánovitého hospodářství. Hospodářství není nějaký geometrický problém, řešitelný »kružítkem a pravítkem«. Obludná centralisovanost hospodářství, nedbající zvláštnosti a poměrné autonomnosti jednotlivých ůdů celku, nemůže býti práva budoucím změnám
hospodářského organismu; neboř cíle a prostředky hospodaření se
mění a plán může počítat jen s čistě kvantitativními změnami. V některých odvětvích není možno činiti ani kvantitativní předpovědi:
tak na př. v zemědělství, jež už svou povahou jest odvislé od sil
irracionálních. (Vidíme, že právě v zemědělské výrobě ruské plánování zklamalo nejdokonaleji.) Mechanistický a nepřehledný plán
těžko může znáti vzájemný poměr jednotlivých částí hospodářství
(a všechny statistiky, konjunkturní barometry a pod. zde nestačí),
a zejména nemůže znáti, jak se bude utvářeti jejich poměr v budoucnosti, jak změny v jedněch budou působiti na druhé. Na ruském příkladě nejlépe vidíme chaotičnost plánování. V Rusku na př. postavili továrny na traktory a automobily, ale nemají silnice, po nichž
by jezdily. Poněvadž se počítalo, že potahy budou nahrazeny traktory, vybil se dobytek; teď je nedostatek mrvy a na umělá hnojiva
není peněz. Nebo případ elektrisace. V ní viděl Lenin rozhodný
krok k socialisaci; první ruský plán vůbec byl plán elektrisace. Dnes
již elektrisace země daleko pokročila, ale pro množství vyrobené
energie nenachází se použití. A tak je praktický výsledek pětiletky
ten, že v některých odvětvích byl plán překročen, v jiných ani
zdaleka splněn. K čemu potom takový plán?
Než ruský plán má svůj praktický význam a bylo by chybou
nedbati ho. Jest to stimulans, které vyvolává a organisuje energii
určitým směrem; tato jeho funkce byla dobře pochopena sovětským
tiskem, který více než kde jinde organisuje veřejné mínění a který
dokonale ovládá umění psychologického působení na masy. A krom
toho je plán výborným agitačním prostředkem mimo sovětské Rusko; v nynější neorganisovanosti kapitalistického hospodářství a v
obecné psychose plánovitého hospodářství usuzují lidé takto: lepší
vůbec nějaký, třebas i špatný plán než žádný plán.
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III.
Ve své studii o hlavních formách hospodářství (Die vier Grundgestalten der Wirtschaft. Ein Beitrag zur Grundlegung der Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftspflege. Naposledy v Tote und
lebendige Wissenschaft. 3. vyd. Jena 1929.) rozeznává Othmar Spann
čtyři základní organisační formy hospodářství: čistě směnné hospodářství, neboli čistý kapitalismus; čistě plánovité hospodářství, neboli kolektivní nebo také komunistické hospodářství; korporačné nebo stavovsky vázané hospodářství; a volně pořádané hospodářství
neboli mírný kapitalismus. Z těchto čtyř typů Spann považuje za
životné jen dva: mírný kapitalismus a to ještě jen jako přechodně
možný, a stavovsky vázané hospodářství jakožto pravou a trvale
možnou formu hospodářství. Ostatní dvě jsou utopické a to čistě
směnné hospodářství naprosto neuskutečnitelné, plánovité hospodářství sice také utopické, avšak v určitých případech přechodně uskutečnitelné. Spann kritisuje sociologický darwinismus, který se domnívá, že vývoj postupuje od původního komunistického hospodářství různě vázanými formami k hospodářství kapitalistickému,
aby se opět zakončil v komunismu; opíraje se o Bellowa, Dopsche
a zvláště Theodora Mayera, který shledává kapitalistické vlny ve
sledu dějin, dokazuje Spann, že vždy existovalo stavovské hospodářství, jež není tedy pouhým dějinně podmíněným typem, nýbrž
skutečnou, trvalou organisační formou hospodářství, vyznačující se
užší nebo volnější organickou vázaností, občas dynamicky přerušovanou kapitalistickými vlnami.
Nemůžeme bohužel studovati skladbu všech těchto jednotlivých
typů hospodářství; všimneme si zde jen hospodářství plánovitého.
»Otázka, jak se něco může stati členem celku, jest osudovou otázkou komunistického hospodářství«. Komunismus staví jednotlivce
přímo proti celku, bez sprostředkování nižšími částmi celku. Celek
jest v komunistickém zřízení něco složeného z homogenních součástí, pouhý agregát; »hospodářství se nejprve atomisuje a pak centralisuje - tak se však také zbavuje své povahy jako pravá celkovost, umŕtvuje se a stává se zcela utopickým«. Pravá celkovost
musí však býti organickou odlišností a nerovností. Plánovité hospodářství chce dáti hospodářství určitou napřed stanovenou podobu
a předepsati jednotlivým částicím jejich funkce. Hospodářství se pak
stává jakýmsi obrovským početním úkolem, v němž každému do
podrobností je třeba určiti jeho jednotlivý specifický hospodářský
úkon. Toto plánovité hospodářství nutně musí býti ztrnulé, neboř poruší-li se i jen jeden stanovený poměr určitých součástí, musí se shroutit
celá stavba. Předpokládá tudíž plánovité hospodářství naprostou jednotu všech cílů a všech prostředků hospodaření. Dějiny nás učí,
že takováto jednota je dosažitelna. Je dosažitelna však jen v malých celcích a to ještě za zvláštních poměrů: předpokládá především duchovní jednotu. Prvotní křesťanské obce se vyznačují jistými komu38

nistickými rysy; nesmíme však zapomenout, že se zde hospodářství
přikládal nejnepatrnější význam v lidském životě, a že všechny
obtíže, které se naskytly, byly překonávány tím, čeho je dnes na
světě nejméně a co v nynějším komunistickém zřízení už vůbec
nemůže mít význam: láskou. »Komunistické hospodářství jest tedy
jako krajní případ možné tam, kde v úzkém kruhu je nejhlubší duchovní společenství a rovnost cílů; pro širší kruhy, kde není takových
předpokladů, jest utopií. To, zdá se, věděl už Pythagoras, když vyslovil větu: xotrá zá tav qíímv, mezi přáteli je vše společné - jen mezi
přáteli, mezi pravými, dokonalými přáteli.«
Použitá literatura,^pokud už nebyla citována uvnitř:
WERNER ' S O M B A R T : DER MODERNE! KAPITALISMUS. 3. sv. D A S WIRTSCHAFTSLEBEN IM ZEITALTER DES HOCHKAPITALISMUS. München
und Leipzig 1928. DIE ZUKUNFT DES KAPITALISMUS. Berlin 1932.
E. W . E S C H M A N N : NATIONALE P L A N W I R T S C H A F T : GRUNDZÜGE. Revue
Die Tat, červen 1932.
FRIEDRICH POLLOCK: DIE GEGEN WÄRTIGE[LAGE DES K A P I T A U S M U S U N D
DIE AUSSICHTEN EINER PLANWIRTSCHAFTLICHEN NEUORDNUNG.
Zeitschrift für Sozialforschung 1932. Roč. 1, seš. 1/2.
ERNST W A G E M A N N ¡ STRUKTUR U N D R H Y T H M U S DER W E L T W I R T S C H A F T .
Berlin 1931.]
THEO SURÁNYI-UNGER: ÜBER D A S THEORETISCHE GRUNDPROBLEM DER
SOWJETRUSSISCHEN WIRTSCHAFTSPOLITIK. Schmollers Jahrbuch 1931.
Roč. 55, seš. 6.
IVAN M O S K O W I T S C H : D A S W E S E N DER BOLSCHEWISTISCHEN PLANWIRTSCHAFT. Revue Deutsche Rundschau, říjen 1932.
DIE SOZIALISTISCHE P L A N W I R T S C H A F T IN DER UdSSR. Wien-Berlin 1932.
SOUBOR PŘEDNÁŠEK OBOLENSKI-OSSINSKÉHO, RONINA, GAYSTERA,
KRAVALA.
O T H M A R S P A N N : TOTE U N D LEBENDIGE WISSENSCHAFT. 3. vyd. Jena 1929.
JOSEF DOBRETSBERGER: KORPORATIVE WIRTSCHAFT. KRITISCHE SICHT U N G IHRER IDEOLOGIEN. Schmollers Jahrbuch 1932. Roc. 56, seš. 1.
WILHELM A N D R E A E : BEGRÜNDUNG U N D E N T W U R F FÜR EINE WIRTSCHAFTSPOLITISCHE UMGESTALTUNG DER [STAATSWIRTSCHAFT.
Berlin 1929.
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LISTY Z Č E S K O S L O V E N S K A
AFRODITE A VEREJNÉ HLASOVÁNI, ANEB
O ZOBECNOVÄNÍ KULTURY
ČLÁNEK SKORO PEROUTKOVSKY
Úvod, a n e b jak k t o m u došlo.
Není tomu dlouho, co prošla novinami zpráva o tom, že se
pomýšlí na snížení dotace státních cen o 60.000 Kč. Někteří lidé
se nad tím jaksi nepochopitelně rozčilovali; mluvili o národohospodářských principech, srovnávali státní ceny s minimálními mzdami
a říkali, že snižovat je, jako se snižují všechny ostatní položky veřejných vydání (kromě některých ovšem), je stejně spravedlivé, jako snížit smluvnímu zaměstnanci plat o totéž procento jako řediteli
banky, v níž jest zaměstnán; neboť kultura, říkali tito lidé, je u nás
na tom asi stejně jako takový smluvní zaměstnanec.
Reptajíce takto, zpronevěřovali se títo lidé jedné ze svých základních zásad: totiž zásadě, že kultura jako věc duchovní potřebuje
především vnitřního, řekl bych morálního obohacení, a pak teprve
hmotného. A kdyby byli poněkud bedlivěji sledovali vývoj událostí, nebylo by jim ušlo několik faktů, které svědčí o tom, že česká
kulturní i nekulturní veřejnost dbá právě dnes právě o toto morální
povznesení, nechávajíc moudře hmotnou podporu na dobu příhodnější. Ježto však, jak se zdá, si toho nepovšimli, zdálo se nám příhodným sebrati tato fakta a seřaditi je tak, aby výsledek byl zřejmý
i těm nejzaslepenějším.
I. P r v n í k r o k , a n e b B i t v a u H r o n o v a .
První počátky tohoto stoupajícího úsilí o morální povznesení
kultury dlužno spatřovati v tom okamžiku, kdy lepší část národa,
zastoupená představiteli civilní i vojenské moci, povstala proti zneuctění Jiráskovy památky znehodnocováním umělecké hodnoty jeho
díla. Nastal z toho na chvíli zmatek, ale když se, tak říkajíc, rozplynul dým děl a utichl třeskot zbraní, bylo každému dobrému
občanu zřejmo, že boj je vyhrán. Mohutný veřejný projev dosáhl
svého účinku a zanechal trvalý dojem.
To byl první krok.
II. D r u h ý k r o k , a n e b J a r o m ě ř i c k ý a r e o p a g .
Za nějakou dobu po této události se stalo, že se strhl povyk
nad hrobem Otokara Březiny - to jest vlastně nad knihou Jakuba
Demla. Někteří mluvili o špinavém prádle a jiní dokonce o pomluvě a závisti (bledé). Psalo se tu a psalo se tam; ale bylo znáti,
že něco chybí a že se tato věc nedá vyříditi slovy, nýbrž že je
nám potřebí činu. Cítilo se, že něco visí ve vzduchu (a nebylo to
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jen to špinavé prádlo) a všichni si byli vědomi, že se musí přihoditi něco rozhodného.
A také se přihodilo. Tentokráte to byly Jaroměřice, které povstaly jako jeden muž; shromáždily se, pravím, po athénském způsobu pod širým nebem a soudily; načež jsme mohli čisti na různých místech v různých časopisech toto prohlášení:
»V minulém roce byl odevzdán veřejnosti takový obraz Otokara Březiny, že
zarmoutil všechny, kdo básníka milovali, a musil zmásti ty, kdo h o zblízka neznali.
Dílo Březinovo zůstane vždy přístupno poznání a případné omyly přítomnosti opraví si budoucnost. Jinak je tomu se soukromím básníkovým, které bylo nyní poskvrněno neuvěřitelným způsobem. Vděčnost, kterou jsme my, obyvatelé města
Jaroměřic n. Rok., všichni zavázáni svému velikému čestnému spoluobčanu, nedovoluje nám, abychom mlčeli k této těžké křivdě. Prohlašujeme s největší rozhodností, že kdo mluví o nesnášelivosti a nenávisti básníkově, podává svědectví o sobě
a nikoli o Otokaru Březinovi. Básník přijímal u sebe lidi různých vyznání náboženských a různého přesvědčení filosofického a politického bez rozdílu národnosti
a rasy. I když odmítal nějaký názor, nikdy neodsuzoval člověka. Našel-li kde stín,
s tím větším úsilím zdůrazňoval současně světlo. Za dobu téměř třiceti let, co žil
mezi námi, nebylo jediného člověka, jehož by byl dovedl zarmoutiti. Jsme svědky
toho, že se splnila prosba jedné z jeho modliteb: vedl i ty, kteří neznali jeho díla,
příkladem svého života k neumdlévající práci a lásce všech. 2il životem světce.«

Tímto prohlášením byl roztát celý gordický uzel; každý kritik
cítil, že rozhodné slovo bylo řečeno a že se nelze již vzpouzeti
proti hlasu lidu takto projevenému. Spokojené mlčení se rozestřelo
nad lány žurnálů; a holubice míru rozepjala peruti nad českou kulturní veřejností.
III. K r o k r o z h o d n ý , a n e b P o s l e d n í b o t a T o m á š e Bati.
Tento druhý projev hlasu lidu by byl mohl stačiti i těm nejzaslepenějším z malověrných, aby prohlédli a uzřeli onu spásnou
hvězdu první velikosti zářiti na českém kulturním nebi. Tu však
přišlo něco, co bylo přímo meteorem - co však, žel, také brzy jako
meteor pohaslo.
Byl to geniální plán Tomáše Bati na zobecnění literatury - plán,
za jehož dochování děkujeme našemu přednímu žurnalistovi, p.
Eduardu Bassovi - který jej s chvályhodnou pílí a podivuhodnou
pamětí zaznamenal v původní formulaci. Budiž nám dovoleno citovati slova samého Napoleona obuvi, týkající se tohoto plánu:
»Pane, n e m á m e literaturu pro lid. T o všechno, co se píše umělecky, to je
pro vzdělance - a to ještě nevím, jestli je to baví
Znáte Jacka Londona ? Pane,
to je pro m n e lidový autor. Autor, který chytne čtenáře příběhem a už ho nepustí.
Ale nejen t o : on h o učí. On do něho přímo vlévá sebedůvěru. Tam není žádné
sentimentální plácání. Tam je chlap, který se musí rvát se životem a rve se, dokud nevyhraje. Pane, to je něco. T o je četba, jaké potřebujeme. Vecpávat do lidí
vůli k zápasu a víru ve vítězství
T o se v nich musí probouzet, k tomu se musejí vychovávat - a to je nejčestnější úkol literatury. Dostat svůj národ na nejvyšší
stupeň - to je přece meta pro vážné spisovatele! A na to se nesmí jít se žádnými
psychologickými romány a [se žádným estétstvím. Na to se musí jít rozumně,
podle toho, co věc potřebuje. Já už to m á m promyšleno a po vás chci, abyste to
dal do běhu. Musí to vypadat takto: Každý týden musí vyjít jeden s v a z e k . . . nejlépe, kdyby měl přesně pět archů. T o je rozměr, který, jak jsem zjistil, stačí průměrnému dělnickému čtenáři právě na čtení přes jeho nedělní prázdno. A od toho
se musí vycházet; aby ti lidé měli, co je v neděli uchvátí a co je zdrží od hospod
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a lajdačení. Když to bude kratší, zas nám lidé vlezou do putyk, když to bude delší,
nevyspí se nám pro všední d n y . . . Teď obsah: musí to mít všecky vlastnosti londonovské povídky, ale musí to být z našeho života. Ten hrdina, co to všecko vyhraje, musí být chasník z naší vesnice, dělník z naší české továrny, pomocník z naší
české dílny
A ovšem dát do toho ten skvělý londonovský optimismus. Žádné
rozervance, pane, celé lidi! A to by byl tedy úkol těch literátů. T o by byla vaše
starost, dát je dohromady. Já je tak neznám. Ale myslím si: Copak by se takový
Karel Čapek nemohl do toho pustit? A nebylo by to chytřejší než i London? Sežeňte pět, deset takových chlapců, kteří by se do toho pustili. Snad jich tu zatím
víc není. Ale pusťte se do toho, když to zatím jiní nedovedou, však oni se naučí.
M y jsme také nedovedli hned dokázat dámský střevíček. Ale začít se musí, ukázat
příklad, udělat školu. Čapek, vy, Langer - jen s nimi mluvte. Já jim dám za těch
pět archů patnáct tisíc korun. Každý týden patnáct tisíc korun
Pro čtenáře b y
takový románek nesměl stát víc než korunu. Spíše ještě jen devadesát haléřů. U ž
jsem si to spočítal, ono by to šlo. Pane, já bych toho tiskl statisíce! Všechny své
prodejny bych do toho zapřáhl. Sobota by byla ve znamení literatury. A nejen
u nás, m y už m á m e přece velkou síť v zahraničí, to by se hned překládalo do
čtyř, šesti jazyků a prodávalo zas tam. Všude v Evropě je třeba výchovy k vystimismu. Tady je cesta k tomu. Já jsem připraven. Sežeňte mi k tomu prvotřídní
spisovatele a za půl roku m ů ž e m e začít.«

Není, doufáme, třeba ještě něco dodávati k ohromující genialitě tohoto plánu. Kdyby nebyl zasáhl nelítostný osud, byli bychom
se možná dočkali jeho uskutečnění. Tak jest nám zatím jen doufati, že se najde někdo jiný, kdo by provedl toto ideální zobecnění
literatury - a jaká by to byla mravní opora spisovatele, vycházet
ve 100.000 výtisků a pomáhat lidem k úspěchu!
I n t e r m e z z o : Co t o m u říká č e s k ý k u l t u r n í ž u r n a l i s t a ,
a n e b Bas t v r d í m u z i k u .
Říká k tomu tolik:
»Těšil jsem se, že ji ( = vzpomínku na hovor s T. Baťou) budu moci j e d n o u
p o letech otisknout s úsměvem při nějakém radostném jubileu velikého pracovníka.
2el, podnět je právě opačný
(Tato myšlenka) dnes už je pohřbena úplně.
Myslím však, že se sluší připomenout, jak živě Tomáš Baťa cítil problém ne-li literatury, tož aspoň čtiva, a do jak velkorysých organisačních forem byl hned h o t o v
tuto myšlenku převésti.«

Jemná melancholie - melancholie nad zase - jedním - neuskutečněným - snem - těchto slov je příliš dojemná, aby k ní bylo
možno co dodati.
Vskutku: »... ne-li literatury, t o ž aspoň čtiva...«
V. M o r á l n í n a u č e n í .
Z toho všeho jest nad slunce jasno, že nám není kormoutití se
nad hmotnými obětmi, jež musí kultura za dnešních zlých dob přinášeti, nýbrž že jest nám s radostnou myslí sledovati postup zveřejňování statků kulturních a že jest naší mravní povinností napomáhati
jak potlačení pokusů proti němu směřujících, tak zejména k vzrůstu
snah, směřujících k uskutečnění kulturního ideálu Tomáše Bati.
Z á v ě r : A u d i a t u r et a l t e r a pars, a n e b Co t o m u ř í k a j í
lidé nedemokratičtí.
»Afrodite by byla bohyní, i kdyby se o tom veřejně hlasovalo.«
(Amiel, Důvěrný deník.) - S P E C T A T O R
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P O Z N Á M KY
JAMES JOYCE A CESTI VYKLADAČI: Jsou dva druhy českých literáních
ochotníků. První se spokojuj! tím, že přežvýkají všechno, co se jim dostane do
rukou, nestarajíce se tak o chuť jako o to, aby bylo sousto s dostatek naměklé
pro jejich bezzubé dásně. K těm náleží především ti kritikové, kteří dovedou napsat na nějakou bezvýznamnou sbírku lyriky třicet řádek šmahem chválivých a teprve ke konci jen tak m i m o c h o d e m podotknout, že se v ní d o k o n c e tu a tam
mihne jiskřička opravdové poesie. Potom jsou jiní, kteří občas pociťují potřebu
padnout před někým na břicho a z této posice měřit jeho velikost, která ovšem
takto nesmírně narůstá. K těm dlužno počítati pp. Vladimíra Procházku a Adolfe
Hoffmeistra, překladatele Joycovy A n n y L i v i e P l u r a b e l l y , která letos vyšla
česky. Předem budiž řečeno, že tato slova nemají býti nijak na ú j m u oběma pán ů m v jejich funkci překladatelské. Rádi j i m přiznáme svědomitost a obratnost,
s níž přeložili A n n u L i v i i tak, jak asi měla býti přeložena, pokud mohla býti
přeložena. Týká se jich to jen v jejich funkci přespříliš ochotných vykladačů a vychvalovačů něčeho, co b y c h o m stěží našli v celé A n n ě L i v i i . Oceňujeme-li tento
fragment nového Joycova díla po umělecké stránce, m ů ž e m e viděti jeho cenu právě
j e n v jeho slovní stránce. M ů ž e m e viděti v A n n ě L i v i i skvělou dadaistickou
prózu, vytvářenou metodou intelektuální; zvláštní emotivnost Joycových děl tkví
právě ve spojení této racionální m e t o d y skladebné se zdánlivě irracionálním výrazem. T o je zhruba všechno. Pánům Hofímeistrovi a Procházkovi se však zamanulo
viděti v tomto díle »zvláštní svět s vlastními zákony«, který »se má k běžné literatuře jako neuklidovské geometrie k běžné euklidovské geometrii«, »pankosmickou
historii bez času«, dílo, které prý »bude hráti ve vývoji literatury podobnou roli
jako Piccasův kubismus v moderním výtvarném umění«, jednu z těch básní, »které
nesou klenbu nebes nad světem lidí« a podobné nesmysly, jimiž se snaží býti joycovštější než sám Joyce. Neuvědomují si dvě věci - že takto vychvalují jako definitivní veledílo něco, co ještě není vůbec hotovo, a že j e to něco, co je skrz naskrz
odvážným literárním experimentem, jehož zdar nebo nezdar se ukáže právě teprve
až bude skončen a zvážen. Kdyby už mělo dojiti k prorokování, bylo by m o ž n o
spíše říci, že se Joyce pokouší o neuskutečnitelné - ač-li bychom měli ovšem bráti
vážně všechny ty pseudopsychologické teorie, jež oba pánové papouškují po autorovi, aniž si uvědomují, pokud je m o ž n o je brát vážně a pokud nejsou jen mystifikacemi na účet honosných žurnalistů, honících se po Evropě za interviewy.
tv
P O Z N Á M K A K MEZINÁRODNÍM FILOSOFICKÝM KONFERENCÍM. V e
dnech 6.-8. října 1932 se konaly v Praze mezinárodní filosofické konference, pořádané »Filosofickou revuí«, jichž se vedle domácích zúčastnili v počtu dosti značném
i přednášející z ciziny: z Německa, Polska, Belgie a Jugoslávie. Z m i ň u j e m e se o tomto
sjezdu především proto, že jím po prvé vystupuje u nás na filosofické fórum
t o m i s m u s , jakožto filosofie křesťanská, usilující o řešení myšlenkových a sociálních
problémů j e d n o t n ý m duchem, čímž zároveň se liší tento sjezd ode všech ostatních
kongresů, postrádajících veškeré jednotnosti. Není to však náhodou, že se tento
sjezd koná p r á v ě v t é t o d o b ě . Jde totiž dnešním myšlenkovým světem silný
proud, který se odvrací od filosofických principů, daných otci moderní filosofie,
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Descartem a Kantem, a který se - když ne přímo, tedy v mnoha bodech - stýká
s filosofií sv. Tomáše Akvinského. Můžeme-li karakterisovati moderní myšlení jedním
pojmem, aniž b y c h o m upadli do neurčitého zevšeobecňování, pak se nám nabízí
v aristotelovském smyslu analogicky pojatý pojem s u b j e k t u jakožto znak moderního myšlení od teorie poznání až po názory sociální a hospodářské: od Kanta,
u něhož smyslový materiál jest f o r m o v á n subjektivními nazíracími formami a kategoriemi až po novokantism Cohenův, v němž předmět jest přímo tvořen poznáním,
shledáváme se s toutéž stupňující se tendencí k vypjatému subjektivismu, který
v oblasti hospodářské má svůj korelát v kapitalismu ekonomickém. Tomismus pak
celým svým duchem jest zaměřen k objektu, k věcem a k jsoucnu, proto nejen
se kriticky vyrovnává s moderním subjektivismem, ale stýká se v mnoha podstatných bodech s filosofickými tendencemi přítomnosti, karakterisovanými v Německu
pregnantně v ě t o u : »Die W e n d u n g der Philosophie zum Realismus und Ontológie«.
Zvlášť jasně to vyniklo z přednášky E. Przywary S. J., jenž mluvil o sv. Tomáši
a základních duchovních proudech přítomnosti: 1. obrat k objektu, 2. obrat k e společenství (Gemeinschaft) a 3. obrat k jsoucnu. Obrat k objektu projevuje se nejzřetelněji ve fenomenologii Husserlově, která jest jedním z nejvlivnějších filosofických
proudů v Německu a vítězí právě ve Francii a která po prvé na začátku našeho století
provedla kritiku psychologismu a relativismu, které zdůrazňovaly závislost pravdy
na lidských poznávacích schopnostech. Proti ním staví Husserl nezávislost pravdy
na lidském poznání, určuje jako podstatný znak poznání předmětnost obsahu a intencionalitu vědomí, které jest vždy zaměřeno k něčemu, co není jím. Poznání
nevztahuje se pak k jevům, jak chtěl kantism, ale postihuje přímo, mluveno tomisticky, ordo essentiarum, či jak fenomenologové říkají »Wesen«. V poznání rozeznává
Husserl noema (obsah) a noesis, (akt), při čemž noema není výrazem noesis, nýbrž noesis
určeno noematem. Husserl však mluví stále jen o v ě d o m í , teprve v posledních svých
pracích přechází v transcendentalismus a posledním jeho slovem jest transcendentálni
subjektivism. E. Stein pokusil se ve sborníku k 70. narozeninám E. Husserla srovnat zakladatele fenomenologie s Tomášem Akvinským a dochází k závěru, že u obou jest zdůrazněn primát pravdy před intelligere, a primát světa před ordo idearum. Fenomenologie
snaží se však odmýšlet od smyslovosti, což ji oddaluje od tomistického realismu, v n ě m ž
smyslový původ poznání jest přesně v y m e z e n . - V rozboru obratu k společenství vyšel
Przywara od individualismu »Contrat social«, který je základem společenského zřízení
moderní doby, především demokracie, a zdůraznil přelom, projevující se u Max
Schelera, kde společnost jest před individuem, »my« před »já«. Jest nejprve společnost
a pak individuum a jejich napětí vyrovnává se ideou solidarity. S podobnými názory setkáváme se u O. Spanna, v jehož universalismu »celek« jest před »částí«,
společnost před individuem. Max Scheler podal s Jos. Plengem manifest profetického socialismu, který měl vliv na německou revoluci, a Spannovy názory dosáhly
příznivého přijetí v německém nár. socialismu. Mladá generace německá, sdružená
kolem revue »Tat«, se ovšem odklání od Spanna, jak dosvědčuje článek Petera
Fockse (Tat, XXIV, 7) »Die zünftigen Nationalikönomien« a přijímá daleko spíše
Sombarta, z myslitelů pak L. Zieglera, Paula Ernsta, kteří přijímají ideu říše boží
na zemi, totožnou s ideou národa. Zde zase stýká se moderní myšlení s duchem
tomismu, v němž postup jde od genus přes species k numerus a kde individuum
jest částí rozumu, jakožto duchovní osobnost však jest sama pro sebe. Člověk jest
čímsi mezi společnosti a osobností, jest v něm vnitřní napětí kreatúry. - Třetí obrat
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moderního myšlení je karakterisován jako příklon k jsoucnu. To znamená, že prima
philosophia jest ontologie, jak to říká Nikolai Hartmann. Otázka pravdy jest otázkou
jsoucna a proto nejnovější proud filosofie, t. zv. existenciální filosofie Heideggerova,
Jaspersova a Hartmannova jest především ontologií (hermeneutikou jsoucna, jak říká
Heidegger). Analysou všedního života dochází Heidegger k »Nichts« jakožto poslednímu důvodu světa. Existenciální filosofie jest dle Przywary filosofií d ě d i č n é h o h ř í c h u , neboť vychází z předpokladu porušenosti a zlomenosti lidského tvora. Závěr řeči
E. Przywary, ač nevysloven přímo, vyznívá přece v jasnou devisu: jest m n o h o
společného, co spojuje dnešní filosofické pravdy s tomismem, ale na existenciální
filosofii je vidět, jak závěry Heideggerovy se odchylují od Tomášova pojetí lidského
života, jakožto »motus rationalis creaturae ad Deum«. - Rozvedli jsme přednášku
E. Przywary poněkud šířeji, neboť byla nejvýznamnější, jak vzhledem k osabě přednášejícího, tak především k obsahu, podávajíc hluboký pohled do duchovních proudů
doby ve vztahu k tomismu. Všechny ostatní přednášky neseny byly úsilím o zdůvodnění ontologického řádu jakožto základu objektivity poznání. Byly to především
referáty H. Boškoviče (objectivitas cognitionis), K. Kowalského (Metaphysica Thomistica et aspirationes mentis modernae) a A . Pavelky málo přesvědčující přednáška
»Fysický řád základem metafysického řádu« a Matochův »Ontologický řád jako základ
vývoje osobnosti lidské«. Ostatní konference byly věnovány speciálním problémům
ve vztazích k tomismu, tak P. Jolivet ve srovnávání intelektuální intuice Bergsonovy
s tomismem a P. Bochenski o metafysice v moderní logice. Přednáška J. Beneše
o stavu filosofiie v české mentalitě a jak jí m o ž n o přispět metafysikou sv. Tomáše byla
příliš všeobecná, aby byla naprosto přesvědčivou, jakož vůbec přednášky českých
referentů trpěly přílišnou abstraktností a všeobecností. U cizích myslitelů imponuje
dále obsáhlá informovanost o filosofickém dění naší doby, která jest dosti závažn ý m nedostatkem našich filosofů, kteří se spokojují s dogmatickým traktováním
nauky sv. Tomáše nebo dokonce postupují docela netomisticky od teologie k filosofii
(Matocha, Urban). Především třeba, aby naše tomis tická filosofie vyšla ze seminářů a všímala si živoucího dění jak myšlenkového, tak du chovního a vůbec. Nakonec n e m ů ž e m e
se nezmíniti o P. Met. Habáňovi O. P., redaktoru »Filosofické Revue«, j e m u ž náleží
zásluha, že tento sjezd byl realisován s průběhem tak skvělým. Doufejme, že podněty
k přemýšlení, jež dal, přinesou své ovoce především u mladých.
rv
D U C H DEMOKRACIE VE VÉDÉ. Jan Slavík, z n á m ý a neúnavný bojovník
za demokratické chápání českých dějin, napsal do týdeníku »Sobota« (č. 36) článek
o »změněné učebnici a nezměněném duchu«, v kterémžto článku s vervou opravdového strážce demokracie a republikanismu zle vyčinil profesorovi Karlovy university
Josefu Dobiášovi za jeho učebnici starověkých dějin, která prý sice po vědecké stránce
jest velmi dobrá, ale dopouští se j e d n o h o hříchu - prý se ještě »neodrakouštěla«.
Prý tato učebnice jest skrz naskrz proniknuta duchem monarchismu, jenž je dědictvím po starém Rakousku a který nedovede vysvětlit m o ú v y , jež vedly ke vzniku
demokracie, ale dovede za to skvěle a výraznými rysy vylíčit pád republik, neskrývaje při tom pocity radosti z bortících se principů demokracie; j e prý to učebnice
nebezpečná naší mládeži, neboť v ní vzbuzuje přesvědčení, jako by se v historii
střídaly monarchie a demokracie jako lichá a sudá čísla, zatím co vývoj jde k demokracii jakožto nejlepší vládní formě. Na doklad málo demokratického smýšlení
prof. Dobiáše cituje Slavík jednu větu z jeho učebnice: v Římě hromadil se neza-
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městnaný proletariát, n e j l e p š í t o p a ř e n i š t ě o b č a n s k ý c h n e p o k o j ů (r. 146).
Zde, volá Slavík, »ozývá se ta nedemokratická 'a nerepublikánská filosofie sociálního hnutí, jež dovede velmi dobře vyzvednout stinné stránky lidového hnutí, ale
nic světlého o nich nedovede říci.« K tomu tedy stůjž zde malá poznámka : představme si historika, který tak někdy kolem r. 1950 bude psát dějiny naší doby a
napíše na př. tuto větu : na různých místech v Československé republice hromadil
se kolem r. 1932 nezaměstnaný proletariát, který byl pařeništěm občanských nepokojů (projevujících se srážkami s četnictvem na různých místech). A teď by si
tuto větu - která přece není ničím jiným než konstatováním fakta - přečetl nějaký pan Jan Slavík II. a napsal do týdeníku »Bota« článek, v n ě m ž by s velikým
rozčilením dokazoval, že onen historik vidí j e n o m stinné následky lidového hnutí,
ale nic světlého o nich říci nedovede. Nevíme ovšem, jak by onen bojovný Jan
Slavík II. pokračoval dále, neboť by asi musil říci, že to bylo v republice demokratické, za života Jana Slavíka I., který tak neúnavně hájil principy demokracie,
ž e i nevinnou větu Josefe Dobiáše o nepokojném proletariátu obvinil z antidemokratíckých a monarchistických tendencí. Nepochybujeme ovšem, že naši historikové,
nedbajíce ničeho, tím méně už naší poznámky, vezmou si naučení Jana Slavíka
k srdci a budou napříště psát j e n o m vzorné dějiny pro demokraty a republikány;
ale nejen to, těšíme se, že p o vzoru Jana Slavíka vystoupí jiní mužové v různých
politických stranách, jimiž je naše milá vlast tak zpestřena, a budou kategoricky
žádat, aby byly napsány dějiny pro fašisty, pro národní demokraty, pro agrárníky,
dále dějiny pro československé baráčníky, pěstitele harckých kanárů a konečně
dějiny pro stolní společnost »Macarát«. Představujeme si, že historik, píšící pro posledně jmenovanou společnost by především vyzdvihl Artušovu »table ronde (Tafel rundě, okrouhlý stůl) jakožto zárodek stolních společností a pokračoval b y až do
naší doby, jsa veden pevným přesvědčením, že celý vývoj spěje k založení stolní společnosti »Macarát«, která jest vyvrcholením celých tisíciletí, a že vše, co nepodporovalo
vznik této společnosti, musí bytí. zapomenuto a potlačeno. Tak by skončil onen historik
svoji práci, jsa nadšeně pozdravován davem - stolní společností »Macarát.«
rv
METAMORFOSA JEDNÉ DEFINICE DEMOKRACIE. Doba je více nebo m é n ě
zlá. Poznat, jak je zlá, od toho jsou všelijaké indexy cen, vkladů nebo nezaměstnaností. Všelicí bursiáni se řídí takovými indexy. Rozhodnou se podle nich, jak
na co vsadit. Obyčejný smrtelník, řekněme rovnou, nešpekulant, má ještě jiná měřítka, aby rozeznal míru zla a dobra své doby. Je ještě jiný index, nazveme j e j
indexem duchaplnosti nebo slovní eskamotáže, nebo sofistiky nebo něčeho takového podobného. Tyto indexy obstarávají lidé, o kterých by bylo lze říci totéž,
c o říká Henri Pourrai o j e d n o m kumpánu v svém románě »Gaspard des Montagnes »Les idées lui venaient c o m m e les petarelles au derrière ď u n e chèvre«. N e c h m e
však to rčení hrdinovi Pourratovu.
Výklad demokracie požívá také takové barometrické metamorfosy jako index
cen, vkladů a nezaměstnanosti. Soudíc podle způsobu, jakým se lidu vykládá Eufemistický význam demokracie, zdála by se doba svrchovaně vážná. Duchaplní heroldové nadužívajíce lidové moudrosti a vtipnosti, hýří rčeními, podle kterých »nechodíme kolem horké kaše,« »nevyléváme děti s vaničkami«, ani »si nedáváme
n o h y za krk«, a spojují tuto lidovou moudrost s vlastními sofismaty.
Karel Čapek se zabýval často problémem demokracie a káral nás vždycky
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velmi povýšeně, že se chováme na tom našem bulváru demokracie nedůstojně.
V r. 1925 nebylo ještě tak zle, jako je dnes, a tu tedy vykládal problém demokracie trochu s vyššího hlediska. Demokracie trpí prý, že si nepotrpí na p o m p u
a obřady, »zvláštní však je, že démos ěili lid si naopak na p o m p u a obřady potrpí; dokonce pompa a pariida byla to jediné opravdu lidové ve starých monarchiích a theokraciích.cO
Vláda lidu bude prý tedy plnou skutečností teprve tehdy, až pochopíme, že
j e stejně slavná a hodna obřadů jako vláda císaře Augusta nebo vláda boží na zemi. 2 )
Bez této p o m p y to prý tedy asi nepůjde. Tento nedostatek Čapkovi stačil v r. 1925,
V r. 1932 se však poměry zhoršily. To už není ani čas k tomu, abychom
si kteréhokoliv večera řekli, co jsme toho dne udělali zřetelně demokratického.^)
Diskutivního charakteru demokracie se zneužilo, kdekdo si myslil, že má právo
mluvit proti. T o nechť přestane. V r. 1932 budiž podle K. Čapka »demokracie
jako program optimismus, láska, srdečnost, důvěra, životní schopnost a čilost; je
to činná důvěra, že i k d y ž v ě c i n e s t o j í d o b ř e , * ) d á s e s p o l u p r a c o v a t
k l e p š í m u . « (str. 121) Je vidět tedy, že je zle. Mentorující sofista dává pragmatístickou radu. Ale prostý člověk (kvitujeme, že i kus prostého Čapkova »já«) nesměle n a m í t n e : »jo, ale když ono se to stokrát nepovede!« Nuže? Praví K. Čapek:
»máme si dát nohu za krk?«5) Ale je těžko konejšit démos, když je mu zle. Dem o s je v podstatě prevít. Kdo ručí za to, že se nezneužije tohoto nového význam u demokracie, tak jako se zneužilo onoho staršího diskutivního?
Ale, Karle Čapku, neztrácejte hlavu. Sofisma svou povahou není nikdy u
k o n c e ani v úzkých. Doufejme, že za dalších sedm let nám vyložíte opět význam
demokracie, a protože j s m e nenapravitelní pessimisté, věříme, že bude ještě hůř.
A tu si dovolujeme hádat, že nám předložíte nový, naprosto spolehlivý a nežneužitelný výklad demokracie. Jednoduše a jasně: »Demokracie je k d y ž . . . «
vzd
QUADRAGESIMO A N N O A MINISTR ŠRÁMEK. Encyklika Quadragesimo
anno není jen oslavný spis na pamět činu Lva XIII.; jest především konkrétním
programem sociální práce katolíků. Už encyklika Rerum novarum, avšak zejména
encyklika Quadragesimo anno spatřuje cestu k obnově společenského řádu ve stavovském zřízení, jež katolíci ode dávna považují za pravou a přirozenou formu
společností. V Prager Tagblattu ze dne 25. září se dovídáme, že konečně také u
nás se k tomuto programu »zaujímá stanovisko«. Jak to stanovisko zaujal vůdce lidové strany ukazuje, zpráva P. T., kterou zde otiskujeme; její dokumentárnost nepotřebuje poznámek. » B r n o . Včera byl zde zahájen kongres Všeodborového sdružení křesťanského dělnictva a zaměstnanectva, jehož se súčastnilo 250 delegátů, kteří
zastupují 26.000 členů. Ministr Msgr. Dr. Šrámek mluvil o sociálně politických otázkách. Označil d e m o k r a c i i j a k o j e d i n ý m o ž n ý s y s t é m pro poměry československého státu a národa, který umožňuje provedení sociálních úloh. S e s t a v o v s k o u o r g a n i s a c í s p o l e č n o s t i , encyklikami papežů Lva XIII. a Pia XI.
doporučovanou, j e s t p r ý d n e s t ě ž k o p o č í t a t . I kdyby se podařila stavovská
1) K. Č . O věcech o b e c n ý c h . 1932 u B o r o v é h o . S í r . 44 a n.
2) tamtéž sír. 47.
3) jak se ještě doporučuje tamtéž na sír. 23.
4) neřku-li za nic — pozn. pisatele.
5) íamíéž sír. 122.
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organisace společnosti, musily by soukromoprávní odborové organisace potrvati.
Naše směrnice pro budoucnost, pravil ministr, jest z ř í d i t i k o m o r y p r á c e . Požadavek z e m ě d ě l s k ý c h k o m o r dostává se právě do konkrétních forem. Budem e o tom velmi vážně jednati, budou o to boje, ale musíme se toho odvážiti,
abychom tak přispěli k organisaci nového řádu doma a ve světě.« A zakončujeme
citátem z referátu Lidových listů o témž Srámkově projevu: »Běda nám, kdyby
u nás byla jiná soustava než demokratická.«
sb
Z P R l R U C K O V t C H MOUDROSTI. Už je tomu velmi dávno, co prof. dr.
Staněk se dal do ú m o r n é h o spisování školních příruček, ale nezdá se nám, že by
byl při tom nějak zmoudřel. Náhodou jsme dostali do rukou 2. vyd. jeho »Dějin
světové literatury pro školy i soukromé studium s 59 podobiznami«, kde jsme sice
moudrost nehledali, ale zato jsme byli odškodněni jiným způsobem, za což rádi
promineme prof. dr. Staňkovi fráze průměrného českého vzdělance, jimiž charakterisoval na př. Chestertona (Láme dřevce za katolicismus v groteskních novelistických
pracích. Duchaplné i katolicky tendenční jsou jeho detektivky.), Claudela, Rilkeho,
Mallaméa, Baudelaira (B. uvádí do básnictví počitky čichové, chuťové a hmatové;
charakterisuje h o záliba v perversnosti; v některých básních projevil formální mistrovství a dosahuje účinků hudebních) a j. Byli jsme odškodněni upřímností až zábavnou, s jakou se přiznává k nejopravdovější ze všech našich národně-maloměšťáckých ctností, jíž je ctnost průměrností a fráze, která nemůže zrodit nic jiného než
samu sebe. Uznáváme rádi, že za to prof. dr. Staněk nemůže. Prostě na ty věci nestačí
a také se jinam nedere. Nezbývá než opět citovat několik takových míst: »Složila
devět knih básní, mezi nimi i knihu písní svatebních« (Sapfo) » . . . celkem vypravuje
30 příběhů, rozdělených na 1001 noc. Nakonec poprosí krále, aby ji neusmrcoval,
neboť má s ní zatím tři syny, a král, který si ji zamiloval, zanechá své ukrutnosti.«
Všechna sláva z této sbírky literárních anekdot postihla však Li-Tai-Pea. »1 když se
oženil, skládal stále jen verše, takže manželka jej opustila; stal se pak potulným
p ě v c e m . . . Jeden z ministrů četl jeho básně a doporučil jej císaři, který jej přijal
d o dvorní literární akademie. Byl snad stále opilý. Když skládal básně, roztíraly m u
dvorní dámy tuš a císař mu naléval víno. Když kdysi v opilosti usnul, poručil císař
ze žertu mocnému kleštěnci, aby básníka vyzul: ten pak z pomsty básníka ode
dvora vystrnadil.« Taková je tedy poesie Li-Tai-Pea, viděná očima prof. dr. Staňka.
Jsme nakloněni soudit, že jde spíše o literárního tajemníka lásky nebo o příručku
pro rodinu a domácnost.
fl

R E D A K Č N Í P O Z N Á M K A . Pro omezený rozsah 1. čísla bylo
odsunouti V A R I A a K R I T I K Y do druhého čísla.

nutno

Básnickou k n i h u
FRANTIŠKA L A Z E C K É H O :

KRUTA CHEMIE
dostane každ
o d b e r a t e l „. ¡ádu"

za Kč 15—, místo za Kč 20—.
Expeduje administrace
Rádu, Praha ršovice, Palackého číslo 74.

Nákladem olomouckého
konventu don nikánů vychází:
FILOSOFICKÁ REVUE
odborný čtvrtletník.
Podává filosofickou synthesu na základě
tomistickém. Redaktor flr. M. Habái t.
Předplatné ročně 35 Kč. studenti 15 Kč.

NA H L U B I N U
odborná revue
pro všechny otázka náboženského a duchovního života. Redaktor Dr. Silvestr
M. Braito.
Roční předplatné 26 Kč, studenti 15 Kč,

V kn'novne
FILOSOFICKÉ

REVUE

vyjde v nejbliřší době.
Tacques Maritain:

Umění a scholastika.
Dr- M. Habáň:

Sexuální problém,
přepracované

Naše doba se musí vraceti k starým mistrům.

Olomoucký konvent dornmikánu vydává vrcholné dílo nť j většího synthetika scholastiky
S"V. TOMAŠE AQUINSKÉHO

THEOLOGICKOU
SUMU
olny překlad základního pramene
křestan. moudrosti
Ročně vyjde 4—5 svazk"
po 8 arších.
Předplatné
na rok 35 Kc, študent: 20 Kč.

a rozmnožené w d á m .

4 d mi ni strace -

O l o m o u c , Slovenská 14.

A d m ni i t r a c e :
O l o m o u c , S l o v e n s k á 14.

listopadu t. r. vyjde

POUROVA E D I C E
P r a h a XIII.,

básnická sbírka

Vmohraaská

10.

Sv. 1.

áelava Renče

JITREM

Albert / yskočil
Na pokraji dnů. Verše. 15 Kč. (Výtisky na ručním papíře rozebránv )

Sv. 2.

Sv. Klára
4 lijly bl. Anežce

Cena Kč 15*—,
pro odběratele Rí DU

Kč 10

eské. (Na japa-

nu Kč 1 0 — , na ručním K č 15 —.)

Sv. 3.

John Keats

;

Pi hláškypř

j, m á

Dopise básníkově milence (překlad
Mberta Vvskočila.)

Administrace

AD U,

Praha-Vršovice, Palackého 74.

Prospekt zdarma.
£ subski'pci 20 procent sleva.

OTTO F. BABLER
vede a vydává ve vlastním překladu knižnici
V poslední době v ní vyšiv tyto tři svazky
náf, legend slovanských:
SLOVANSKÉ LEGENDY, -ena Kč 11 —
RUSKÉ APOKRYFY,
-ena Kč 14 —
SRBS E LECENDY. cena 14 Kč. mimo to
BÁSNĚ O A.TE od Giovanni Pascoliho.
O b j e d n á v k y na fyfo pečlivé p ř e l o ž e n é a p ě k n é
vypravené knihy přijímá

OTTO F. BABLER, SV K O P E Č E k 73
u Olomouce.

ATLANTIS

Tiskopisy
v k u s n ě a ú č e l n ě provedené
dodává

kn ih ti s k á r n a
JANA MUCHY
ve Velkém Meziříčí

EDTCE KRÁSNÝCH K N I H
Vydává

Telefon č. 64

J. V. POJER, Brno, v Táboře 7
Rádným odběratelům ,.Řádu" sleva při
odběru 1 knihy 20%, při odběru aspnft
3 Hnih 25% z krámské -eny.

\ yzádejte sí prospekty.

Každé zakáže« vénui« se
náležitá péče v provedení

