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VÁCLAV R E N Č

SETBA NEBES
Kolikrát jsem hledal mezi vámi
přes bušení srdce zlověstné
slzu pláče svého, zákmit známý
v tváři matné, zlé i bolestné!

Kolikrát jsem ve vás, truchlé tváře,
ve tmách hledal zrno světelné!
Se chvěním jsem čekal na sadaře,
jenž s vás sčeše všechno smrtelné.

Hledal jsem svou noc, jež ve všem pláče,
hledal jsem svá jitra bezděčná,
miloval jsem gesto vyznavače,
jímž se láska vrhá do věčna.

Byly jste však zahaleny šlářem,
stoupal z vás jak z žároviště dým.
Za očima dětí, ústy stařen
uhýbalo cosi prosbám mým.

Hledal jsem, ach hledal mezi vámi
osud svůj ve steré podobě,
která zpívá, slaví, lká a mámí
zůstavujíc popel po sobě,
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mě pak vrhá do náručí nebi
sama zníc tu nářkem zoufalým,
či snad tajnou sladkost na ponebí
z oběti své cítíc - co já vím!

Ale já se zpolou cesty vracím.
Táhne mě to silou viny mé
k neblahým a sirým adoracím,
v nichž tu nazí boží kvílíme:

nemůže květ zapomenout hlíny,
když se za ním zdola vznáší vzlyk;
rozlítostněn klesá v rodné klíny
zaslíbený věčna nostalgik.

Táhne mě to zas v ten smutek vdoví,
jímž po světle hořekuje zem.
Za stmívání bloudí mezi rovy,
žalmy tužeb zpívá nad jezem,

pod nímž hloubky - v ně se všechno řítí,
smířený i zatvrzelý žal:
sirotci sem chodí hovořiti
s otcem svým, jenž by jim naslouchal.

Ta je zem, v niž pokořen se vracím
tryskot krve ztajiv v usmání.
Táhne mě to k starým konstelacím
vůní, hříchů, písní, rouhání...
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Ale ne, ach je to jiná země,
země má a země bratří mých;
řečí lásky hovoří teď ke mně,
pulsuje jí božský pád a zdvih.

Je tak skryt - ach co my o něm zvíme!
Cítíme jej jenom v srdci svém
v lásky čas a když se zamýšlíme
zjítřeni nad jinotajným snem.

Je tak zjevný - plane ve všech sadech,
ve všem listí, na všem ovoci,
je to onen zrůžovělý nádech,
jímž se pýří modro půlnoci.

Nad jezem, jímž vody smrti hučí,
hlasy znějí: naslouchejme jim!
Věrností se naší rozezvučí
v srdcích bratří rájem ztraceným...

Když pak země k nebi za večera
bradavkami horstev přissáta,
žíznivá a věčně věkův šerá,
vystřebává hvězdná doupata,

nachází mé srdce mezi vámi
osud svůj v té jedné podobě,
která zpívá, lká a rajsky mámí
zůstavujíc lásku po sobě.
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F R A N Z KAFKA

PŘI STAVBĚ ČÍNSKÉ ZDI
Čínská zeď byla právě dostavěna na nejsevernějším cípu. Stavba
sem byla vedena z jihovýchodu a jihozápadu a zde byla spojena.
Tento systém stavění po částech byl sledován i v malém uvnitř těch
dvou velkých pracovních skupin, východní a západní. Dálo se to
tak, že byly tvořeny čety asi po dvaceti dělnících, jichž úkolem bylo
vystavěti část zdi, dlouhou asi pět set metrů, a sousední četa jim
potom stavěla vstříc jinou zeď stejně dlouhou. Když však bylo provedeno spojení, nebylo vždy zase pokračováno ve stavbě na konci
tohoto tisíce metrů; mnohem spíše byly dělnické čety zase poslány
ke stavbě zdi do zcela jiných končin. Takto ovšem vzniklo mnoho
velikých mezer, které byly teprve postupně pomalu vyplňovány,
mnohé dokonce teprve tehdy, když byla stavba již prohlášena za
skončenu. Ba jsou prý mezery, jež nebyly vůbec zastavěny, což je
ovšem tvrzení, jež snad náleží jen k četným legendám, které vznikly
kolem stavby, a jež, aspoň jednotlivci, není možno ověřiti na vlastní
oči a vlastním měřením pro délku zdi.
Tu by se mohlo již předem mysliti, že by bylo bývalo v každém
smyslu výhodnější, kdyby se bylo stavělo souvisle, nebo aspoň souvisle uvnitř obou hlavních částí. Zeď byla přece určena, jak se to
všude rozhlašuje a jak je to všeobecně známo, k ochraně před severními národy. Jak však může chrániti zeď, která nebyla vystavěna
souvisle. Taková zeď dokonce nejen že nemůže chrániti, i sama
stavba je neustále ohrožena. Tyto jednotlivé zdi, stojící osaměle
v pustých končinách, mohly býti každé chvíle lehce rozbořeny od
kočovníků, protože ti měnili tehdy neustále svá sídla, znepokojeni
stavěním zdi, a měli tudíž snad o stavbě lepší přehled než my, kteří
jsme ji vystavěli. Přes to však nemohla býti stavba prováděna jinak,
než jak se to dálo. Abychom to pochopili, je nutno si připomenouti
tuto věc: Zeď měla býti ochranou po staletí; nejpečlivější provádění
stavby, využití stavitelských znalostí všech známých věků a národů
a trvalý pocit osobní odpovědnosti stavějících byly tudíž nevyhnutelnými předpoklady pro tuto práci. K nižším pracím se sice mohlo
použiti nevědomých nádeníků z lidu, mužů, žen i dětí, kteří se dali
najmouti za dobrou mzdu; ale již k vedení čtyř nádeníků bylo nutno
míti rozumného muže, zběhlého ve stavebnictví; muže, který by
byl s to prociťovati do hloubi srdce to, oč se zde jednalo. A čím
vyšší je práce, tím větší jsou požadavky. A takoví muži zde také
skutečně stáli připraveni, ne-li v takovém množství, jakého by byla
tato stavba vyžadovala, tedy přece ve značném počtu.
Nedali jsme se do díla lehkomyslně. Padesát let před začátkem
stavby bylo v celé Číně, která měla býti obehnána zdí, stavitelské
umění a zejména zednictví prohlášeno za nejdůležitější nauku a vše
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ostatní bylo připouštěno jen potud, pokud k němu mělo nějaký
vztah. Vzpomínám si ještě velmi dobře, jak jsme stáli jako malé
děti, které teprve sotva že se dovedly udržeti na nohách, v zahrádce
svého učitele a museli jsme stavětí z oblázků jakousi zeď, a jak
si potom učitel vykasal svrchní šat, rozběhl se proti zdi, přirozeně
všechno rozvalil a pak nám za slabost naší stavby tolik vyčinil, že
jsme se s jekem rozběhli na všechny strany k rodičům. Je to bezvýznamná příhoda, ale příznačná pro ducha doby.
Měl jsem to štěstí, že když jsem ve dvaceti letech složil nejvyšší zkoušku nejnižší školy, stavba zdi právě začala. Říkám štěstí,
neboť mnozí, kteří dosáhli již dříve nejvyššího stupně vzdělání jim
dostupného, nevěděli po léta, co by si počali se svými vědomostmi,
mařili neužitečně čas, hlavy plné nejvelkolepějších stavebních plánů,
a stávali se z nich valem ničemové. Ale ti, kteří se nakonec dostali
ke stavbě, byť i jen jako vedoucí nejnižšího stupně, byli toho také
opravdu hodni. Byli to zedníci, kteří s prvním kamenem, jemuž
dali zapadnouti do země, pocítili, že srostli se stavbou. Takové zedníky však poháněla vedle dychtivosti podati co nejlepší výkon také
nedočkavá touha, aby jednou uviděli vyvstati stavbu ve vší její dokonalosti.
Nádeník nezná této netrpělivosti, toho pohání jen mzda, a také
nejvyšší vůdcové, ba i vůdcové prostředního řádu vidí toho dosti
z mnohostranného růstu stavby, aby dovedli ovládnouti svého ducha.
Ale o ty nejpodřízenější muže, kteří duševně daleko převyšovali
svou práci, na pohled nepatrnou, musilo býti postaráno jinak. Nemohli je na příklad nechat po celé měsíce nebo dokonce po celá
léta klást kámen ke kameni v liduprázdných horských krajinách,
sta mil od jejich domovů; beznadějnost takové práce, která by přes
všechnu píli nebyla ani po celém dlouhém lidském věku vedla k cíli,
byla by je naplnila zoufalstvím a především by byla zmenšila cenu
jejich práce. Proto byl zvolen systém stavění po částech. Pět set
metrů mohlo býti provedeno asi v pěti letech, potom ovšem byli
vedoucí příliš vyčerpáni a ztratili všechnu důvěru v sebe, ve stavbu,
v celý svět. Proto byli potom, dokud ještě byli svrchovaně ovládáni dojmem slavnosti sloučení celé tisícimetrové zdi, posláni daleko, daleko odtud, viděli na cestě tu a tam čníti hotové části zdi,
míjeli obydlí vrchních vůdců, kteří je obdařovali poctami, slyšeli
jásot nových zástupů pracovníků, které sem proudily z hloubi zemí, viděli káceti lesy, které byly určeny na lešení, viděli, jak jsou
celé hory roztloukány na stavební kámen, slyšeli, jak na posvátných
místech modlitby zbožných vyprošují zdárné dokončení stavby. To
vše zmírnilo jejich nedočkavost. Klidný život domova, v němž ztrávili nějaký čas, je posílil, vážnost, jíž se těšili všichni stavějící, věřící
pokora, s níž byly poslouchány jejich zprávy, důvěra, kterou prostý,
klidný občan skládal v budoucí dokončení zdi, to vše napínalo struny
duše. Jako věčně doufající děti se potom loučili se svým domovem,
touha zůčastniti se znova národního díla byla neodolatelná. Vydali
53

se z domu na cestu dříve, než bylo nutno, a půl vesnice je doprovázelo dlouhý kus cesty. Všude na cestě zástupy, vlajky, prapory,
nikdy dosud neviděli, jak je jejich země velká a bohatá a krásná
a láskyhodná. Každý krajan byl bratrem, pro něhož se stavěla ochranná zeď a který za to děkoval po celý život se vším, co měl
a čím byl. Jednota! Jednota! Hruď vedle hrudi, chorovod lidu, krev,
neuvězněná již v těsném krevním oběhu těla, nýbrž sladce proudící a přece se zase vracející nekonečnou Čínou.
To tedy činí systém stavění po částech pochopitelným; byly
však k němu ještě jiné důvody. Není na tom také nic zvláštního,
že se zdržuji tak dlouho při této otázce, je to základní problém celé
stavby zdi, jakkoli se s počátku zdá bezvýznamnou. Chci-li ztlumočiti a vysvětliti myšlení a cítění té doby, nemohu se ani dosti
hluboko pohroužiti právě do této otázky.
Nejprve je nutno si přece říci, že byl tehdy dokončován podnik,
který zůstával jen málo pozadu za stavbou babylonské věže, co do
bohulibosti však, aspoň podle lidského úsudku, představoval pravý
opak oné stavby. Zmiňuji se o tom, protože v době, kdy byla stavba
v začátcích, napsal jistý učenec knihu, v níž prováděl velmi přesně
toto přirovnání. Snažil se z toho dokázati, že stavba babylonské věže
naprosto neskončila nezdarem z obecně uváděných příčin, nebo
aspoň při nejmenším, že tyto známé příčiny nejsou mezi těmi nejzákladnějšími. Jeho důkazy nepozůstávaly jen v písemnostech a zprávách, nýbrž chtěl také podniknouti pátrání na místě samém a dovoditi, že stavba ztroskotala a musila ztroskotati pro slabost základů.
V tomto ohledu ovšem naše doba daleko předčila tyto dávno zašlé
časy. Téměř každý vzdělaný vrstevník byl vyučený zedník a byl
neomylný v otázce kladení základů. K tomu však učenec vůbec
necílil, nýbrž tvrdil, že teprve veliká zeď poskytne po prvé v dějinách lidstva pevný základ pro novou babylonskou věž. Knihu tehdy
měl kdekdo v rukou, ale přiznávám se, že ještě dnes přesně nechápu, jak si představoval stavbu této věže. Zeď, která přece netvořila ani kruh, nýbrž sotva jakýsi čtvrtkruh nebo půlkruh, měla
býti základem pro věž? To přece mohlo býti míněno jen v duchovním smyslu. Ale k čemu potom zeď, která přece byla něčím skutečným, výsledkem úsilí a životů statisíců? A k čemu byly v tom
díle vykresleny plány, ovšem mlhavé plány věže, a vypracovány
dopodrobna návrhy, jak by se mělo využiti sil národa v mohutném
novém díle?
Bylo tehdy - tato kniha jest jen jedním příkladem toho - mnoho
zmatku v lidských myslích, snad právě proto, že se tak mnoho lidí
snažilo soustřediti se pokud možná na jediný cíl. Lidská povaha,
v podstatě lehkovážná, majíc přirozenost rozvířeného prachu, nesnáší
žádných pout; spoutá-li se sama, začne brzy pošetile škubati svými
pouty a rozmetá zdi, pouta a sebe samu na všechny strany světa.
Je možno, že tyto úvahy o řízení, které byly přímo v rozporu
se stavbou zdi, nezůstaly nepovšimnuty, když se rozhodovalo o díl54

čím způsobu stavby. Teprve při namáhavém pročítání nařízení nejvyšší správy jsme vlastně - mluvím zde ústy mnoha jiných - poznali
sami sebe a shledali jsme, že bez vůdců by ani naše školní vědomosti ani naše znalost lidí nevystačily pro nepatrný úřad, jejž jsme
zastávali uvnitř velikého celku. V síni vůdců - kde se nalézala a
kdo v ní seděl, neví a nevěděl nikdo, koho jsem se tázal - v této
síni vířily snad všechny lidské myšlenky a přání a proti nim všechny
lidské cíle a jich dosažení. Oknem však padal odlesk božských světů
na ruce vůdců, rýsujících plány.
A proto nemůže nezaujatý pozorovatel pochopiti, že by vůdcové nebyli mohli, kdyby to vážně chtěli, překonati i ty potíže, které
se stavěly v cestu souvislému stavění. Zbývá tedy jen závěr, že
vedení se rozhodlo pro stavění po částech. Stavění po částech však
bylo jen výpomocí z nouze a bylo bezúčelně. Zbývá závěr, že vedení zamýšlelo něco bezúčelněho. - Podivný závěr! - Zajisté, a přece
se dá i z jiné stránky v mnohem ospravedlniti. Dnes je snad možno
o tom mluvit bez nebezpečí. Tenkrát bylo tajnou zásadou mnoha
lidí, dokonce těch nejlepších: Snaž se všemi svými silami pochopiti
nařízení vůdců, avšak jen do jistého stupně; potom přestaň přemýšleti. Velmi rozumná to zásada, které se ostatně dostalo ještě širšího
výkladu v často opakovaném přirovnání: Nevzdávej se dalšího přemýšlení proto, že by ti to mohlo býti na škodu, není také naprosto
jisto, že ti to bude škodit. Nemůže zde vůbec býti řeči o škodnosti či neškodnosti. Bude to s tebou jako s řekou na jaře. Stoupá,
mohutní, vyživuje silněji půdu svých dlouhých břehů, uchovává si
svou povahu ještě daleko v moři a jest moři tím vítanější a rovnocennější. - Tak dalece tedy uvažuj o nařízeních vůdců. - Potom
však řeka vystupuje z břehů, ztrácí obrys a tvar, zpomaluje svůj
tok, pokouší se proti svému určení utvořiti ve vnitrozemí malé moře,
dělá škodu na polích, a přece si nemůže trvale udržeti toto rozpětí,
nýbrž slévá se opět do svých břehů, ba dokonce v následujícím
horkém období žalostně vysychá. - Potud tedy neuvažuj o nařízeních vůdců.
Toto přirovnání mohlo býti neobyčejně přiléhavé, pokud trvala
stavba, avšak pro tuto mou zprávu má jen omezenou platnost. Mé
zkoumání je přece toliko historické; z bouřlivých mraků, dávno
rozplynulých, nešlehají již blesky, a já tedy mohu pátrati po výkladu dílčí stavby, který by šel dále než ten, jímž se tehdy lidé
spokojovali. Meze, které mi kladou mé myšlenkové schopnosti, jsou
přece dosti úzké, avšak oblast, kterou by zde bylo projiti, jest nekonečno.
Proti komu měla býti ochranou veliká zeď? Proti severním
kmenům. Já pocházím z jihovýchodní Číny. Žádný severní kmen
nás tam nemůže ohroziti. Čteme o nich v starých knihách, ukrutnosti, jichž se podle své povahy dopouštějí, vynucují nám vzdechy
v našem mírném prostředí. Na výstižných obrazech umělců vídáme
tyto prokleté obličeje, rozšklebené huby, čelisti s ostře zahrocenými
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zuby, potměšilé oči, které jako by již šilhaly po lupu, jejž by tlama
rozdrtila a roztrhala. Dělají-li děti nedobrotu, podržíme jim před očima
tyto obrazy a hned se nám s pláčem schovávají v náručí. Víc však
již o těchto severních zemích nevíme. Neviděli jsme je a zůstaneme-li ve své vesnici, nikdy je neuvidíme, i kdyby se na svých divokých koních štvali a hnali přímo na nás - země je příliš veliká
a nepustí je k nám, prázdný vzduch je pohltí.
Proč tedy, je-li tomu tak, opouštíme domov, řeku a mosty,
matku a otce, plačící ženu, děti, které potřebují výchovy, a vydáváme se do školy do vzdáleného města, s myšlenkami prodlévajícími ještě dále při zdi na severu. Proč ? Ptej se vůdců. Ti nás znají.
Ti, na nichž spočívá nesmírná tíha starostí, vědí o nás, znají naše
nepatrné řemeslo, vidí nás, jak se sesedáváme v nízkých chýších,
a modlitba, kterou odříkává večer otec domu v kruhu rodiny, vzbouzí jejich libost nebo nelibost. A smím-li si dovoliti takovou myšlenku o vůdcích, musím říci, že podle mého mínění existovali vůdcové již dříve, nesešli se jako třeba vysocí mandarini, jimž dal
krásný ranní sen podnět k tomu, aby svolali co nejspěšněji sedění,
co nejspěšněji je ukončili a ještě večer dali obyvatele burcovati
bubnováním z loží, aby byla provedena jejich usnesení, i kdyby
to bylo jen uspořádání iluminace k poctě boha, který včera osvědčil
k pánům svou dobrotivost, aby je nazítří vpráskal do tmavého kouta,
sotva byly lampiony zhašeny. Snad tu byli vůdcové již odedávna
a stejně i rozhodnutí o stavbě zdi. Nevinné severní kmeny, které
věřily, že oni k tomu zavdali příčinu, úctyhodnější, nevinnější císař, který věřil, že k ní dal rozkaz! My, kteří jsme se zúčastnili
stavby, víme o tom něco jiného a mlčíme.
Zabýval jsem se již tehdy, když se stavělo, i později až do dnešního dne téměř výhradně srovnávacími dějinami - jsou jisté otázky,
jež se dají do jisté míry rozluštiti jedině tímto prostředkem - a
shledal jsem při tom, že my Číňané máme jistá národní a státní
zřízení vyhraněna v jedinečné určitosti, jiná v jedinečné nejasnosti.
Vždycky mne to lákalo, a láká mne to ještě dnes, abych vystopoval příčiny zejména posledního z těchto zjevů, a mimo to se tyto otázky dotýkají podstatně i stavby zdi.
Nuže, k našim nejnejasnějším zřízením náleží rozhodně císařství. V Pekingu ovšem, najmě v dvorské společnosti, mají o tom
do jisté míry jasné ponětí, ačkoli i to je spíše zdánlivé než skutečné. Také učitelé státního práva a dějin na vysokých školách
předstírají, že jsou o těchto věcech přesně poučeni a že jsou s to
sděliti se studenty toto své vědění. Čím hlouběji však sestupujeme
k nižším školám, tím více pochopitelně mizí pochyby o vlastních
vědomostech a polovzdělanost se vzdouvá nebetyčně okolo několika po staletí zakořeněných pouček, které sice neztratily nic ze
své věčné pravdivosti, ale které také zůstaly v tomto prachu a mlze
věčně nepoznány.
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Právě v otázce císařství bychom se však měli obraceti k lidu,
ježto přece v něm má císařství svou poslední oporu. Zde ovšem
mohu mluviti zase jen o své domovině. Kromě polních božstev a jejich služby, která tak rozmanitě a krásně vyplňuje celý rok, platí naše
myšlení jen císaři. Nikoli však tomu, který právě vládne; nebo
spíše by bylo platilo tomuto, kdybychom ho byli znali nebo věděli
o něm něco určitého. Snažili jsme se ovšem vždy - byla to jediná
zvědavost, která nás ovládala - abychom se dověděli něco takového,
ale jakkoli to zní podivně, nebylo téměř možno se něco dověděti,
ani od poutníka, který přece projde mnoho zemí, ani v blízkých,
ani ve vzdálených vsích, ani od lodí, které se přece plaví nejen
po našich říčkách, nýbrž i po posvátných řekách. Slyšeli jsme sice
mnoho věcí, ale nemohli jsme si z toho nic vybrati.
Naše země je tak veliká, žádná báje by nestačila její velikosti,
nebe je sotva s to ji obsáhnouti - a Peking jest jen bodem a císařský zámek jen puntíkem. Císař jako takový ovšem zase přerůstá
svou velikostí všechna poschodí světa. Avšak žijící císař, člověk
jako my, uléhá jako my na pohovku, která sice je bohatě vypravena, ale která je možná také docela úzká a krátká. Jako my často
protahuje údy, a je-li velmi unaven, zívá svými jemně kreslenými
ústy. Jak se však o tom máme dověděti - tisíce mil na jihu - vždyť
již téměř hraničíme s tibetskou vysočinou. Mimo to by každá zpráva, i kdyby nás dostihla, přišla příliš pozdě, byla by příliš zastaralá.
Okolo císaře se tísní zářící a přece temný dav dvořanů - zloba a
nepřátelství v oděvu sluhů a přátel - protiváha císařství, stále usilující sraziti císaře s jeho misky vah otrávenými šípy. Císařství je
nesmrtelné, ale jednotlivý císař kolísá a padá, a dokonce celé dynastie nakonec klesají a vydechují naposled v jediném zachroptění. O těchto bojích a utrpeních se lid nikdy nedoví, jako cizinci,
jako někdo, kdo přichází příliš pozdě, stojí na konci postranních
ulic, nabitých lidmi, klidně žvýkajíce přinesené jídlo, zatím co uprostřed na tržišti, daleko odtud, odehrává se poprava jejich pána.
Existuje pověst, která dobře vyjadřuje tento poměr: Císař, praví
se, poslal tobě, jednotlivému, nepatrnému poddanému, mizivému
stínu, který uprchl před císařským sluncem do nejdálnější dálky,
právě tobě poslal císař ze své smrtelné postele poselství. Nechal
posla kleknouti u postele a pošeptal mu poselství do ucha; záleželo
mu na něm tolik, že si je dal ještě šeptem opakovati. Pokynem
hlavy potvrdil správnost řečeného. A před celým davem těch, kteří
přihlíželi jeho smrti - všechny překážející stěny byly strženy a na
vnějším schodišti, do šířky i do výšky se prostírajícím, stojí v kruhu
přední mužové říše - přede všemi těmi vypravil posla na cestu.
Posel ihned vyrazil; je to silný, je to neúnavný muž; napřahuje
hned tu, hned onu ruku, razí si cestu davem; narazí-li na odpor,
ukáže mu prsa, kde má znamení slunce; dostává se také lehce
kupředu jako nikdo jiný. Ale dav je tak veliký; jeho obydlí nemají
konce. Až se mu otevře volné pole, jak se rozletí a brzy snad již
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uslyšíš nádherné údery jeho pěstí na svých dveřích. Ale místo toho,
hle, jak se marně namáhá; stále ještě se prodírá komnatami vnitřního paláce; a kdyby se mu to podařilo, nic by tím nezískal; musí
si probojovati cestu se schodů; a kdyby se mu i to podařilo, nic
by tím nezískal; musil by projiti nádvořími; a za nádvořími druhý
palác, který je obklopuje; a opět schody a nádvoří; a opět palác;
a tak to jde dále po celá tisíciletí; a kdyby konečně prošel nejvzdálenější branou, - ale to se nikdy nemůže státi - leželo by teprve před ním sídelní město, střed světa, naplněný jeho ssedlinou.
Nikdy tudy nepronikne, tím méně, nese-li poselství mrtvého. - Ty
však sedíš u svého okna a sníš o něm, když přichází večer.
Přesně tak, doufaje i zoufaje, vidí náš lid svého císaře. Neví,
který císař právě vládne, a jsou pochybnosti dokonce i o jménu
dynastie. Ve škole se sice po řadě vyučuje mnohému z těchto
věcí, ale všeobecná nejistota je tak veliká, že i ten nejlepší žák jí
bývá stržen. Dávno zemřelí císaři vstupují v našich vsích na trůn,
a ten, který žije již jen v písních, vydal nedávno výnos, jejž teď
kněz předčítá u oltáře. Bitvy našich nejstarších dějin se vybojovávají teprve teď a se zářícím obličejem vpadá soused se zprávou k
tobě do domu. Přesycené císařovny na hedvábných poduškách, jež
chytří dvořané odvykli ušlechtilým mravům, páchají vždy znovu
své hanebnosti, překypujíce vládychtivostí, zmítány lakotou, oddávajíce se chlípnosti. Čím delší doba zatím uplynula, tím děsivěji září
všechny barvy, a s hlasitým bědováním se jednou vesnice dovídá,
jak před tisíciletími jedna císařovna dlouhými doušky pila krev
svého manžela.
Tak si počíná lid k mrtvým, současné panovníky však směšuje
s mrtvými. Přijde-li někdy, jednou za lidský věk, nějaký císařský
úředník, který cestuje provincií, náhodou do naší vesnice, klade
nějaké požadavky ve jménu vládnoucích, zkoumá seznamy daní,
zúčastní se vyučování ve škole, dotazuje se kněží na naše skutky
a snahy, a shrne-li pak to vše, dříve než vstoupí do svých nosítek,
v dlouhou napomínavou řeč ke shromážděné obci, tu přelétne všechny obličeje úsměv, všichni na sebe kradmo pohlédnou a skloní se
k dětem, aby to úředník nezpozoroval. Jakže, myslí si, on mluví
o mrtvém jako o živém, vždyť tento císař je již dlouho mrtev, dynastie vymřela, pan úředník si z nás tropí smích, ale my děláme,
jako bychom to nepozorovali, abychom ho nezarmoutili. Doopravdy
však budeme poslouchati jen našeho nynějšího panovníka, neboť
všechno ostatní by bylo prohřešením. A za vzdalujícími se nosítky
úředníka vystupuje s dupotem některý nebožtík, úmyslně vyvolaný
z urny již rozpadlé, jako pravý pán vesnice.
Podobně bývají lidé u nás zpravidla jen nepatrně zasaženi státními převraty nebo současnými válkami. Vzpomínám si zde na jednu
příhodu ze svého mládí. V jedné sousední, ale vždy ještě velmi vzdálené provincii vypuklo povstání. Na jeho příčiny si již nemohu dobře
vzpomenouti a nemají zde také významu, příčiny ke vzpouře se
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tam naskytují každého rána - je to lid stále rozjitřený. A tu byl
jednou donesen žebrákem, který prošel onou provincií, do domu
mého otce leták povstalců. Byl právě svátek, naše světnice byly
plny hostů a uprostřed seděl kněz a zkoumal list. Náhle se začali
všichni smáti, list byl roztrhán v cáry, žebrák, který byl již ostatně
bohatě obdarován, byl ranami vyhnán ze světnice, všichni se rozptýlili a vyběhli do krásného dne. Proč? Nářečí sousední provincie
se podstatně liší od našeho a to se projevuje i v jistých formách
spisovné řeči, které pro nás mají ráz starobylosti. Sotva tedy kněz
přečetl dvě takové strany, byli všichni hotovi s úsudkem. Staré věci,
dávno slyšené, dávno oželené, a ačkoli - tak se "mi zdá ve vzpomínce - z žebráka neodolatelně promlouval hrozný život, vrtěli s úsměvem hlavou a nechtěli již nic o tom slyšet. Tak silně jsme u
nás nakloněni smazávati přítomnost.
Kdyby chtěl někdo z takových zjevů vyvozovati, že vlastně
nemáme vůbec žádného císaře, nebyl by příliš vzdálen pravdy. Znovu
musím říci: Není snad nikde lidu, který by byl věren císaři tak jako
náš lid na jihu, ale tato věrnost není připsána k dobru císaři. Na
sloupku u vchodu do vesnice sice stojí posvátný drak a od nepaměti chrlí oddaně svůj ohnivý dech přesně směrem k Pekingu ale Peking sám je lidem z vesnice mnohem cizejší než život na
onom světě. Že by skutečně existovala vesnice, kde stojí dům vedle
domu, pokrývajíce pole do větší dálky, než může dohlédnouti oko
s našeho kopce, a mezi těmi domy že by stáli dnem i nocí lidé
hlava na hlavě? Lehčí než představiti si takové město by pro nás
bylo věřiti, že Peking a jeho císař jsou něčím jako oblak, lehce se
pohybující pod sluncem v průběhu věků.
Takové názory mají za následek život do jisté míry volný a
nespoutaný. Rozhodně mu nechybí mravnosti - takovou čistotu
mravů jako v mém domově jsem nenašel nikde jinde na svých
cestách. - Ale přece je to život, který nepodléhá žádnému současnému zákonu a který poslouchá jen pokynů a výstrah, které k nám
doléhají z dávných dob.
Vystříhám se zevšeobecňování a netvrdím, že tomu tak je ve
všech deseti tisících vesnic v naší provincii, nebo dokonce v celých
pěti stech provincií Číny. Přece však snad smím na základě mnohých spisů o tomto předmětu, jež jsem přečetl, jakož i na základě
vlastních pozorování - zejména při stavbě poskytoval lidský materiál vedoucím příležitost procestovati duše téměř všech provincií na základě toho všeho snad smím říci, že představy, převládající
ohledně císaře, ukazují vždy znovu a napořád jistý základní rys,
společný s představami v mém domově. Nemám naprosto v úmyslu
přikládati těmto názorům platnost ctnosti, právě naopak. Je to sice
v podstatě vina vlády, která v nejstarší říši na zemi dosud nebyla
schopna nebo přede vším jiným opominula vybudovati instituci císařství v takové jasnosti, aby se její vliv projevoval neustále a bezprostředně až na těch nejvzdálenějších hranicích říše. Na druhé straně
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však je v tom také jistá slabost co do schopnosti víry nebo představivosti u lidu, který nedospěl tak daleko, aby dovedl přitáhnouti
císařství z pekingské zapadlosti ve vší životnosti a přítomnosti na
svou poddanskou hruď, která přece netouží po ničem lepším, než
aby jednou zakusila toto pohnutí a byla jím ztrávena.
Toto smýšlení tedy není snad žádnou ctností. Je tedy tím nápadnější, že právě tato slabost, jak se zdá, jest jedním z nejdůležitějších sjednocovacích prostředků našeho národa, ba, můžeme-li se
odvážiti tak daleko ve vyjádření toho, jest to přímo půda, na které
žijeme. Zevrubné odůvodnění námitek by zde znamenalo nikoli
snad, že podrýváme vlastní svědomí, nýbrž, což je mnohem horší,
že si přímo podrýváme půdu pod nohama. A proto již nebudu dále
pokračovati ve zkoumání této otázky.
Přeložil Timotheus Vodička
PAUL
CLAUDEL
PODOBENSTVÍ
O ANIMOVY
A ANIMĚ

A B Y S E POROZUMĚLO N Ě K T E R Ý M V E R Š Ů M
ARTHURA

RIMBAUDA

Už nevládne pokojná shoda v domácnosti Anima a
Animy, ducha a duše. Líbánky brzo skončily, už je daleko
čas, kdy Anima mohla mluvit po libosti a Animus ji uchváceně naslouchal. Což nepřinesla Anima věno a nevydržuje domácnost? Ale Animus se nenechal dlouho
omeziti na takové podřízené postavení a brzo odkryl svou
pravou povahu, ješitnou, pedantskou a tyranskou. Anima
je prostaček a hlupák, nechodila nikdy do školy, kdežto
Animus ví spoustu věcí, přečetl si spoustu věcí v knížkách,
naučil se mluvit s malým oblázkem v ústech, a když teď
mluví, mluví tak dobře, že všichni jeho přátelé říkají, že
lip, než mluví on, se vůbec mluvit nedá. Anima teď nesmí ani promluvit, bere jí, jak se říká, slova od úst, ví lip,
co chtěla říci, a pomocí svých theorií a reminiscencí to
všechno upraví a zamotá, že se v tom ta chudinka vůbec
nepoznává. Animus není věrný, ale to mu nebrání, aby
nežárlil, protože v skrytu ví, že všechno bohatství má
Anima, on je nuzák a žije jen z toho, co od ní dostane.
A také ji neustále vydírá a týrá, jen aby od ní dostal
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peníze, štípe ji, aby křičela, vypravuje jí sprosté vtipy a
vymýšlí si, co by jí působilo nesnáze, aby viděl, co tomu
bude říkat, a večer to všechno vypravuje v kavárně svým
přátelům. Ona zatím tiše poklízí v kuchyni a po domě, umý
vá a větrá, protože po literárních schůzkách Animových
tu zbývá plno chrchlů a tabákového kouře. Animus je
v podstatě buržoa, má pravidelné návyky a chce, aby se
mu předkládala vždycky tatáž jídla. Ale tu se stalo něco
nezvyklého. Jednou, když se Animus nečekaně vrátil, nebo
snad když dřímal po obědě nebo byl zabrán do svých
prací, zaslechl Aminu zpívat samotinkou za zavřenými
dveřmi: podivnou píseň, něco, co neznal k čemu neznal
noty, slova ani klíč, podivnou a zázračnou píseň. Od té
doby se všemožně pokoušel, aby na ní vyloudil opako
vání, ale Anima se tváří, že nerozumí. Mlčí, když ji Ani
mus pozoruje. Duše mlčí, když ji duch pozoruje. Vymyslil
si tedy Animus lest: zařídí všechno, aby si myslila, že se
o ní nestará. Jde ven, hovoří hlučně s přáteli, hvízdá si,
hraje na loutnu, prozpěvuje si blbé popěvky. Ponenáhlu
se Anima upokojí, naslouchá, vzhlédne, vydechne, uvěří,
že je sama, a tiše otevře svému božskému milenci. Ani
mus VŠak chtivě naslouchá.
Přel. J. Franz
J AN F R A N Z

POZNÁMKY O DURYCHOVI
První kniha, za kterou teď Jaroslav Durych bere plnou zodpo
vědnost, je velký román N a h o r á c h , napsaný za války, někdy v
roce 1916. Dvě větší práce vzniklé před tím, S v a t é h o Ji ří z
r. 1908 (vydán až 1915) a J a r m a r k ž i v o t a z let 1913-15, do sou
boru svých spisů nezařazuje. Ta data jsou zajímavá, uvědomíme-li
si, že se Durych narodil v roce 1886 a že tedy vstupuje do litera
tury až kolem třicítky. Z různých jeho vzpomínek pak víme, že
se poesií zabýval už od mládí. Básník typu »ich singe, wie der
Vogel singt«, by tak dlouhého mlčení jistě nevydržel, ne snad jen
pro ješitnost mládí, nýbrž prostě proto, že by takové mlčení nemělo
podstatného vnitřního důvodu a smyslu tam, kde jde o poesii jako
o spontánní reakci na svět, rozumově nikterak nezdůvodňovanou.
Kdyby se přívlastek »rozený« přikládal jen básníkům tohoto druhu,
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což by nebylo správné, tedy by se Durych rozeným básníkem
zváti nemohl. Ale s druhé strany je zase jisto, že přes všechnu tu
kázeň, kterou si ukládal a která možná směřovala leckdy k potla
čování básnických aspirací, hlásilo se v něm neutlumitelně nějaké
nové slovo, které musilo být řečeno, nějaké nové vidění světa,
které musilo být zachyceno. Mohlo by se také už z těch vnějších
dat usuzovati, že básník, který se tu ujímá slova, bude osobností,
osobností svou, vyhraněnou a hotovou, jak tomu u Durycha doo
pravdy bylo. Svědčí tomu i jiná vnější okolnost: román N a h o 
r ách, neřekneme-li zrovna idyla, tedy román ne-časový, »neaktuální«,
lokalisovaný někde do středověku mezi pastýře a krále, byl napsán
za války, kterou autor prodělával činně v poli, uprostřed všech těch
hrůz a proudů krve, jejichž zrcadlem poněkud neobvyklým, jako
celý Durych je u nás poněkud neobvyklý, jsou také jeho O k a 
m ž i k y z l e t v á l e č n ý c h . Toto sice neznamená žádné plus ne
bo minus pro vlastní hodnotu Durychova díla, ale potvrzuje to znova,
že šlo o vyhraněnou osobnost, soustředěnou k umění jako tvorbě
z e v n i t ř a kašlající, možná i s jistou dávkou vzdoru, na »dobu« a
kolotoč okolního světa. Je to tím výraznější, že jde o český román,
v kterémžto oboru by se vyjímky nepracující prostoduchým drátě
ným realismem nebo stejně prostoduchým realistickým psychologisováním daly spočítat na prstech jedné ruky, a tím výraznější,
že nejde o básníka z rodu zeyerovských snivců, nýbrž o básníka,
u něhož má primát zdůrazněná inteligence, po případě úplně poj
mově pracující rozum, a u něhož také rozhodující úlohu hraje vůle.
Je pak ovšem jasno, že pro vlastní Durychův vývoj, pro utváření
jeho umělecké osobnosti, je nejdůležitějším obdobím právě doba
mlčení před tím, než začal definitivně psát, před románem N a h o 
r á c h. A odtud nemáme, kromě zmíněné básně v próze Svatý Jiří
a několika drobností, žádných »dokladů«. Víme jen, že v tomto ob
dobí přípravy přeložil Výkřiky svaté Terezie, že četl francouzské
básníky, hlavně Baudelaira a Mallarméa, z anglických pak jistě ta
ké Poea a Wildea. Také Březinu znal velmi dobře a pojem trans
cendentní ironie, v níž se mu Březinovo dílo vyhranilo, mu tedy
už také nebyl neznám. Opakuji znova, že toto období bylo pro
Durycha nejvýznamnější, ale rozepisovat se o něm nemůžeme, po
něvadž nad ním vládne mlčení. Z těch jmen, která jsem uvedl,
se můžeme jenom dohadovat. Leckterý český poeta četl ty bás
níky, kromě svaté Terezie ovšem, a nic z toho neměl. Tu platí, že
se nabere tak, jaká je lžíce. Je jisto, že Durych se s nimi (ovšem
nejenom s nimi, ta jména jsou tu uvedena jen k vyznačení jistého
okruhu otázek, s nimiž se musí vyrovnati každý poctivý umělec,
když shledá, že mu kříží cestu, okruhu, jež tato jména dostatečně
charakterisují) vyrovnával velmi poctivě. To dokazuje jeho dílo, ne
bo alespoň essaye, abychom nepohoršovali těch, kdož tvrdí, že z
díla nelze dokazovat nic. Takové úvahy jako Z á p a s J a k o b ů v
nebo H r ů z a z r a d o s t i nelze napsat jen tak z básnické inspira
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ce. K tomu se ještě vrátíme. Když začal Jaroslav Durych psát, měl
už tyto věci vyřešeny, dobyl vítězství, musil ho dobýt; kdyby se
k tomu nebyl donutil sám, byla by ho donutila víra. Musil své bás
nické zkušenosti uvést ve shodu s vírou, neboť obojí mu bylo nut
ností. Jenomže každé v něm chtělo jinam. Třebas předběžně chtěl
bych tu říci, že se ono vítězství neobešlo bez jistého znepokojivého
zbytku, bez jisté polovičatosti, kterou překonával romantickým po
jetím umělcova osudu a umění vůbec, pojetím, které odporovalo
(kdyby se domyslilo) rozumu a víře, poněvadž bylo opravdu ro
manticky fundováno. Bez jisté polovičatosti, která se vymstila na
konec v jeho díle, poněvadž umění polovičatost také nesnáší. Ne
boť Durychovo dílo, od románu N a h o r á c h až po román P a n í
A n e ž k a B e r k o v á skytá podívanou, jak autor usiloval, aby jako
smířené vypadalo, co smířeno nebylo - úsilí, které vrcholí v B l o u 
d ě n í a končí P a n í A n e ž k o u B e r k o v o u a kolem ní seskupe
nými traktáty z a v r ž e n í m u m ě n í .
Účelem těchto poznámek je ukázat, jak k tomu došlo, orientovati v Durychově díle s tohoto zorného bodu. Chtěl bych pro
srozumitelnost jen zdůrazniti, že není českého autora, u kterého
by bylo možno podobné zkoumání. Je možno a pro nás nutno
nazvati Durychův zápas krachem, ale je to krach nevídaně velko
lepý. Nějaká chyba byla už v proposicích, ale Durych celým vzepětím své umělecké vůle (při čemž i umění i vůle jsou ve stup
ních průměrnosti naprosto cizích) usiloval, aby dílo dovedl do výšek,
pro které u nás scházely příklady. To nutno míti stále na paměti.
Bude snad také dobře, ícdyž si hned na začátku uvědomíme, že do
Durychova vidění světa, do jeho tvorby zasahují bytostně smysly,
rozum a víra. Smysly se rozumí vidění, slyšení, čichání a hmatání
realit hmotných i nehmotných; jejich ostrost a pronikavost je u Durycha taková, že bychom těžko našli obdobu. Rozumem pak ozna
čujeme nejenom ideovou výstavbu díla, patří sem i ukázněná práce
řemeslná, vědomé a záměrné ovládání slovního materiálu. A v po
zadí pak ještě snaha o ujasnění a řešení palčivých a podstatných
otázek o poměru realit životních a uměleckých. Čím pronikavější
inteligence, tím více jich je a tím tíživějších, zvláště když přistu
puje ještě víra, která přináší vypracovaný systém odpovědí, proti
nimž by se byl rozum ochoten bouřiti stejně jako smysly. U Durycha je těch otázek velmi mnoho. O víře pak se nedá říci více než
že je v uvedené trojici instancí poslední a svrchovanou. V těchto
třech vzpružinách, kde data smyslů byla podrobována přísné kontro
le rozumu a to vzpupného rozumu, který nechtěje jít za ilusí požíral
by na konec sám sebe, kdyby nebyl z věnčí přidržován ke správ
ným cestám vírou, která jest darem - v takové hierarchii vzniklo
Durychovo dílo.
Jak znamenitě dovede Durych vidět, jak dovede »vypíchnout«
konkrétní detaily, jak jemně dovede uchopiti duchovní atmosféru
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krajin a měst, o tom bychom našli důrazné svědectví v jeho vzpo
mínkách z cest, sebraných teď do svazku P l í ž e n í a p o u t i . Ale
shledáme se s tím ve všech knihách, zvláště v drobných prózách, se
braných do knih H a d í k v ě t y , K o u z e l n á l a m p a , K d y b y c h ,
třebaže ty už jsou záměrně umělecky stylisovány. Abychom je charakterisovali, bylo by nejlíp opsat prózu o Kouzelné lampě ze stejno
jmenného svazku, o lampě »milosrdné ke všemu světu, k nevěstkám,
zlodějům, prašivcům a mrzákům«, v jejímž přísvitu se básníkovi zje
vuje krása ve věcech i lidech nejvšednějších, nejzhanobenějších a
nejopuštěnějších. Ta kouzelná lampa značí totéž, co je v Durychových essayích, v Poetice, jmenováno vnuknutím andělským, které
»nás učí viděti skryté záření ve věcech přikrytých prachem, úna
vou, nemocí a bídou; hledati prvotní rajský hlas pod rykem i úpě
ním hrubých bolestí a vášní«. A mluveno řečí všeobecně srozumi
telnou znamená kouzelná lampa umění, které dává věcem a lidem
novou podobu, krásnější nebo alespoň jinou, než jakou vidí zraky
otupělé a nevšímavé. Toto pojetí souvisí velmi úzce s Durychovou
koncepcí umění jako rekonstrukce ráje prvotního, o níž se ještě zmí
níme. Tyto knihy jsou z Durychových nejkrásnějších, pro rafinova
nost stylovou i komposiční a pro novost pohledu. Všimneme si jen,
jak tato novost je namnoze dána jen opakem k ustáleným předsta
vám: že se zjevuje krása v ošklivosti, že se kouzlo májových nocí
zachycuje mučením a pobíjením švábů, že se tu výsměšně obnažuje
mechanismus lásky, milenecky vzývá smrt. Podstatnou složkou toho
to umění je konfrontace a zaměňování protivných prvků, krása na
hmotě je provázena výsměchem času, touha po absolutnu výsmě
chem nedokonalosti, plnost krásy a lásky možná jen jako iluse. V po
zadí všeho je jakýsi vědoucí úsměv, ironický až leckdy zastudí a jen
zřídka jihne, při některých tématech, ve kterých má Durych zvláštní
zálibu, na př. v chudobě. Tato ironie ovšem nepůsobí ještě zhoubně,
už proto, že se tu neuplatňuje na lidech, a že tyto prózy mají v celku
rysy dokonalých marginálií, odštěpků od nějaké velké skladby.
Tím nechci říci, že by tyto prózy nebyly dílem soběstačným;
jsou to ucelené obrazy jednotlivých výseků umělcova vidění, ale
máme při nich dojem obdobný leckde dojmu z četby Baučelairových Malých básní v próze: sugerují celkovou koncepci světa někde
v pozadí, která však je tu zjevována jen přerušovaně, tajemnou a
dráždivou nápovědí, jejíž smysl nám uniká, dokud nám jej neod
kryje celková struktura Durychova díla, nebo dokud nepřijmeme
autorův výklad essaystický. Ani O b r a z y , jiná Durychova kniha,
která organicky patří do tohoto sousedství a která by mohla lehce
převzít dvě tři prózy z knih dříve jmenovaných, není, jak už ná
zev ukazuje, takovou ústřední architekturou. Jsou to obrazy - proti
dřívějším rázu už spíše novelistického - vyrůstající z některých
konkrétních vidění krajin, měst a interiérů, v jejichž rámci se roz
víjejí příběhy se zřetelem především stylovým, racionálně umělec
kým. Lidské osudy jsou tu stylisovány nikterak ne po zákonech
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přirozenosti lidské, nýbrž po zákonech pouhopouhého materiálu;
jsou to elementy hodné pozornosti ne větší než svět okolo nich.
Kde se tu může uplatniti ironie, hraní se do nebezpečné mstivosti
a ničivosti; myslím třeba povídku Císař, o strašném, do dřeni roz
kladném ponížení závazné velikosti v groteskně šklebivé postavě
císařově. V téže povídce je už ukázka ironie, která začíná třeštit:
popis hodinového stroje, pohyb hodinových ručiček, kreslený k
podobě jakéhosi pohlavního souboje, něco, co sahá až ke kořenům
studeným, ničivým, intelektualisovaným pohledem.
Připojíme sem ještě knihu R e k v i e m , tři novely, které vznikly
in margine velké valdštýnské trilogie. Je tu Budějovická louka, iro
nický otazník, representovaný onou slečnou, která vyhrnujíc si suk
ně zpívá mešní hymny uprostřed noci a zmatených vojáků, novela
laděná na nesmyslnost, přízračnost a rouhačství všeho. Z vlastní
povídky neplyne žádný výklad, je to také jen obraz, smyslu na
bývá teprve Blouděním, kam by mohl být zvlášť lehce zařazen.
Ucelenější (ideově) je novela Valdice, složitě větvená stupnice sym
patie, ironie a pohrdání; s ironií mstnou a pohrdáním nesmírným
je kresleno vítězství lidského hmyzu nad mrtvým Valdštýnem, ale
ironického přísvitu nabývá i všechna jeho velikost a sláva, ze které
tu zbývá jen hniloba a práchnivina, vedle kartuziánských mnichů,
modlících se kající žalmy. Je to příklad, kdy ironie postupuje ces
tami hierarchicky správnými, snad také proto, že Valdštýn je Durychovi sympatický a že tedy se mu neupírá lidská velikost, případ
u Durycha dost vzácný v takové souvislosti, jak ještě uvidíme. A
proto také má snad tato novela povahu celku i ideově uzavřeného
svůj soběstačný výklad. Podobně je tomu s novelou K u r ý r . »Cítil,
že letí a bylo mu blaženě. Lebka pyšně a vzpupně zapraštěla o pa
lisádu. A bylo ticho, jen roztržený kůň v posledním tažení bil pod
kovami alarm, jehož už však nikdo neslyšel.« To je konec té no
vely, vyprávějící o kurýrovi ve službách Albrechtových, který ne
bude živ po výsměšné zprávě o smrti svého pána. A citoval jsem
těch několik vět, abych alespoň zde a letmo připoměl Durychovo
stylistické umění, svrchovaně rafinované, nepracující siláckými gesty
a rozmáchlými. metaforami, ale vytepávající věty s největší úspor
ností, dosahující účinku namnoze jen výběrem a záměrným řaze
ním slov. Styl po výtce prozrazující umělce intelektualistu, který
každé slovo vyzkouší, odváží a vyváží a který se nikdy nesvěří
tryskajícímu proudu. Ve slabých pracích Durychových vysvětluje
tato metoda dojem jisté zprahlosti a suchosti, ale knihy, o nichž
jsem se dosud zmínil, jistě slabé nejsou a toto Rekviem zvlášť ne.
To je také neposlední důvod, proč třebas příběh vojenské věrnosti
v Kurýrovi, tolikrát kalendářově zbanalisovaný, nabyl zde tak pod
manivé působivosti. Ovšem není to důvod jediný - je tu ještě
schopnost koncepce, schopnost pojmout věrnost p r i n c i p i e l n í ,
bezvýhradnou a nezrušitelnou, která jest pro jejího nositele jediným
dýchatelným ovzduším, v úplné její skvělosti a pýše. A tak bychom
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se mohli dostat k Durychově gotičnosti, to jest baroknosti, to jest
antišvejkovství, ale o tom se už napsalo tolik podivuhodných věcí,
že nás tu spíše zajímá zákulisí, fakt, jak daleko je taková ctnost v
Durychově umělecké realisaci od jakékoliv elementárnosti. Přihlédneme-li blíže, uvidíme, jak složitou cestou zklamání a vzdoru vede
svého hrdinu, než dovolí, aby si »pyšně a vzpupně« roztřískl leb
ku. To je velmi příznačné a zajímavé: na jedné straně to vede k
rafinovanému zdůraznění zamýšlené koncepce, je to prostředek k
umělecké výstavbě a je to zajisté ve znamenitém pořádku, ale na
druhé straně, která nás tu právě z dobrých důvodů zajímá, to uka
zuje, jakými prostředky si autor pomáhá, aby jeho hrdina - který
je mu sympatický - zvítězil nad ironií (krom té transcendentní, jež
však není nijak zdůrazněna): udělá to tak, že mu nakupí tu se
všech stran se nabízející ironii do cesty a pomůže mu ji přemoci
vzdorem a pýchou. - V celku je toto Rekviem (upozorňuji ještě,
že pořad novel je Kurýr, Valdice, Budějovická louka: také záměrně
asi) nejkrásnější Durychovou knihou, snad jedinou, která odpovídá
jeho tvůrčí povýšenosti a snese při tom beze zbytku měřítka, jaká
vytkl sám v essayi o praksi mlčení. V Bloudění by se našlo takových
dokonalých episod více, ale jsou tam právě jen episodami, neboť
v tomto románě se uplatňuje důrazně i druhá Durychova tvář, tvář
obrácená k lidem a nikterak ne ironická.
Knihy, o nichž jsme dosud mluvili, jsou sbírky drobných, vy
broušených prdz, povahy spíše statické, zachycující jistý okamžik,
scénu nebo náladu. Úsilí o vlastní prózu výpravnou nutno sledovati v jiné řadě knih, v té, jež se otvírá románem N a h o r á c h ,
tlustým svazkem souvislého vyprávění. Řekli jsme už, že se ten
román odehrává mezi pastýři a králi někde ve středověku na po
zadí hor. Ale křivdili bychom autorovi, kdybychom tu chtěli vidět,
svedeni prostředím, nějakou idylu, nějaký básnický sen - to by
předpokládalo určitou naivnost (v dobrém slova smyslu) a té u Durycha nikdy nebylo. I tento svět, tolik podobný snu, je konstruo
ván rozumově. Z jakých asi předpokladů? Náboženští mystikové
mají pro každé velké umění alespoň tu přitažlivost, že dosvědčují
možnost přímého nazírání Absolutna, a umění, pokud nepřijme do
brovolně řád relativity, v němž jsme odsouzeni žít, má posledním
a svrchovaným cílem vymknout se ze světa času a kontingence,
ze zákonů lidské přirozenosti a dosáhnouti světa neporušeného, ide
álního. Cíl jistě pochopitelný, a pokud pro svou nedosažitelnost plní
umělce zoufalstvím, pro umění velmi prospěšný. Durych ovšem
nikdy nekončil v zoufalství, v tom mu bránila víra, podřizoval se
danému řádu alespoň theoreticky, když ne vždycky zkušeností. O
bědné relativitě tohoto světa měl však zkušenost bezpečnou. Tolik
by se mohlo říci k faktu, že Durych studoval mystiku, třebaže se,
krom podezřelých prvotin, nikdy nepokoušel o plytké falsum, je
hož jméno je literární mysticismus. Ale jsou i v řádu umění díla,
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která z přirozených, třebaže romanticky pojímaných kořenů se dopínají výšek strmého spiritualismu, v jehož jménu, ve jménu do
sažení světa vyššího se glorifikuje únik z tohoto života jako vítěz
ství. Takovým dílem je třeba Villiers de 1’ Isle Adamovo drama
Axel, které jmenuji proto, že Durych sám mu věnoval zvláštní
pozornost. Reálnost Villiersovy snahy je dána vysokým, s hlediska
morálky jistě romanticky přehnaným vystupňováním p ř i r o z e 
n ý c h lidských možností na cestě k Ideálu u dvou aristokratických
bytostí (rodová aristokratičnost je tu druhotná) - a umělecká půso
bivost tím, že autor sloužil svému Snu celým svým srdcem, celou
svou bytostí. Z nějaké takové snahy po větší vznešenosti se zrodil
i svět Jaroslava Durycha jak je dán v románu Na horách. Jenomže
Durychovi bylo usilování o velikost, zvláště o lidskou vznešenost,
získanou zásluhami vlastními nebo zásluhami otců, vždycky něčím
podezřelým; viděl to všechno determinováno božským milosrden
stvím, které lidskou zásluhu každé velikosti v podstatě ruší. A po
něvadž ironie a milosrdenství si u Durycha hned od začátku od
povídaly, napodobil v tomto románě gesto milosrdenství Stvořitelova
a na papíře alespoň si stvořil svět, v němž je lidem už předem
dána jistá forma vznešenosti: jsou přiblíženi co možná nejvíce stavu
rajské nevinnosti. Tito lidé nepodléhají tíži země a Pádu, autor je
zbavil samého pojmu hříchu a dal jim cítiti jen radost a bolest,
plynoucí z dokonalého nebo nedokonalého odpovídání na popudy
božského dechu, který je oživuje. Všichni jsou v podstatě dobří
nebo lépe řečeno stejní, když mravní kategorie pro ně neexistují.
Ale vnější život probíhá v tomto světě, tak blízkém rajskému snu,
podle zákonů obyčejné země, lidé v něm navenek jednají jako obyčejní smrtelníci - jen jejich přirozenost je jiná. A v tom právě
je obludnost toho počínání. Ti lidé se milují, nenávidí, vraždí, žijí
svými vášněmi, vůbec počínají si jako živí - jenomže nemají v
žilách krev, nýbrž jakési rajské mléko. Střetá se tu autorův plán
s plánem reálného stvoření, neboť toto dílo není komponováno jako
svéprávný sen, je mu pouze přiblíženo, chce mít při tom platnost
vidění skutečného života na této zemi, ale nedbá jeho základních
zákonů. Chce mít lidi b y t o s t n ě jinak ustrojeny, chce, aby žili na
této zemi a sám nadto nechce být ve vzpouře - počínání princi
pielně marné, které vede jen k nechtěné parodii. Z reálného světa
je tu dobře a podrobně odpozorován v n ě j š k o v ý mechanismus,
jaký doprovází hnutí lidského srdce, ze světa ideálního, kterým je
v tomto případě rozumářská autorova koncepce, schémata plná poj
mových jinotajů a pojmově jednající. Spoluprací těch dvou složek
vznikají leckdy scény trapně komické, ne-li odporné, tak třeba při
popisování všelijakých těch milování, s oblibou nedokončovaných.
Neboř se tu nezachovává jistá cudnost, kterou vyžaduje jakékoliv
zpodobování lásky, projevu d u š e , a která je tím přísnější, čím ry
zejší je onen projev. Neblahým následkem snahy o paralysování
morálních měřítek samou svrchovaností principu Lásky - snahy,
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která je i umělecky mamá dokud sama není tím principem nesena,
dokud je pouhým rozumovým konceptem jako v našem případě jsou žalostně ustydlé scény, nevinné jen jaksi infantilně, poněvadž
i ze smyslové dráždivosti jsou vykleštěny. To není nic těžkého,
stačí principielně všechno dovoliti a záležitosti lásky se octnou
v jedné rovině se záležitostmi třebas obchodními. Rozvleklost tohoto
Durychova románu se vysvětluje v neposlední řadě právě tím, že
se všechno počínání lidí octlo v jedné významové rovině. Láska,
ten ve všech svých formách irracionální, svrchovanosti rozumu nad
řazený princip, který měl ty lidi oživovat, je tu v pravdě úplně
neznám. Jen se o něm mluví (těch tajemných a moudrých rozho
vorů !), jen zadními vrátky tu je - právě pro svou nevypočítatelnost, aby dodával zdání tajemné souvislosti tam, kde je ve skuteč
nosti pouhý otazník nebo autorova neobratnost. Kromě toho je
román zamořen mlhavou alegoričností, jež formuje lidi v podobě
schémat: třeba ten osud umělce Jana k podobě konceptu známého
pak z essaye Zápas Jakobův. Popisy hor, zámků, údolí, krajin, nocí
a sněhů - obor kde Durych obvykle osvědčil nepopiratelné mistrov
ství - trpí obsáhlostí knihy, nutností obměňovat dekor stále stejný
na velkém počtu stránek. Taková překrásná P r e s a n e l l a , z cyklu
o ráji Segantiniho v knize Plížení a pouti, je pro umění mnohem
větší kořistí než celý román Na horách.
Úhrnem by se dalo říci, že Durych ztroskotal, protože plán
díla (to, co by se dalo vypravovat jako »obsah« a co by lépe dis
ponovaný umělec mohl bez okolků podržet) byl špatně realisován,
hlavně proto, že lidské postavy jsou bytostně vyšinuty z vnitřních
zákonů lidské přirozenosti, ačkoliv nebyly plánovány jako svéprávné básnické stylisace. Příčinou toho vyšinutí je, že jejich tvůrce
chtěl dospět k elementárnímu světu citů, instinktů a vášní zpětným
pochodem od rozumové analysy a že se mu to nezdařilo. Výklad
pak by se nabízel dvojí: buď že se ten tvůrce už narodil studený,
že mu ten svět byl vždycky neznám, nebo že podtrhl jeho kořeny
nějakým zneužitím rozumu. Nehledě k jiným svědectvím mluvilo
by pro druhou eventualitu i to, že román Na horách není jediným
úsilím toho druhu, že je s ním spřízněna řada prací jiných z nichž
bychom tu chtěli jmenovat alespoň T ř i d u k á t y , T ř i t r o n\ č k y
a S e d m i k r á s k u . Jsou to povídky o lidech chudých, tentokrát
většinou realisticky chudých (lidé s Hor byli nositeli chudoby pře
vážně duchovní - viz Zápas Jakobův), ve kterých měl Durych
vždycky zalíbení. Také dvě první povídky ze Tří troníčků jsou
něčím v žánru tak zvané literatury proletářské, jedna dokonce
těžce sentimentální (Pohádka). Jsou to zároveň ukázky Durycha
velmi prostředního, špatného jen tou prostředností, což je u něho
dost vzácné. Ale také ty tři dukátové povídky sem mají dost blízko.
Jsou to povídky o lásce a mají z celého Durychova díla v tomto
oboru skutečně nejblíž k tomu, čemu se láska mezi mužem a
ženou obyčejně říká, ovšem bez jisté citové jemnosti, tedy s jistou
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vulgárností, která však autorovi nebrání, aby nepokračoval v raj
ském podmalovávání. Za povšimnutí ale stojí, jak složitou cestou
se dobývá trocha toho hnutí srdce - neboť o nic jiného nejde jak kuriosní volbou scén a kuriósními předběžnostmi se ta sensace
vytlouká. - Všecky ty tři knihy se odehrávají tentokrát ve vnějším
prostředí úplně civilním, všedním a každodenním. Výhodu to má,
že ti lidé jsou eo ipso bližší životu, ale nevýhodu, že svět rajský,
když je sem uváděn, kontrastuje ještě výrazněji. To se týká pře
devším Sedmikrásky, která je už nad tou machou. Jakoby to opravdu
bylo z milosrdenství: těm chudým, když nic nemají, aspoň trochu
toho ráje dát. Úmysl jistě pěkný, ale v tom takřka úmyslném sou
sedství dřeváků a spodniček s rajskou září působí přece jen ru
šivě; ten svět rajský a svět civilní jsou příliš disparátní. Jdou me
chanicky vedle sebe nebo se mechanicky kříží, nerostou z jednoty.
Durych jakoby neuznával člověka v Pádu, člověka ve zdvihu nebo
pádu mezi velikostí a bídou, mezi propastí a výší, jenž však se
hrává svou jednotu, svůj nedělitelný úděl. Durych teď dává žít
lidem v jakési determinované duchovní nevinnosti jako jim později dovolávám se Anežky Berkové - dá žít v determinovaném du
chovním ponížení. Řekli jsme už jaký následek má to mléko v ži
lách lidí, kteří mají žít reálný život: vypadají jako nevinné děti,
které by všechno, i to milování, dělaly po velkých lidech, aniž si
autor uvědomoval směšnost nebo odpornost takového počínání.
Prostřední spisovatel by nikdy tak lidi nezbřídil, nikdy by nebyl
schopen napsat tak bečivě úpěnlivou a při tom tak mrňkavou Mi
lostnou píseň ze Tří troníčků. Taková jáma je trestem: dar vysoké
inteligence nese s sebou závazek, že ho nebude zneužito, že nedá
zbujet rozumové zpupnosti, že se neobrátí proti tomu, co má
střežit, proti jednotě v kořenech života, která si žádá jeho spolupráce,
ne jeho oddělení a odtud pochodící surové analysy a ironie. Jistá
vlákna se mohou lehce zpřetrhat, ale návrat do stavu jednoty je
pak těžký, ne-li nemožný. Rozum pracuje vždycky s jistou pří
močarostí při rozvíjení principu, neohlížeje se už na akcidentálie,
a tak stačí malá trhlina v základu, aby se dílo na něm postavené
stalo monstrem. V některých drobných prózách, kde se Durych
utekl k básnickému snu, třeba v té Bílé Martě z Kouzelné lampy,
vytvořil díla dobrá právě proto, že se mohl řídit jen zákony poesie,
poněvadž stylisace, která nečiní nároků na zpodobování reálných
lidí tohoto světa, je svéprávná. Ale ztroskotává v knihách, v nichž si
skládá lidi podle zákonů života. V jiné variaci řečeno, je příčinou ne
upřímný a polovičatý poměr k morálce, daný už tím, že morálka pra
cuje pojmem hříchu, který se do světa Durychova nehodí. Morálka
je však formulí i pro zákony života, tak přesnou, jak jen vůbec může
formule sevřít něco živého, a proto je významnou stimulantou
umění, které se bytostně každé formuli vzpírá. Nemusí tu být ovšem
rozporu; morální formule je tu proto, aby nutila k stoupání a za
braňovala, aby se nesmazávaly principy; umění si pak na fiktivních
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lidech osobuje právo soudu obdobného soudu individuálnímu, jenž
byl přislíben lidem skutečným jejich Tvůrcem. V řádu umění je
také odpor proti morálce - podmíněný sice jistou slabostí roz
umovou - když je nesen zanícením. Ale poměr, který zaujímá
Durych v těchto knihách, eliminování morálky suchou cestou, se
mstí i na umění. A s postupujícími léty se důrazně přihlašuje rozum,
který ukazuje romantičnost a nepravdu, podporovaný vírou, která
chce také svá práva. A tak postřehujeme-li v Durychově díle nějaký
vývoj, je to v pozadí postupující zápas s morálkou.
Už v knížkách, o nichž jsme mluvili, by se dalo stopovat,
jak autor postupně uvádí ve shodu to, o čem máme věřit, že je
projevem lásky, s mravními předpisy. V románě B l o u d ě n í , ve
kterém všechno Durychovo úsilí vyvrcholuje, vrcholí i tato snaha,
jak uvidíme, neboř tato ústřední skladba má být definitivním, po
všech stránkách plně ospravedlnitelným skloubením všech tvůrčích
složek k podobě objektivního řádu, jenž v tomto světě vládne. Do
Bloudění vyúsřuje i ta tvář Jaroslava Durycha, která je vyznačena
ironií, s hlediska mravního do té doby těžko ospravedlnitelnou, po
něvadž leckde parasitně hlodá na Božím stvoření. Šlo tedy o to,
jak tu ironii, která mu byla zřejmě velmi drahým a velmi přiro
zeným skladebným prostředkem a reakcí na okolní svět - pokud ji
úmyslně neparalysoval milosrdenstvím - dostat do řádu, jak jí při
dělit náležitou funkci. A té se jí, podle mínění autorova, v Blou
dění dostalo. Je to historický román z třicetileté války a ideový
koncept má asi tento: celá třicetiletá válka a všechno, co se konec
konců nazývá historií, je pustý švindl, dáblova léčka. Vlastní dějiny
se uskutečňují v duších, o kterých svět nic neví, a smysl třicetileté
války může být třebas ten, aby se setkaly dvě anonymní duše,
zvláště když snesou i výklad alegorický, že jde o národ český a
Církev římskou. Je tedy nasnadě, že ironie se podle tohoto pojetí
uplatní oprávněně ve světě rozkladu, ve světě oficielních dějin. Bude
fungovati jako imanentní soud, jako zrcadlo, v němž třicetiletá válka
se všemi svými herci zjeví svou pravou tvář: studené třeštění, škleb,
potvornost a hnus. A opravdu se v Bloudění rozpoutala hotová orgie
ničivé a mstné ironie, pro jakou není v naší literatuře příkladu a
pro kterou by se těžko hledala obdoba vůbec. Pod autorovým po
hledem tuhnou všichni, proti nimž je namířen, v ledové křeči; ze
vnitř zjevují svou prázdnotu, svou podobu požírajícího se hm yzu;
každému je naměřeno vrchovatě a při tom s přesným odvážením
stupňovitým, aby se vyšší forma ironie nezahazovala s někým, kdo
si jí nezaslouží; je to ironie hierarchisovaná, složitě větvená a velmi
často jen nepřímá, lomená pohledem některé postavy, která je s to,
aby svým opovržením rozdrtila lidi, stojící pod ní, jakoby se autor
sám nechtěl s nimi špinit. Takovou postavou, které se přiznává re
lativní velikost, je třeba Valdštýn, ochromený hnusem nad světem,
v němž by měl svou velikost uplatňovat, a snad proto právě Du70

rychovi sympatický. Ale nade všemi oficielními herci, i nad těmi
nejsympatičtějšími, podržuje vrch ironie autorova, která tím způso
bem zasahuje sám smysl dějin; ve shodě s plánem Bloudění, jak
jsme jej naznačili, zjevuje, že celý ten mumraj je jen třeštěním za
prodanců nebo nevědomých sluhů nicoty; připodobňuje se pohrda
vému výsměchu Ďábla, vlastního pána a dirigenta této podívané.
Dalo by se mnoho psát o formách Durychovy ironie, (připomínám
ještě tu, která očima Jiřího uvidí Valdštýna jako ubohého oškuba
ného kapouna - výsměch, plynoucí z pádu těla a z času) i o tom,
jak se uplatňuje ve formální výstavbě díla. Zde však můžeme jen
zdůrazniti, že tato ironie nemá nikdy zaměření korigující, satirické,
»tepající zlořády«, tato ironie lidi ničí, posílá je do nicoty - neboť
jejím posledním rubem je touha, aby nikdy nebyli existovali. Řada
scén z Bloudění, kdyby byla zasazena do jiného, sourodějšího inte
lektuálního plánu, zjevila by zřetelně původní básnickou zkušenost,
která jim dala vyrůst: volání po nebytí - v individuálním osudu
je obdobou pokušení smrti, tak mistrovsky dosvědčené v Bezkydách
- nejlákavější a nejpyšnější, poněvadž je podmiňováno svrchovaností
pohrdání, ne zoufalstvím. Je to poslední slovo ironie, její forma
transcendentní, a má být v tomto románě funkčně ospravedlněna
podle plánu, který jsme vyznačili hned svrchu.
Nutno se tedy především ptát, zda opravdu snese historie, byť
i jen ta oficielní, takovou tíži pohrdání, aniž se porušilo její posta
vení v objektivním řádu světa, o jehož zobrazení se Durych pokouší.
Víme, že se básník k Bloudění připravoval podrobným dost, podle
komentářů soudě, studiem odborným, ale jak si počínal s hlediska
historické metody, jak ten který výjev odpovídá stavu, zjištěnému
historickou vědou atd., nemůžeme rozsuzovati. Sluší však připomenouti, že Durych má některé apriorní sympatie: k lidem chudým
a neznámým, ke všem, kdo naplňují nějakou formu opravdové
pokory nebo svatosti, ke všem, kdo nemají v tomto světě úspěch
a slávu. Teoreticky je takový poměr věc jistě velmi znamenitá, je
konec konců i zdůrazněním nekonečné ceny lidské duše a snahou
o spravedlnost, ale z jeho apriornosti vzniká nebezpečí tam, kde je
nutno především bez zaujetí naslouchati mnoha hlasům, ladění na
mnoze velmi odlišného, jako v historii. Neboť přirozeným důsledkem
apriorní sympatie k anonymním je apriorní antipatie k mocným
tohoto světa, která se v takovém Bloudění mění leckdy v přímou
osobní nenávist, v osobní soupeřství, ve snahu potřít ty lidi stůj co
stůj, za každou cenu ukázat, že nesehrávají než ďábelskou frašku.
A sám připomněl alespoň dvě metodické pomůcky, jak toho dosáhnouti. Kdesi ve vzpomínkách z cest mluví o cypřiších; maloval je
Bócklin, »malíř nesympatický«: »a pohrdal jsem jimi«. To je ovšem
jen gesto, ale podobným způsobem je dána v Bloudění možnost
vysokých stupňů ironie: najde se třebas Bocklin pro císaře Ferdi
nanda - Hurter - a jednu historickou postavu lze bez velkých obtíží
a skrupulí odpraviti. Nebo se prameny studují se zvláštním zřetelem
71

na »čertova kopýtka«, na zorné body, s nichž by se mohlo tkanivo
historie osvětliti výsměšně. Umělec má právo na takové počínání,
ale nezapomínejme, že Durychovi nejde jen o nějaký historický
román, nýbrž o exegesi dějin, o odpověď na otázku po jejich smyslu.
A poněvadž se pro zmíněné metodické pomůcky dá najít látka
v každém historickém období, mohli bychom exegesi dějin třiceti
leté války snadno přiřknouti platnost dějinné exegese vůbec. Histo
rie se pod Durychovým pohledem roztrhává ve dvě pásma, postu
pující paralelně nebo se vnějškově a mechanicky prostupující. První
je dirigováno ďáblem, herci jsou mocní tohoto světa, ti, kdož tvoří
oficielní dějiny - a jsou ve všem svém jednání podrobeni ironii.
Toho se dociluje kaleidoskopickým řazením scén, v němž se osudy
jednotlivců přetrhávají, zůstávají nejasnými; jsou zpodobovány na
mnoze jen v těch průsečících, kde svým podílem pomáhají utvářet
atmosféru všudypřítomné ironie. A ta je nezbytně odpovědí na
otázku po smyslu prvního pásma. Jenomže ironie, která se tu
vztahuje na všechny, mohla by být vykládána i jako následek
autorova konceptu, ne jako zobrazení přirozeného řádu. Připomněli
jsme už metodické pomůcky, které by svědčily spíše pro eventualitu
druhou. Mechanické roztržení dějin na dvě pásma podle kriteria
úplně vnějškového svědčí pro ni také. Lidé jsou opět determinováni,
ale pohled na historii, který dal této determinaci vzniknout, je slabý,
schematisuje, eliminuje podstatně tajemství. Tajemná souhra Božího
plánu a svobodné vůle, která se uskutečňuje v každé lidské duši
a v podstatné podobnosti i v historii, se brání schematisujícím kon
strukcím právě tím, že jim nevydá své tajemství, svou jednotu, svůj
smysl. Durych jakoby cítil, že si své řešení ulehčil, že odstranil
velmi radikálním řezem všechno podstatné tajemství, snažil se ex
post naštěpovat tajemnost druhotnou, vnějškovou, projevující se
v přebujelé romantičnosti některých scén a v sugerování všelijakých
ďábelstev, asi touž metodou, jakou kašíroval propastné souvislosti
lásky a smrti atd. v knihách dřívějších, a s týmž asi zdarem. Takové
tajemnosti není v praksi zvlášť těžko konstruovat; stačí j m é n a ,
jimiž jsou tajemství označována, několik paradoxních vazeb a obratně
využitých nejasností motivačních, aby vznikl dojem, že i takové
scény mají svůj tajemný smysl, když jsou zapjaty do struktury ce
lého románu, jehož smysl nikomu neunikne. A na druhé straně
z toho plyne výhoda, že se do velmi značné míry zastře schematičnost celkového pojetí, která by se v tisícistránkovém románě
objevila příliš zřetelně, kdyby právě nešlo o umělce tak bezpečně
ovládajícího metodiku formální románové stavby.
Než přistoupíme k druhému pásmu historie, sluší poznamenati,
že umění si odneslo největší kořist právě z těchto stránek ironie
a pohrdání, ze scén rozkladu a výsměchu, poněvadž jsou vytvářeny
z básnické zkušenosti opravdové; žádné milosrdenství se tu neu
platňuje a třebaže ti lidé mají v žilách snad tekuté stříbro, snad
rtuť, jsou odpravováni znamenitě, po zákonech umění, které dává
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všechnu svobodu, pokud jde o rozklad. Jsou tu leckde mistrovské
ukázky, jak bez velkých vnějších gest (i stylových) lze traktovati
lidi jako přízraky a duchovíte můry, neboř celé toto divadlo je jediný
příšerný sen, viděný s mučivou a ubíjející přímo konkrétností na
fosforeskujícím pozadí hořících měst a halucinantních krajin, hor,
chrámů, ulic a hampejzů. Připočteme-li zobrazenou krásu všech těch
panen a žen (pokud jim nedává mluvit), bylo by možno z těchto
scén organisovati knihu obrazů z třicetileté války - alespoň o polo
vinu kratší než Bloudění - která by s hlediska uměleckého zname
nala kořist mnohem svrchovanější než pochybně realisovaná snaha
o duchovní maximalismus. Ostatek románu by se dal redukovati
na únavné, pouze v detailech ironicky přizdobené transkripce z histo
rických pramenů, na pouhý výčet jmen a akcí, mechanicky vsuno
vaný do dějového a obrazového pásma. Umělecky se to ospravedlniti nedá, protože nuda všeho toho zmítání a válčení, která snad
tak měla být zdůrazněna, se nedá zpodobovati zase nudnými, umě
lecky neprotavenými stránkami, jakých je tu celá spousta. A pak
zbývá ještě vlastní dějová osnova, román lásky Jiřího a Andělky.
To jsou dva nejvýznačnější zástupci světa chudých, sloužících
a anonymních, v jejichž osudech se uskutečňují vlastní dějiny, ví
tězství Boží a vítězství duší. Řekli jsme už, že se nám taková exegese dějin zdá příliš schematická a vnějšková, ale budiž. Věc však
má neúprosné potíže i takto. Positivní přínos historie, něčeho, co
opravdu bylo, se přenáší do oblasti anonymní, která eo ipso nemůže
být zpodobena než fikcí. A milenecký román obyčejných lidí, byřsi
v perspektivách zápasu o nesmrtelnou duši, je pro svou Aktivnost
a pro svou individuálnost něčím příliš vratkým, než aby snesl všech
nu tíhu objektivní historie, kterou na něj autor přesunuje. To je
podstatná trhlina v samé osnově díla (nevznikla by, kdyhy si byl
autor vybral některé postavy historické, což by ovšem rušilo schéma,
nebo kdyby byl napsal pouhý román dvou lidí na pozadí historie,
což by zase rušilo maximalismus), trhlina, která volá po alegorii
jako záplatě. A hromadí se nové obtíže: jak to v díle realisovat.
Lidé musí vyhovovat alegorii - tedy Jiří představě národa českého,
Andělka představě Církve (to je snažší, protože Církev má svou
nauku, kterou možno plundrovati) - a musí to být lidé živí a oby
čejní, při tom však duchovně nesmírně povýšení, aby unesli tíhu,
kterou jim autor naložil na bedra. A tak je Jiří maximalismus pýchy
a rouhačství, soupeř samého Boha, ale v podstatě jsou ty vlastnosti
jen formou zapírané a utloukané lásky (čímž je možná konstituo
vána ta českost), Andělka pak maximalismus Milosti a I^ásky, nad
níž ani Bůh není vyšší, a ta Jiřího miluje a zachraňuje. Poněvadž
však je to zpodobeno v lidech, zdá se nám Jiří pojmovou kreaturou,
jejíž rouhačství i záchrana jsou stejně nepřesvědčivé, Andělka pak,
viděná namnoze tak nezemsky (a znamenitě), je poněkud příliš
neodbytná a dotěrná, když musí jednat jako člověk. Neposlední
příčinou je také formální organisace: ta láska je červenou, spojující
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nití celého románu a jeho vyvrcholením, vleče se tedy na tisíci
stránkách. A zpodobována je jako dlouhé disputace mezi oběma,
přerušované jen oslovením nebo popisem, co kdo dělal. Citového
života není. To dokazuje zvlášť zřetelně závěrečná a vrcholná scéna,
svatba Jiřího a Andělky. Předchozími dlouhými spekulacemi uta
haný Jiří si bere za ženu neméně utahanou Andělku, in articulo
mortis, všecek krváceje, ale podle předpisů s knězem, neboť mo
rálky se už musí dbát. A zeptav se jí potom, jest-li ví, co je to
láska, zplodí s ní alegorické dítě a zemře. Je to scéna velmi od
porná a znova dokazuje, že si tento autor bude vždycky dělat s lidmi,
co bude chtít, že nebude dbát nejzákladnějších citových skutečností ne ve jménu nějakého supranaturalismu, nýbrž ve jménu pochybné
alegorie.
Bloudění je dílo rozumové konstrukce a realisováno především
nesmírnou vůlí k umění a k sjednocení se s řádem světa. Po této
stránce však je výsledek velmi hubený, ba možno rovnou říci, že jde
0 ztroskotání. Autor sám mluví kdesi o pocitu chladu, který pro
vázel poslední stadia práce na Bloudění a který ho takřka inspi
roval k Paní Anežce Berkové. To by byl velmi přirozený důsledek
špatně realisované snahy o zakotvení ve světě celistvosti a orga
nického růstu. Ten zůstává Durychovi stále uzavřen, stále se brání
výpočtu a ubrání se mu i v posledním stadiu autorova vývoje, do
svědčeném románem P a n í A n e ž k a B e r k o v á , neboť ani kotr
melce nepomohou. Hodně schematicky se to dalo vyjádřit asi tak:
když to nešlo s lidmi po dobrém, když se i pod přídavky ráje
1 pod nádherou úloh historických měnili v podivné pokrouceniny
bez života a krve, bude příčinou asi romantismus, to jest, že se
lidé zkrášlovali (byť i jen z milosrdenství) - a nutno je tedy zpodobovati po pravdě, ve světle zkušenosti a rozumu, bez pozlátka
a cetek, kterými je tak rádo přizdobuje umění. Zůstane z dřívěj
šího Durycha jen to milosrdenství, zdůrazněné tentokrát ve formě
až poněkud příliš racionálně spočítané Boží milosti. Ale ono v pod
statě zbývá v Paní Anežce Berkové z Durycha dřívějšího mnohem
víc, neboř svět této knihy je jen na ruby obráceným světem ro
mánu Na horách. Ústřední stavebnou pomůckou je důkladné využití
Boží prozřetelnosti a milosti, od níž svěřil Durych klíče paní Ber
kové, takže zmíněná paní může dělat co chce a co jí napadne,
nic nemusí vysvětlovat a také nevysvětluje, neboř vždycky je na
snadě odkaz na tajemnou pomoc, které se jí dostává. Stručně ře
čeno: autor si to zase zaonačil, aby po formální stránce byla mašina
dobře sešroubována, aby to všechno klapalo. Ostatní lidé pak jsou
determinováni k duchovní poníženosti, k blátivému, kalnému a stu
denému zmítání smyslů, kde není ani potuchy po duchovním ži
votě, dokud je všechny nezachrání Anežka Berková, ovšem jen
nástroj. Neboř Durych upírá člověku přirozenou velikost, danou
prostě tím, že je člověk, schopnost k velikému vypětí ať ve směru
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dobra či zla. Schopnost k dobru by ještě uznal, pokud pracuje
bezprostředně pro Boha, ale velikost v jiném smyslu je pouhý klam
a velikost ve zlu (t. j. vědomá a velkorysá snaha po zlém) je pouhý
výplod romantismu, podezřelých autorů jako Barbey ď Aurevilly
a uráží Boží milosrdenství. Proto se v jeho románě všichni lidé,
tak bytostně pokálení, nakonec obrátí k dobrému, na základě mou
drých rozhovorů, kteroužto zálibu sem také beze zbytku přenesl
z prací dřívějších. V celku je ten román pracován známou durychovskou metodou, která si ve jménu přesného schématu ideolo
gického udělá vždycky lidi, jaké potřebuje, a pomocí nějakého prin
cipu, který není třeba dokazovat, zbuduje vyhovující kostru formální.
Jen pojmy jsou tu revidovány v duchu strohého, morálního konvertitství: láska se začíná až okamžikem svatby, před tím je to
pouhá duševní onanie nebo naivní blouznění; umění je nebezpečné
snění, které vede nejspíš k záhubě - právem odkazuje Anežka Ber
ková žadatele, kteří chtějí vydat pozůstalost jejího muže, na děti,
které jsou pozůstalost nejvýznamnější - chudoba je stav sice dosti
ponižující, ale nutno ji přijímati trpělivě a tím spíše si hledět uchovati čest, to jest nikdy nic od jiného nevzít darem. Podrobnější
teoretický komentář možno najít v článku o Anežce Schulzové,
kde se velmi radikálním, materialistickým a řemeslně odbornickým
způsobem stanoví nevyhnutelný korelát umění a pohlavních žláz
- kteréžto zdůraznění vzalo na sebe ještě jednu formu v definici,
že umění je dráždění lidských pudů. Proto je on, Durych, nyní
zavrhl. A tak by se mohlo jen připomenouti, že zbytečně, protože
on lidské pudy nikdy nedráždil, spíše je svým rozumařením ne
bezpečně ubíjel.
Toto Durychovo poslední gesto by nebylo bez půvabu, bez
poctivosti a bez jisté tragiky, kdyby nepokračoval v pochybném
moralisování, třebas teď »vědeckém«, když v umění zkrachoval.
Ale někteří lidé už jsou takoví, že neuznají své poblouzení: spíše
zavrhnou princip, v němž se uvolili pracovati, v našem případě
umění. Duchovní práce, kterou má Jaroslav Durych za sebou, mu
dává jistě právo, aby se díval kolem sebe s notnou dávkou pohr
dání, ale to nezmění nic na faktu, že pracoval v literatuře od za
čátku na rozporu, na rozporu mezi básnickou zkušeností, která se
mu vyhranila v ironii, a vírou, která ho nutila k podrobení a uznání
řádu světa ve smyslu positivním. Ten rozpor, který konstituuje jistou
polovičatost, byl řešen pochybnými rozumovými konstrukcemi tak
dlouho, jak se dalo - podle klíče, který je obsažen ve větě ze
studie o Březinovi: »ironie, soucit a milosrdenství jsou z valné části
slova z téhož okruhu představ«. Do dílny, v níž se toto přesvědčení
ustanovilo, dává nahlédnouti essay Z á p a s J a k o b ů v . Ten by zde
bylo ještě potřeba rozebrati stejně jako poesii, kde jsou doklady
hlubokého poblouzení (pokusy o napodobení ducha l i d o v ý c h
písní v Panenkách), nebo zase ukázky veršů tak mistrovských, že
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znova potvrzují nepodmíněnou povýšenost Durychovu v české lite
ratuře. Tyto poznámky, nutně schematické, mají cílem především
orientovat a soustřeďují se spíše ke zboží kazovému. Ostatně dů
kladná studie o Durychovi by znamenala dotknout se všech pod
statných otázek umění, jako se jich dotkl on sám, třebas výsledek
nebyl úměrný vynaložené duchovní práci. Ale je to také svědectví.

M IKU LÁ Š BERĎAJEV:

O D E M O K R A C II A SOCIALISMU')
i.
Zajímají mě hlavní duchovní zásady demokracie a socialismu
a proto nebudou předmětem mých úvah rozličné formy polodemokracie a polosocialismu, nýbrž krajní výrazy těchto typů, jejich »ide
je«. Jsou různé přechodné formy mezi demokracií a socialismem,
jejich sbližování a spojování. Jest mocná strana, jež se nazývá so
ciálnědemokratickou. Avšak bolševici měli pravdu, když zavrhli ná
zev sociálních demokratů a dali si jméno komunistů, t. j. vrátili se
ke »Komunistickému manifestu«. Marx byl komunistou. Nebyl so
ciálním demokratem. A nikdy nebyl Marx demokratem. Jeho pathos
jest podstatně antidemokratický. »Vědecký« socialismus nevznikl a
nevešel v mysl a život národů Evropy jako učení demokratické.
Stejně nedemokratický a antidemokratický byl i utopický socialis
mus Saint-Simonův, který byl reakcí na francouzskou revoluci, a
v mnohém jeho duch se podobal duchu Josefa de Maistra. Demo
kracie a socialismus jsou principielní protivy. Ruští komunisté mají
pravdu v tomto svém přesvědčení. Demokratický socialismus typu
jaurěsovského, založený na deklaraci práv člověka a občana, není
pravým socialismem. Jest to - polosocialismus, nevyjadřující plně
socialistickou ideu. Naši socialisté revolucionáři a praví menševici
také jsou spíše levými demokraty než socialisty.
Demokracie má formální charakter, sama nezná svou vnitřní
hodnotu a v hranicích principu, který vyznává, nemá žádného ob
sahu. Demokracie nechce vědět, ve jménu čeho se projevuje vůle
lidu a nechce vůli lidu podřídit žádnému vyššímu cíli. V tom oka
mžiku, kdy demokracie si uvědomí cíl, k němuž má směřovat vůle
lidu, kdy nalezne předmět důstojný své vůle, kdy se naplní klad
ným obsahem, bude muset tento cíl, tento předmět, tento obsah
postavit nad sám formální princip vyjádření vůle, položit jej v zá*) Vyňato z knihy: Novoje sredněvěkovje. Berlín 1924.
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klad společnosti. Avšak demokracie zná jen formální princip vyjádření vůle, jejž si nade vše cení a který nechce ničemu podřídit. Demokracie je lhostejná ke směru a obsahu vůle lidu a nemá
v sobě žádných kriterií k určení pravosti nebo lživosti směru,
v němž se vyjadřuje vůle lidu, k určení jakosti vůle lidu. Moc lidu
nemá předmět, není řízena k žádnému objektu. Demokracie zůstává
lhostejná k dobru i zlu. Jest snášenlivá, protože jest indiferentní,
protože ztratila víru v pravdu, bezmocná zvoliti pravdu. Demokracie
je skeptická, vzniká ve skeptickém století, ve století bez víry, kdy
národy ztratily pevná kriteria pravdy a byly bez síly vyznávati
jakoukoliv absolutní pravdu. Demokracie jest krajní relativismus,
popření všeho absolutního. Demokracie nezná pravdu a proto zůstavuje odhalení pravdy rozhodnutí většiny hlasů. Uznání moci
množství, uctívání všeobecného hlasování jest možno jen při nevíře
v pravdu a při neznáni pravdy. Věřící v pravdu a znající pravdu
nevydá jí na pospas kvantitativní většině. Demokracie má sekulární
charakter a jest opakem každé sakrální společnosti, protože jest
formální, bezobsažná a skeptická. Pravda jest sakrální a společnost
zbudovaná na pravdě nemůže být výlučně společností sekulární.
Sekulární demokracie značí odpadnutí od ontologických základů
společnosti, odpadnutí lidské společnosti od Pravdy. Chce politicky
ustrojit lidskou společnost, jako by Pravdy nebylo, to je základní
předpoklad čisté demokracie. A v tom je hlavní ideová lež demokracie. V základě demokratické ideje leží humanistické samourčení člověka. Lidská vůle má říditi lidské společnosti a je třeba odstranit vše,
co ruší projevování této lidské vůle a její konečné panství. Tím se
popírají duchovní základy společnosti, ležící hlouběji než formální
výraz lidské vůle, a zvrací se hierarchický řád společnosti. Demokracie jest psychologismus namířený proti každému ontologismu.
Premisou demokracie se jeví krajní optimismus. Skepticismus
demokratické společnosti jest optimistický a nikoliv pesimistický.
Demokracii nepřivádí v zoufalství ztráta pravdy. Věří, že vyjádření
vůle většiny, mechanický součet hlasů vždy musí vést k dobrým
resultátům. Formální vyjádření vůle lidu vede k takovéto pravdě,
způsobuje takovéto blaho. V základě demokracie leží optimistická
premisa o původní dobrotě a ušlechtilosti lidské přirozenosti. Duchovním otcem demokracie byl J. J. Rousseau a jeho optimistické
představy o lidské přirozenosti se přelily v demokratické ideologie.
Demokracie nechce znát radikální zlo lidské přirozenosti. Jakoby
nepředvídala, že vůle lidu může směřovat ke zlu, že většina může
státi za nepravdou a lží, a že skutečnost a pravda může zůstat
majetkem nevelké menšiny. V demokracii není žádných záruk, že
vůle lidu bude směřovat k dobru, že vůle lidu bude chtíti svobodu a nebude chtít všechnu svobodu vyhladit. Ve francouzské revoluci revoluční demokracie, která počala s proklamací práv a svobody
člověka, v roce 1793 neponechala žádné svobody, úplně zničila
svobodu. Lidská vůle, vůle lidu leží ve zlu a když tato vůle, jež
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věří v sebe, není podřízena ničemu vyššímu a osvícena, usiluje samovládně určovati osudy lidských společností, lehko sejde na cestu
pronásledování pravdy, popírání všeho pravého a uhašení veškeré
svobody ducha. Demokracie vznikly z pathosu svobody, z přiznání
nezadatelných práv každého člověka a pravou demokracií jeví se
utvrzení svobody svědomí, svobody volby. Obránci demokracie ukazují na to, že demokracie duchovně vzešla z prohlášení svobody
svědomí náboženskými společnostmi v období anglické reformace.
Avšak formální, bezobsažné a negativní pojetí svobody tajilo v sobě
jed, který rozežral historické demokracie a připravil v nich záhubu svobodě ducha. Rousseau v principu popíral svobodu svědomí.
Robespierre ji ve skutečnosti zničil. Samovládný lid může znásilňovati lidské svědomí, může odstranit jakoukoli svobodu. Tocqueville
a Mill, jež nelze pokládati za nepřátele demokracie, s velkým neklidem mluví o nebezpečích, jež v sobě nese demokracie, o nebezpečích pro svobodu člověka, pro individualitu člověka. Demokracie
jest individualistická ve svém základě, avšak svou osudnou dialektikou vede k antiindividualismu, k nivelisaci lidských individualit.
Demokracie miluje svobodu, avšak tato láska k svobodě nevzniká
z úcty k lidskému duchu a lidské individualitě, toť láska k svobodě lhostejných k pravdě. Demokracie bývá fanatická jen v živlu
revoluce. Ve svém normálním mírovém stavu jest cizí každému
fanatismu a nalézá tisíc mírných a neznatelných prostředků, jak
nivelovat lidské individuality a uhasit svobodu ducha. Skutečné
svobody ducha bylo asi více v dobách, kdy plály hranice inkvisice,
než v nynějších buržoasních demokratických republikách, popírajících ducha a náboženské svědomí. Formální, skeptická láska k svobodě mnoho přispěla k zničení svérázné lidské osobnosti. Demokracie neznačí nevyhnutelně svobodu ducha, svobodu volby; těchto
svobod může býti více ve společnostech nedemokratických.
Demokracie vzniká, když se rozpadává organická jednota lidové vůle, když se společnost atomisuje, když zaniká lidová víra,
která spojuje lid v jednotu. Ideologie, která přiznává lidové vůli
svrchovanost a samovládu, vzniká tehdy, když už není lidové
vůle. Demokracie jest ideologie kritické a nikoliv organické epochy
v životě lidských společností. Demokracie si také klade jako cíl sebrati rozpadnuvší se vůli lidu. Avšak lidská osobnost jest pro ni
abstraktním atomem, rovným každému jinému a úkol znovu sjednotiti lidi jest úkolem mechanickým. Demokracie může jen mechanicky sčítat vůli všech, avšak tak se nedosáhne vůle obecné, organické vůle lidu.*) Organická vůle lidu nemůže být vyjádřena arithmeticky, nelze ji objeviti žádným součtem hlasů. Tato vůle se projevuje
ve všem historickém životě lidu, ve všem složení jeho kultury, a především a více než jinde nalézá své vyjádření v náboženském životě
lidu. Vně organické náboženské oblasti, vně jednoty náboženské víry
*) Berďajev tu užívá Rousseauových kategorií »volonté générale« a »volonté
de tous«. P o z n . p ř e k l .
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není jediné, obecné vůle lidu. Jakmile lidová vůle upadá, lid se
rozpadá na atomy. A z atomů nelze znovu utvořit žádnou jednotu, žádné společenství. Zbývá jen mechanická suma vůlí většiny a
menšiny. Nastupuje boj stran, boj sociálních tříd a skupin a v tomto zápase se tvoří výslednice. Demokracie jest právě arénou boje,
střetnutí zájmů a směrů. V ní je vše nestálé, vše nejisté, není jednoty a stálosti. Jest to věčně přechodný stav. Demokracie vytvořila
parlament, nejméně organický výtvor, orgán diktatury politických
stran. V demokratické společnosti vše trvá krátce, vše směřuje k něčemu, co překročuje hranice vlastní demokracie. Pravý ontologický
život jest za hranicemi demokracie. Demokracie příliš ulpívá na
formálním a bezobsažném momentě svobody volby. Monarchisté a
socialisté z různých stran podkopávají život demokratických společností a žádají, aby volba byla dokonána, aby obsah byl nalezen.
Demokracie uznává lid suverenním a samovládným, avšak nezná
lid, v demokraciích není lidu. Nemůže být nazváno lidem ono
zlomkové lidské pokolení velmi krátkého úryvku historického času,
pouhé soudobé pokolení a to ještě ne celé, nýbrž jen jistá jeho
část, považující se za vykonavatelku historických osudů. Lid jest
velký historický celek, do něhož vstupují všechna historická pokolení, nejen živoucí, nýbrž i mrtvá, i otcové i děti naše. Vůle ruského lidu jest vůle lidu tisíciletého, který přijal křesťanství skrze
sv. Vladimíra, který spojil Rus za velkých knížat moskevských,
který nalezl východ ze smutného období, prosekal okno do Evropy za Petra Velikého, který měl velké světce a hrdiny a ctil je,
vytvořil velké mocnářství a kulturu, velkou ruskou literaturu. To
není vůle našeho pokolení, odtrhnuvšího se od pokolení předchozích. Domýšlivost a sebedůvěra nynějšího pokolení, vynášení jeho
nad zemřelé otce, jest základní lež demokracie. Jest to rozryv mezi
minulostí, přítomností a budoucností, popření věčnosti, ctění ničivého toku času. Při určování osudu Ruska má být slyšen hlas všeho
ruského lidu, všech jeho pokolení a nikoliv jen živoucího pokolení.
Proto do vůle lidu, do obecné vůle, organické vůle vstupuje historická legenda a tradice, historická památka pokolení odešlých na
věčnost. Demokracie to nechce znát a proto nezná vůli lidu, zná
jen mechanický součet vůlí nicotné hrstky současníků. Krise demokracie už dávno počala. První rozčarování přinesla s sebou francouzská revoluce, která nedodržela svých slibů. Novější demokracie stojí na křižovatce v mučivé bezmocnosti a nespokojenosti. Jsou
rozdrásány vnitřními různicemi. V demokratických společnostech
není nic organického, nic trvanlivého, nic od ducha věčnosti. Milují svobodu jen ve smyslu lhostejnosti k dobru i zlu, k pravdě
i lži. Rodí se pochybnosti o všeobecném právu hlasovacím, dokonale
mechanickém, pojímajícím člověka jako atom beze všech vlastností.
Hledá se východisko v korporativním zastoupení, v návratu k středověkému cechovnímu zřízení. Soudí se, že se tak vytvoří organické jednoty, v nichž člověk už nebude odděleným atomem.
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Rozčarování v demokracii a její krise souvisejí s jejím bezobsažným, formálním charakterem. Počíná mučivé hledání obsahu lidové vůle, hledání spravedlivé, pravé, svaté vůle lidu. Nezáleží na tom,
aby vůle lidu, vůle všech byla formálně projevena a kvantitativní
většina určila osudy společnosti souhlasné s jakýmkoliv směrem
této vůle. Záleží na tom, k čemu vůle lidu směřuje, záleží na jakosti této vůle. Socialismus podrobuje demokracii pesimistické kritice, objevuje její bezobsažnost a přechází k určitelnému jakostnímu obsahu. Zná onen vyvolený lid, který chce uskutečnit sociální
pravdu, který směřuje k určitému předmětu. Socialismus vyzdvihuje
zásadu diametrálně se rozcházející se s demokracií.
II.
Socialismus, v protivě k demokracii, má charakter podstatně
materielní; ví, co chce, jeho úsilí má předmět. Není lhostejný k tomu,
k čemu směřuje vůle lidu, ne každou vůli lidu uznává a dovoluje
jí projevit se. Socialismus usiluje poznati pravdu a proto neponechává řešení otázky pravdy mechanické většině hlasů. Svým psychologickým typem socialismus není skeptický. Socialismus jest víra,
činí si nárok na to, být novou vírou pro lidstvo. Utopický socialismus Saint-Simona a vědecký socialismus Karla Marxe stejně vystupují s náboženskými nároky, chtějí dát celý životní názor, řešit
všechny otázky života. Postavení vůle v socialismu jest jiné než
v demokracii, vůle je mnohem napjatější, mnohem plnější a centralisovanější, namířená k jedinému, vše objímajícímu předmětu. Socialismus svou přirozeností nemůže připustiti parlament mínění, onu
svobodnou arénu zápasu stran a zájmů, již tak miluje skeptická
demokracie. Socialismus hledá a nalézá lidovou vůli, nadanou pravým obsahem, spravedlivou vůli, svatou vůli. Socialismus neutvrzuje formální svrchovanost lidu, národa, nýbrž materielní svrchovanost vyvolené třídy, socialismus věří v existenci takovéto vyvolené třídy, jejíž vůle se vyznačuje zvláštními vlastnostmi. Socialismus
má mesianský charakter. Existuje vyvolená třída - proletariát, třídamesiáš, neposkvrněná dědičným hříchem, v němž se začínalo vše
v historii, jenž leží v základech vší kultury, »buržoasní« kultury, hříchem vykořisťování člověka člověkem, třídy třídou. Tato mesiánská třída jest také začátkem pravého lidstva, příštího lidstva, v němž
už nebude vykořisťování. Proletariát, toť nový Israel. Všechny atributy vyvoleného lidu božího se přenášejí na tuto mesiánskou třídu.
Má býti vykupitelkou a osvoboditelkou lidstva, má uskutečnit království boží na zemi. Starý evropský chiliasmus znovu se opakuje
v sekularisované formě v pozdní hodině historie. Vyvolená třída
konečně uskuteční na zemi to zaslíbené království, blaženost v Israeli,
jež neuskutečnil Ukřižovaný Mesiáš. Ona jest tím novým mesiášem,
tvůrcem pozemského království, v jehož jméně byl odvržen starý
Mesiáš, který hlásal království, jež není z tohoto světa. Svrchova80

nost proletariátu stojí proti svrchovanosti lidu. Proletariát jest pravým
lidem, spravedlivým lidem nadaným všemi vlastnostmi zaručujícími
usměrnění vůle k vyššímu typu života. V naší epoše jen proletariátu přísluší pravý život, maximum života. Toť vítězící, nikoliv jen
uhnětená třída, ona rozvine nejvyšší moc lidstva, ovládne definitivně
přírodní živly, maximálně rozvine výrobní síly. Přechod moci k této
třídě znamená skok z říše nutnosti v říši svobody, světovou katastrofu, po níž se začne pravá historie, nadhistorie. Takové jsou naděje klasického, revolučního socialismu. Jest zajímavější a poučnější
než přechodné formy sociální demokracie, jež se oportunisticky přizpůsobuje buržoasnímu životu.
Avšak bylo by chybné domnívati se, že přesně podle klasického
socialistického vědomí má svrchovanost přináležet faktickému, empirickému proletariátu, jakožto určitému lidskému množství. Svrchovanost nepřináleží proletariátu jako faktu, nýbrž proletariátu jako »ideji«.
»Ideji« proletariátu má patřit vláda ve světě. V tomto smyslu socialismus není empirickým realismem, nýbrž idealismem. Nositelem
»ideje« proletáriatu, znajícími pravdu, jest vyvolená menšina, nejuvědomělejší skupina. Plnost moci má patřit této vyvolené menšině.
V tomto smyslu socialismus jest svým způsobem aristokratický a nikoliv demokratický. Ve jménu této »ideje«, ve jménu pravé proletářské vůle, jež může být majetkem jen nemnohých, ve jménu zájmů
proletariátu seznaných nemnohými, zájmů, které jsou stejně zájmy
lidstva, možno prováděti jakékoliv násilí nad faktickým, empirickým
proletariátem. Děly, bodáky a holí možno přinutiti faktický proletariát, nevědomou lidskou masu k uskutečnění »ideje« proletariátu.
Socialismus v principu popírá suverenitu lidu, svobodné vyjádření
vůle lidu a právo každého občana účastnit se tohoto vyjádření vůle.
V tom je podstatně protikladem demokracie. Avšak jeho antidemokratismus jde ještě dále. Socialismus nepřiznává ani vyvolené třídě
- proletariátu, majícímu pravý směr vůle, - právo na vyjádření vůle.
Toto právo patří jen vybrané části proletariátu, jen dělníkům, kteří
mají socialistickou vůli, a ne jen socialistickou, nýbrž vpravdě socialistickou, to jest na příklad »bolševickou« socialistickou vůli a nikoliv »menševickou« socialistickou vůli. Všechny dělníky, kteří si
neuvědomili »ideje« proletariátu, kteří nemají pravou socialistickou
vůli, možno a nutno zbaviti práva na projevení vůle a usměrnění
společenského života. Odtud principielní oprávnění diktatury, tyranské vlády menšiny - pravých nositelů socialistické »ideje« - nad
většinou setrvávající v temnotě. Revoluční, mesiánský socialismus
nemůže se nestavět za diktaturu, jež vyplývá z pathosu socialismu,
z jeho lžimesiánských pretencí. V ostré protivě k demokracii socialismus dává plnost moci a opatřuje atributy samovládné moci
jen vůli určitého druhu, vůli socialistickou, to jest pravou spravedlivou vůli. Socialismus jest v principu nesnášelivý a exklusivní;
už podle svých idejí nemůže ponechat svým protivníkům a lidem
jinak myslícím žádnou svobodu. Jest nucen popřít svobodu svědomí.
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lest systémem Velkého Inkvisitora*) a Šigaleva**). Chce rozhodovat o osudech lidských společností, popíraje svobodu ducha.
Společnost a stát socialistický jsou typu konfesijního, sakrálního, nikoliv sekulárního, světského. V socialistickém státě jest
vládnoucí víra a vyznavači této vládnoucí víry mají míti privilegovaná práva. Tento stát není lhostejný k víře, není indiferentní, jako
stát liberálně-demokratický, dekretuje svou pravdu a nutí k ní. Ti,
kdož nevyznávají socialistickou víru, mají se dostati do postavení
analogického tomu, v němž byli Židé ve starých křesťanských theokratických společnostech. Konfesijní stát socialistický chce být sakrálním, svatým státem, požehnaným milostí, nikoliv boží, nýbrž
ďábelskou, avšak rozhodně milostí. V tom se jeví podstatný kontrast mezi státem socialistickým a právním státem demokratickým.
Socialismus stejně popírá svobodu svědomí, jako ji popírala středověká katolická theokracie. Chce přinutit k pravdě a ctnosti, nedovoluje svobodu volby, jak tomu je v liberální demokracii. V socialismus přešla klamná pretence theokratické a imperialistické ideje,
ideje vnější a vynucené jednoty lidstva, kvantitativního universalismu.
Socialistické utopie, které velmi mnohým lidem se zdály býti zlatými sny lidstva, nikdy neslibovaly žádné svobody. Vždy vykreslovaly obrazy svrchovaně despotických společností, z nichž byla
svoboda naprosto vyhlazena. V Utopii Thomase Mora svobodný
pohyb z jednoho místa na druhé nezdál se o nic lehčím než v nejtěžších letech sovětské socialistické republiky. V Utopii Cabetově
vychází jediný vládní list a naprosto se zakazuje vydávání svobodných orgánů tisku. Utopie se špatně znaly nebo se na ně zapomnělo
a velmi se želelo, že je nemožno je uskutečňovati. Avšak ukázalo se,
že jsou mnohem snadněji uskutečnitelné než se dříve zdálo. A nyní
se klade jiná mučivá otázka, jak zmařiti jejich konečné uskutečnění. U nás pokládali bolševiky za utopisty, vzdálené reálným životním procesům, a za realisty pokládali kadety. Zkušenost života
nás naučila opaku. Utopisty a fantasty byli kadeti. Oni snili o právním řádu na Rusi, o právech a svobodách člověka a občana v ruských
podmínkách. Nesmyslné sny, nepravděpodobné utopie! Bolševici
se ukázali skutečnými realisty, uskutečnili, co bylo nejspíše možné,
jednali ve směru nejmenšího odporu, byli minimalisty, nikoliv maximalisty. Oni se nejvíce přizpůsobili zájmům masy, ruským tradicím vládnutí. Utopie jsou uskutečnitelné, jsou spíše uskutečnitelné
než to, co se představovalo jako »reálná politika« a co bylo jen
racionalistickou rozvahou kabinetních lidí. Život spěje k utopiím.
A snad začíná nové století snění inteligence a kulturní vrstvy o tom,
jak zmařiti utopie, jak se vrátit ke společnosti neutopické, k méně
»dokonalé« a více svobodné společnosti. Na příště nebude se už
sníti o socialismu, o němž u nás snili skoro všichni, nejen socialisté. Vždyť i ruský liberál myslil, že nic není vyššího než socia*) Srv. Dostojevského Bratry Karamazovovy. (Pozn. překl.)
**) Postava z Dostojevského Běsů. (Pozn. překl.)
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lismus, že však na neštěstí socialismus není uskutečnitelný a že on
sám nedosáhl takového stupně heroismu, který by stačil uskutečnit
tak vysoký ideál. Nyní se bude snít ne o dokonalém, nýbrž o nedokonalém řádě, to jest o řádě mnohem svobodnějším. Svoboda,
jak patrno, jest spojena s nedokonalostí, s právem na nedokonalost.
Socialismus jest typ společnosti autoritářské, v tom se zcela podobá
theokratické společnosti a státu. K. Leontěv, který tušil vítězství
právě komunistické revoluce v Rusku a předpověděl je, s geniální
bystrostí poznal, že socialismus upotřebí věkovité tradice poddanství
a instinkty poslušnosti. Věděl, že socialismus nebude zbudován na
růžové vodě, nýbrž na lidské krvi. V tom stojí nekonečně výše
nad většinou Rusů, kteří po celé století snili o idyle socialismu
a představovali si, že socialismus jest svoboda. Avšak nyní už nutno
si zvolit - buď socialismus nebo svobodu ducha, svobodu lidského
svědomí. Dostojevskij tomu rozuměl geniálně. Socialismus nastoluje
takový druh »sakrální moci« a »sakrální společnosti«, v němž nezbývá místa pro nic »světského«, pro nic volného a přechodného,
pro svobodnou hru lidských sil. Socialismus chce vládnout nad
celým člověkem, nejen nad tělem, nýbrž i nad jeho duší. Usiluje
o samu intimní a tajnou hlubinu lidské duše. V tom vystupuje
s nároky podobnými nárokům Církve. Než Církev usiluje o vládu
nad duší lidskou a bere na se úkol vésti lidské duše. Nikdy stát
neusiluje o vládu nad lidskou duší, zná své meze. Hlubina lidské
duše zůstává státu neproniknutelná. Ani despotický stát nevyžaduje,
aby se mu duše oddaly v jejich nejsvětější hloubce. Stát uvrhával
do vězení a popravoval, avšak nevyžadoval duchovního poddanství.
Nevyžadoval toho světský, sekulární stát. Avšak vyžadoval to stát
theokratický, vystupující s universalistickými nároky, pokládající se
za stát svatý, církevní. S týmiž nároky vystupuje socialismus v nebývale ostrých formách. Chce mechanicky zdresurovat lidské duše,
vycvičit je tak, aby se cítily dobře v sociálním mraveništi, oblíbily
si kasárnický život, zřekly se svobody ducha. Socialismus chce
vychovat šťastné děti neznající hříchu. Křesťanství přede vším si
svrchovaně cení svobody lidského ducha a proto nepřipouští možnost mechanické dresury lidských duší pro pozemský ráj. Ponechává toto dílo antikristu.
Socialismus má pravdu, když staví předmět a obsah vůle lidu
nad vlastní vůli lidu, nad její formální vyjádření. Jestliže jest jakýkoliv kvalitativní obsah vůle lidu a jakýkoliv vyšší cíl v životě lidu,
tento obsah a tento cíl mají býti postaveny nad samu formální vůli
lidu. Tak se přemůže relativismus, nalezne se důstojný předmět.
Tento cíl, hodný úsilí, k němuž směřuje vůle lidu, má být nad
samou vůlí lidu. Tomuto cíli má být podřízen společenský život.
Avšak cílem života může být jen život duchovní a obsahem života může být jen obsah boží. Proto musí býti položeny v základ
lidských společností náboženské a duchovní prvky, jež musí býti
postaveny nade vše samourčení lidské vůle. I svoboda člověka,
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svoboda ducha může být zachráněna jen na podkladě uznání a nalezení takovýchto náboženských a duchovních prvků, a obrácení
se k božské vůli, neboť lidská svévole a lidská libovůle ničí svobodu člověka. Jest hrozné pro člověka upadnouti v naprostou závislost na lidské vůli, na lidské libovůli, na vládě lidských mas,
které nejsou podřízeny žádné Pravdě. Tak se klade problém nevyhnutelného ohraničení demokratické samovlády, stejně jako každé
lidské samovlády, stejně jako samovlády monarchistické. Socialismus
značí p r o s i s humanismu, krisi lidského samourčení, formulovaného
v demokracii. Socialismus už přechází v jiný nelidský obsah, v nelidský kolektivismus, v jehož jménu vše lidské se obětuje. Marx
jest antihumanista; u něho lidské samourčení přechází v popření
člověka. Demokracie je ještě humanistická. Socialismus už jest
mimo humanismus. Socialismus jest reakce proti moderní historii
a návrat k středověku, avšak ve jménu jiného boha. Nový středověk bude se podobat starému, bude mít svou theokracii. Avšak
když se končí humanistické království, království sekulárního humanismu, tu se odkrývají opačné propasti. Socialistický stát se podobá theokracii a má theokratické pretence, neboť jest satanokracií.
V něm se stává společnost, společenská kolektivita neobmezeným
despotou, mnohem strašnějším než despocie staré Assyrie a Persie.
III.
Vladimír Solovjev pravil, že k přemožení socialismu je třeba
uznati jeho pravdu. Se socialismem nelze zápasiti »buržoasními«
idejemi a nelze proti němu postavit kapitalistickou a buržoasnědemokratickou společnost devatenáctého a dvacátého století. Vždyť
buržoasní společnost zrodila socialismus, dospěla k němu. Socialismus jest tělo z těla a krev z krve kapitalismu. Stojí na jedné a
téže půdě, jeden a týž duch nebo spíše jedno a totéž popírání
ducha je vede. Socialismus zdědil svůj atheismus po buržoasně-kapitalistické společnosti devatenáctého století, vpravdě nejvíce atheistické, jakou kdy poznala historie. Tu už byl narušen náležitý poměr
člověka k člověku, a člověka k hmotné přírodě. Ekonomismus civilisace devatenáctého století, který zvrátil hierarchický řád společnosti, zrodil ekonomický materialismus, jenž věrně obráží samu
skutečnost devatenáctého století. V této skutečnosti byl duchovní
život pouhou nadstavbou, odrazem, přizpůsobením. Klanění se mamonu místo Bohu je stejně vlastní kapitalismu i socialismu. Socialismus není utopie ani sen, socialismus jest reálná hrozba a výstraha
křesťanským národům, přísné napomenutí jim, že nesplnily závěť
Kristovu, že odstoupily od křesťanství. Někdy se odůvodňuje kapitalismus tím, že lidská přirozenost jest hříšná, že tento hřích nelze
násilně přemoci, že socialismus předpokládá dobrou přirozenost.
Avšak zapomíná se, že může udeřit historická hodina, kdy zlo lidské
přirozenosti, hřích, jímž je obtížena, může se odíti novou formou.
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Hříšná přirozenost vytvořila socialismus. Kapitalismus, jakožto kategorie duchovně-ethická, vznikl proto, že přirozenost lidská tkví
ve zlu. Avšak socialismus vzniká ze stejného důvodu. Odstup od
křesťanství, zrada na duchovních základech a duchovních cílech života musí přivoditi po stadiu kapitalismu stadium socialismu. Anebo
je třeba reálně uskutečňovat křesťanství a obrátit se k duchovnímu
životu, obnovit normální hierarchický řád života, podřídit ekonomiku duchu, vytýčiti politice příslušné hranice.
Socialismus chce míti obsah i cíl a to pravý obsah a pravý
cíl. Tím se liší od demokracie, jež jest otevřena všem obsahům
a všem cílům. Socialistický obsah života a socialistický cíl života
jsou takové, že vyvolávají fanatickou náladu u svých adeptů. Avšak
jaký je tento obsah a jaký je tento cíl ? Obsah socialismu jest fikce;
on jest stejně bezobsažný a stejně ne-ontologický jako demokracie.
Jest něco v socialismu, co se má vztahovati k obsahu a cíli života,
co není pouhým prostředkem a nástrojem života, co jest mimo samotný socialismus ? Zespolečnění prostředků výroby není přece cílem a obsahem života. V ekonomice nenaleznete ničeho, co by se
týkalo cílů a nikoliv prostředků života. Ekonomická rovnost není
cílem života a není obsahem života. Organisovaná produktivní hmotná práce, kterou zbožňuje socialismus, přece také není cílem života
a obsahem života. Socialistické zbožnění nekvalitní hmotné práce
rodí se ze zapomenutí cíle a smyslu života. Cíle lidského života
se zatemnily v této době, jež vynáší socialismus, a nakonec byly
nahrazeny prostředky života. Zatemnily se dříve, zakryly se už
v buržoasní civilisaci devatenáctého století, v ekonomismu tohoto
století, v němž vnější ustrojení života vše pohltilo. Duchovního
obsahu není ani v socialismu, ani v demokracii. A nelze po pravdě
hledati obsah života a cíl života jinde než v duchovní skutečnosti,
než v duchovní kultuře. Cíle života a obsah života mohou býti jen
duchovními, nemohou býti sociálními, nelze je uložiti do politických a ekonomických forem. Žádná sociální a politická ideologie
nedospěje k pravému obsahu, jestliže jej nenalezne v duchovním
životě, v podřízení všech sociálních a politických forem duchovnímu cíli. Obsah socialismu je zdánlivý. Socialismus ve své osudné
dialektice jen odhaluje duchovní bezobsažnost současné civilisace.
»Idea« proletariátu, ve jménu které se prolévá tolik krve, jež vyvolává tak fanatickou oddanost, ukazuje se zcela bezobsažnou idejí.
Ona mluví o prostředcích života, nemluví však nic o samém životě. K cíli života socialismus tak nedošel. Ubohé breptání o nové
proletářské duši a nové proletářské kultuře u samých socialistů vyvolává trapný pocit. Není žádných příznaků zrození nové duše,
duše zůstává starou duší praotce Adama, plnou hrabivosti, závisti,
zloby, mstivosti. Nové je jen to, že v této duši jest oslaben pocit
hříchu, a že se mu stalo pokání obtížnějším. Není žádných příznaků
nové proletářské kultury, nové proletářské tvorby. Existuje jen znivelisování kulturních kvalit, snížení jich k potřebám technické civi85

lisace. Socialismus žije na účet buržoasní kultury a duchovně se
napájí materialismem buržoasní osvěty. V socialismu jest novým
vznikání nelidského kolektiva, nového Leviathana. Avšak v tom
úděsném kolektivu, v této strašné obludě hynou všechny cíle a obsahy života, uhasíná všechna duchovní kultura, není v ní žádné nové
duše, protože lidské duše už není. Vnitřní dialektika demokracie
a socialismu učí nás, že nelze nalézti substancielní a spravedlivou
vůli lidu ve vnějších politických a sociálních zjevech. N e n í sprav e d l i v é v ů l e v n ě s a m é s p r a v e d l n o s t i vůle, v n ě s a m é
s v a t o s t i v ů l e . Jest nevyhnutelno dosáhnouti skutečné spravedlnosti, vítězství nad hříchem, osvícení a přetvoření, aby vůle lidská,
vůle lidu uskutečnila spravedlivý život, aby vytvořila život v Pravdě.
Žádnými zevnějšími znaky ani napodobeninami nelze nahradit skutečné přetvoření. Přestrojení, změna šatu, málo pomůže. Pod buržoasními nebo socialistickými šaty může se skrývati týž obsah, týž
nedostatek obsahu. Před každou společností, před každým lidem
stojí především úkoly náboženské. Neboť osvícení a přetvoření vůle
a naplnění jí božskými věcmi jest úkolem náboženským, nikoliv
sociálně-politickým. A všecky sociálně-politické úkoly musí býti
podřízeny tomuto náboženskému úkolu. Obsah života může být
jen obsahem náboženským. Obsah života jest proniknutí v Boží
bytí, to jest y pravé bytí. Vůle lidu, vůle proletariátu jest hříšná
vůle, ona přijímá ne-bytí a může vytvořit království ne-bytí! Tato
vůle se musí sklonití před vyšší vůlí, před svatou vůlí, před vůlí
Boží. Jen tehdy může uskutečniti bytí. Svrchovanost nepatří lidu
ani proletariátu, nýbrž Bohu, to jest jen Pravdě samotné. A Boží
a nikoliv svou vůli nutno hledati v životě společnosti, v životě
státu. Tato thése nemá býti namířena jen proti »levým«, demokratům a socialistům, nýbrž i proti »pravým«, monarchistům. Proti demokracii nelze postaviti násilně vynucenou vůli privilegovaných
skupin společnosti. Úkol duchovního osvícení a přetvoření, nalezení Boží vůle a Boží pravdy není jen početní úlohou, postavenou
před každou lidskou duší. Stejně jest to úloha společenská, úloha historická, úloha stojící před všemi národy. Duchovní síly, Boží energie
nepůsobí jen v duši jednotlivce, nýbrž též v duši společnosti, v duši
národů, v historii. Nejde zde jen o dokonalost jednotlivců, nýbrž
o duchovní přeměny a přetvoření života společnosti a národů, v historickém údělu. Jedinec i společnost nemohou být odděleni a isolováni jeden od druhého. A na této cestě dojdeme k otázce theokracie. Rozřeší se v theokratickém typu společnosti úkoly, které
jsme SÍ vytkli?
Přel. Stan. Berounsky
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TIMOTHEUS VODIČKA

Studie osobnosti
Nikdo z těch, kdož sledovali třebas jen z povzdálí postup Baťova díla od prvních skromných počátků až ke konečnému rozmachu, nemůže mu upříti jisté velkoleposti. To, co vykonal Baťa
na poli obchodu a průmyslu, vyrovná se po t e c h n i c k é stránce přibereme-li v úvahu podmínky, za nichž se to dálo - dílu kteréhokoli amerického velmože průmyslu - a v celku se mu to také
podobá jak co do použitých metod, tak co do výsledků jimi dosažených- A nehledíc k tomu, že Baťa sám často dal najevo, že mu
byla Amerika přímým vzorem, je možno bez nadsázky říci, že svůj
vzor v mnohém předstihl.
Přesto však, sledujeme-li bližší vztahy mezi touto osobností a
jejím dílem, jakož i srovnáváme-li s nimi stupeň významu, jaký byl
tomuto dílu přikládán vzhledem k širším sociálním souvislostem,
objevíme brzy znaky, jimiž se Baťa naprosto odklání od svých vzorů.
Je to předevšíni jakási zběsilá upřímnost, s níž Baťa věřil v mravní
a kulturní význam své práce, a barbarská samozřejmost, s níž se
snažil uplatňovati své racionalisační metody v oblastech naprosto
nesourodých. Tím právě se lišil od amerických »kapitánů průmyslu«,
kteří sami většinou dovedli rozlišovati mezi duchovní a technickou
kulturou a nesnažili se aplikovati metody výroby lité ocele nebo
automobilů na vědu či umění.
Tato naivní, absurdní expansivnost nás mimoděk nutí, abychom,
usilujíce o pochopení základů díla svým způsobem velikého, kladli
si především tuto otázku: Jaká to vlastně byla ve své podstatě osobnost, z níž toto dílo vzešlo, a jaké to byly síly, které ji pudily k takovému nesmyslnému rozmachu?
Na to právě chce býti odpovědí tato studie.
Ježto »budovy - to jsou hromady cihel a betonu, stroje - to je
spousta železa a ocele; život tomu dávají teprve lidé«, jak řekl kdysi
sám Baťa,") nebudeme při tom vycházeti z díla samotného a jeho
vnější organisace, nýbrž budeme se přidržovati přímých výroků,
názorů a projevů Baťových - jichž nespornost a jasnost nám ušetří
mnohé zbytečné dohady**)
*) Všechny citáty, jichž tu užívám, pocházejí z knihy A. Cekoty: Baťa, myš l e n k y , č i n y , ž i v o t , p r á c e , která vyšla jako IV. svazek knihovny Baťovy Služby
veřejnosti 1929.
**) Nemyslím tím ovšem nespornost slovního významu, nýbrž nespornost duc h a , jímž jsou neseny Baťovy projevy. I když připustíme často uváděnou námitku,
že Baťa byl především člověk činu a že jeho projevy nebyly vždy myšleny tak,
jak byly pronášeny, nemůžeme z toho vyvozová ti, že by nebyly nic platný, jde-li
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Jaký je základní smysl Baťova úsilí? Na to nám dává sám
jasnou odpověď, když praví:
» Neznám žádného většího požitku pro sebe nežli je práce... Moje práce má
jen jeden účel: službu životu. Miluji život. Přál bych si žiti desetkrát po sobě,
třeba za nejhorších podmínek.«

Jindy praví:
»To, co jsem dosud udělal, považuji za začátek. Nekladu si žádných mezí,
kam až chci dojíti. Mám jen přání dojíti co nejdál.«

Tyto dva výroky říkají o Baťovi více než celé jeho dílo - a
mají daleko hlubší smysl, než jaký jim sám dával.
Ukazuje se nám v nich hned na počátku jako vyhraněný typ
moderního individualisty činu, člověka, který vidí všechen smysl
života v činném projevu ducha - a to jedině ve vnějším, věcném
projevu. Ukazuje se nám však zároveň jako jeden z těch představitelů moderního ducha, kteří, uvedeni jednou do pohybu, nedovedou se zastaviti ani na samém vrcholu, i když vidí, že další postup
jim může přinésti již jen zkázu.
To se ukáže v plné přesvědčivosti, připojíme-li k uvedenému
další výrok, v němž jest vyjádřen Baťův poměr k myšlence v protikladu k činu:
» . . . každá myšlenka, každá idea, dokud jest uvězněna v lidském mozku, je
pošetilá, neplodná
Všechny lidské statky, všechno zlato uložené na povrchu
zemském, ba i to uložené pod tíhou hor, jsou hříčkami lidského mozku a všechna moc světa jest jeho oddanou služebnicí. Jestliže přesto někteří velcí myslitelé
umírají bez pomoci a chudí, je to jen proto, že si buď nepřáli nésti tíhu odpovědnosti za bohatství a za moc, anebo nebyli tím, čím se zdáli.«

Z těchto slov můžeme s konečnou přesností určití, jaká je tato
činnost - »práce« - která je Baťovi obsahem a smyslem všeho života. Je to vytváření hmotné skutečnosti, jemuž je čistá myšlenka
- čisté vědění - pouhou pomůckou, nástrojem, který má cenu jen
potud, pokud k němu napomáhá. Ještě přesněji řečeno, je to vnější,
hmotné bohatství, které je mu smyslem vší duchovní činnosti. Proto
jde tak daleko, že dokonce tvrdí, že velcí lidé, kteří nedosáhli bohatství, »si buď nepřáli nésti tíhu odpovědnosti za bohatství, a n e b o
n e b y l i tím, čím se zdáli«.
Uvidíme později, s jakou železnou důsledností se Baťa držel
v celé své činnosti tohoto naivně pragmatistického pojetí duchovní
činnosti. Zatím však jest nutno je doplniti jiným podrobnějším výrokem, týkajícím se duchovní činnosti v nejužším smyslu - tvořivé
činnosti, jíž se dává povšechně název »genialita«:
o vyklad Baťovy o s o b n o s t i . Věc je složitější. Baťa nebyl řečníkem, který dovede
maskovat slovy své pravé smýšlení nebo který se vyzná v umění voliti výrazy tak,
aby nemluvil proti svému přesvědčení a přece říkal to, co lidé chtějí slyšet. Touto
vzácnou schopností vynikají jen političtí vůdcové; u Bati však naopak často přímo
v i d í m e , jak se jeho slovy prodírají jeho skutečné myšlenky, zcela odlišné; a jak
často mimoděk řekne pravý opak toho, co chtěl říci. Zkrátka Baťův d u c h proniká
každým jeho slovem, bez ohledu na tato slova; a právě proto jsem volil vyjiti od
jeho výroků, přes námitku shora uvedenou.
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»Když se něco vydaří, říkají lidé: genius! Když to dopadne špatně, křičí kdekdo : Jaký to hlupák! - Jestliže jsme upadli do zlých časů, nepomůže nám z nich
žádná genialita. Je jenom jedna cesta, jak si z nich pomoci: Jednat a pracovat. Je
lhostejno jak, jestli moudře nebo nemoudře. Ale v jednání a práci jest život a
ten už sám časem ukáže, jak jednat a pracovat moudře.«

Tímto úplným popřením geniality se vracíme k prvnímu výroku Baťovu - k oné »práci o sobě«. Fanatismus práce tu jde tak
daleko, že se dokonce i účelnost práce staví na druhé místo - a
že se hlavní důraz klade na činnost samu - »jednat a pracovat, je
lhostejno jak, zdali moudře nebo nemoudře«. Neboť »život už sám
časem ukáže, jak jednat a pracovat moudře«.
V tomto názoru tkví jedno nebezpečí, které se mstí spíše na
ostatní společnosti než na tom, kdo jej vyznává. Kdyby to byl člověk
duchovní, který je skoro vždy duchem universálním nebo který
aspoň je spíše nakloněn viděti v každém úkonu jednotlivce širší a
obecnější souvislosti, nebylo by možno nic namítati. Stane-li se
však taková zásada směrnicí činnosti pro individualistu, který má
na mysli vždy především vlastní osobnost, stane se tento neurčitý
život jeho vlastním, osobním životem; a takovým způsobem se
zásada, proti níž obecně nelze nic namítati, stane vděčnou záminkou k nejhoršímu sobectví. A právě takovým individualistou byl
Baťa, který »si nekladl žádných mezí, kam až má dojíti«.
K těmto uvedeným prvkům Baťových názorů se pojí ještě
jeden, který není nejméně významný. Je to jakýsi romantismus
v názoru na význam techniky v životě vůbec a v kulturním zvláště
- romantismus, který vyniká s dostatek z následujících citátů:
»Stroje osvobozují člověka od dřiny. Za starých časů konali dřinu místo strojů
otroci, aby několik lidí mohlo vésti lidsky život. Protože stroji může si člověk
opatřiti ku práci hybné síly kolik chce, umožní stroje důstojný lidský život všem.«
»Milujte stroje. Využijte jejich síly a služeb při práci i k svému potěšení.
Stroje osvobozují našeho ducha, aby mohl přemýšleti, jak si zlepšiti život. Není
cíle, který by byl pro člověka nedosažitelným, umí-li znásobiti své síly strojem.
Všechny národy, u nichž je rozšířeno užívání strojů i v domácnosti, jsou mocné a slavné.«
»Není náhodou, že nejlepší stroje vyrábějí se v anglosaských zemích, tam, kde
mají nejlepší školy, nejvyšší životní míru a blahobyt. Tyto stroje jim to vytvořily
K výrobě strojů nevede nás otázka finanční. Vede nás k ní především
otázka mravní. Smíříme-li se s myšlenkou, že se nedovedeme povznésti k takové dokonalosti, které je třeba, abychom vyrobili dokonalý stroj, znamená to, že
chceme zůstati tvory, kteří mají blíže k opicím než k lidem.«

Domnívám se, že by se mezi moderními romantiky stroje mezi moderními věřícími techniky nenašel nikdo, kdo by byl
zašel tak daleko ve zbožňování stroje - leč že bychom ho hledali
mezi teoretiky moderního komunismu. Baťovi nestačí tvrzení - v
moderním průmyslovém světě ostatně neplatné - že stroj umožňuje
člověku lepší život; jde dále, přes tvrzení o všemohoucnosti stroje
až k přesvědčení, že stroj teprve činí člověka člověkem - a že jím,
a nikoli myšlenkou, se člověk liší od zvířete. A naprosto mu při
tom uniká nebezpečí, jež stroj znamená pro tvořivou lidskou činnost; a právě v tom, jak uvidíme, jest jeho zkáza.
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Tímto absurdním přehodnocením techniky se uzavírá kruh
svědectví nutných - pokud vůbec jsou k tomu nutná - k důkazu,
že Baťa byl egocentrickou osobností, zaměřenou veskrze k vnější
činnosti. Seřadivše je takto, můžeme přesněji formulovati základní
principy jeho životního názoru asi tímto způsobem:
1. Myšlenková práce má cenu jen tehdy, když jest úspěšně
uskutečněna; při čemž »úspěšnost« záleží v hmotném užitku.
2. Genialita neznamená nic jiného než takové úspěšné uskutečnění myšlenky.
3. Takovému uskutečňování se nekladou po stránce osobnostní
žádné meze jakéhokoli druhu.
4. »Život« jest určovatelem a zároveň cílem vší práce, která
má hodnotu už sama sebou (práce jest život) bez ohledu na myšlenky, jichž by měla býti vyjádřením.
5. Hlavním činitelem, nástrojem a zároveň zkušebním kamenem této práce jest stroj, který především umožňuje člověku důstojný život, za druhé činí člověka všemocným a za třetí jej teprve
činí skutečným člověkem. (My bychom k tomu mohli dodati:... a
který tohoto všemohoucího člověka nakonec zabíjí - jako zabil
samého Tomáše Baťu, svého největšího vyznavače.)

Všimněme si teď blíže cest, jimiž tento člověk, nabitý touhou
po činném životě, uskutečňoval v praxi své zásady - neboť právě
v těch metodách tkví síla jeho osobnosti.
On sám si razil pro tento systém rozvinutí osobnosti termín
S l u ž b a v e ř e j n o s t i - název, který sice vystihoval vnější jeho
ráz, ale který spíše zastíral nežli vyjadřoval jeho pravou povahu.
Tím ovšem nechci říci, že by Baťa nebyl na počátku věřil upřímně
v to, že prokazuje veřejnosti službu svým podnikem; je však přirozeno, že dříve či později, vzhledem k vývoji věcí, musil si býti
více či méně vědom konfliktu mezi osobními a obecnými cíli, k němuž vedl jeho systém. Ať je tomu jakkoli, dnes je již dosti jasno,
že »služba veřejnosti« nikdy nebyla tím, čím měla - ať už zdánlivě
či opravdu - býti; a to nás vede k tomu, abychom se ptali po
tom, jaká byla pravá její povaha.
Jaké tedy byly základní charakteristické vlastnosti tohoto systému po stránce věcné?
Základní rys této S l u ž b y v e ř e j n o s t i v Baťově pojetí spočíval v radikálním snížení cen. To se samo o sobě může zdáti činem
velmi sociálním; věc se nám však objeví v poněkud jiném světle,
když uvážíme situaci, v níž byl Baťa v době, kdy zahajoval svůj
první velký tah.
Byla to právě doba, kdy kurs československé koruny v zahraničí náhle stoupl o celých sto procent. Snížení cen tedy bylo pře90

devším jen přirozeným důsledkem tohoto vzestupu - důsledkem,
jemuž se nakonec neubránil žádný obchodník. Geniálnost Baťova
tahu však záleží právě v tom, jakým způsobem provedl toto snížení.
V obvyklém případě se totiž tento důsledek zvýšení kursu
dostavuje, vlivem různých - najmě hospodářsko-politických - příčin, teprve znenáhla. Takové postupné snížení cen nastalo nakonec
ve všech odvětvích prodeje.
Baťa však provedl toto snížení náhle - jediným tahem snížil
ceny o 50%. Tím nabyl nesmírného náskoku před ostatními podnikateli ; a nejen to - on si dovedl také tento náskok trvale udržeti.
Obě tyto věci - snížení cen a zajištění těchto snížených cen
- provedl jedním tahem. V podstatě to znamenalo problém, jak
smířiti minimální prodejní cenu s maximálním podnikatelským ziskem. K řešení tohoto problému měl Baťa před sebou dvojí cestu.
Buď se mohl státi jedním z přímých průmyslových kořistníků, pro
něž snížení cen znamenalo automaticky snížení mezd, anebo se
musil snažiti, aby dosáhl za každou cenu snížení ostatních výrobních nákladů kromě mzdy. Baťa, který byl proniknut vírou ve všemohoucnost stroje a který již věděl, že nejvíce se vždy vyplácí
to, co prospívá všem, volil nutně druhou cestu - neboť dobře věděl,
že snižování mezd může jíti jen po určitý stupeň, kdežto hromadná výroba má možnosti nesmírně větší. Věděl však také, že nutným doplňkem stroje v moderním průmyslovém podnikání jest
dobře zmechanisovaný, ale při tom podnikavý člověk - člověk,
který má zájem nejen na tom, aby si odpracoval za mzdu určitý
počet hodin, nýbrž člověk, jemuž záleží na bezvadném chodu c e l é
strojní organisace. Jen takový člověk - jen pracovní sbor takových
dobře sehraných lidí mohl zaručiti, že celý nesmírný mechanismus
bude pracovati bezvadně a že výrobní náklady budou opravdu sníženy do té míry, aby to vyhovovalo oběma podmínkám předem
stanoveným. Ale takový zájem mohl míti jen člověk, který by byl
přímo z i s k e m účasten v závodě - člověk, který by byl do jisté
míry podnikatelem.
Tento psychologický moment Baťa velmi jasně postřehoval. A
fakt, že se na základě tohoto postřehu rázem rozhodl přerušiti dosavadní podnikatelské konvence a dáti svým dělníkům účast na
zisku, je nejskvělejším svědectvím jeho obchodního ducha.
Někteří čeští havlíčkovští žurnalisté se z tohoto faktu pokusili
udělati vzácný projev lidumilnosti a dokazovali, že je Baťa vlastně
v podstatě socialistou. Z toho, co bylo právě vyloženo, vyplývá
dostatečně nesmyslnost takového tvrzení. Ale i kdyby nebylo toho,
nenechává nás na štěstí sám Baťa na pochybách o pravých pohnutkách tohoto zdánlivě socialistického zařízení. Především dal velmi
zřetelně najevo, že mu nejde o dělníky jako dělníky, to jest lidi,
kteří si svou prací vydělávají na nejzákladnější životní potřeby, nýbrž
že mu jde o lidi podnikající.
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»Nedejme se mýliti těmi, kteří tvrdí, že největší část lidí pracuje jen z hladu. Jsou ovšem i takoví lidé, ale je jich tuze málo mezi námi. Takoví lidé se
vyhýbají našemu závodu, my nemůžeme potřebovati je a oni nemohou potřebovati nás.«

Za druhé se vyslovil neméně zřetelně o důvodech, pro něž
byla dělnictvu poskytnuta účast na zisku:
»Poskytujeme vám účast na zisku ne snad proto, že bychom cítili potřebu
vydat nějak peníze mezi lidi, jen tak z dobrého srdce. Sledujeme tímto krokem
zcela jiné cíle. Chceme pomocí tohoto zařízení snížiti ještě dále výrobní náklady. Chceme docíliti toho, aby boty byly ještě lacinější a aby dělníci ještě více
vydělávali
Účastí na zisku chceme povznésti dělnictvo jak hmotně tak i mravně.
dělník má rozuměti našemu obchodu, má s ním cítiti a s ním růsti. Přejeme si
učiniti ze všech našich dělníků kapitálové účastníky našeho závodu.«

K čemu pak vlastně směřuje toto »povznesení dělníka«, ukazuje jiný výrok:
»Problém, jak docíliti levných cen dobrého výrobku, vysokých mezd a ještě
dobrého zisku záleží mnoho v tom, pojistiti se na zisk u těch lidí, kteří jej mají
v rukou. O výši čistého zisku závodu nerozhoduje pouze chef, ředitel nebo správcové, o tom rozhoduje v každém podniku tisíce lidí. Je to nejen spravedlivé, ale
i moudré a výnosné zorganisovati dílny tak, aby si v nich takoví lidé vypláceli
svůj podíl na zisku sami. Pomáhati lidem, aby si pomohli sami, protože pak pomohou i vám.«

Všechny tyto citáty ukazují jedno: že Baťovi nešlo o blaho
dělnictva přímo, nýbrž jen potud, pokud to přispívalo ke zvýšení
produkce a snížení výrobních nákladů a tím i ke snížení prodejní
ceny a zvýšení odbytu.
Těmto dvěma navzájem se podmiňujícím fázím výroby a odbytu odpovídají všechny ostatní speciální zásady Baťovy obchodní
morálky.
Pokud se týče výroby, je základní Baťova zásada velmi prostá:
vyráběti co možná nejvíce.
» Nejen náš stát, nýbrž i celá Evropa potřebuje nejintensivnější výroby, zejména
všech statků denní potřeby
My všichni trpíme nedostatkem obuvi. Naši němečtí
kolegové vypočetli, že produkce a konsum v celém Německu obnáší 60 milionů
párů ročně. My jsme toho mínění, že činí více. Měl by však činiti 4 páry na
osobu ročně
K tomu, aby všichni lidé na světě byli dobře obuti, schází vyrobiti nejméně 5 miliard párů bot ročně. Z této skutečnosti jest patrno, že zbytečný jest náš strach před nezaměstnaností a jak veliká práce čeká nás - obuvníky. Nebojme se přebytku, jehož není, ale odstraňujme nedostatek, který je.«

Je zřejmo na první pohled, jak chatrný je tento výpočet, jak
vzhledem k určení individuální spotřeby, tak vzhledem k faktu, že
do této spotřeby bylo zahrnuto celé lidstvo, bez rozdílu věku, rasy
a prostředí. A právě zde, kde jde o věc obchodní přesnosti, nás zaráží nejvíce barbarská primitivnost Baťova myšlení. Když ji však
srovnáme s tím, co víme o podstatných rysech jeho osobnosti, objeví
se nám tato neomezenost výroby jako ekvivalent onoho základního
pudu osobnosti po maximální expansi v oblasti vnější skutečnosti,
jejž sám vyjádřil svým výrokem: »Nekladu si žádných mezí...« atd.
Ze stejného pramene vychází jiný Baťův názor, neméně zarážející - názor na nezaměstnanost:
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»Není problému nezaměstnanosti. Jest jen problém lenosti, nedbalosti, ledabylosti nebo hlouposti, které se projevují právě tím, že nemáme co dělat.«

Toto naprosté povrchní zkreslení příčin tak vážného a nebezpečného zjevu moderního industrialismu by bylo nepochopitelné,
kdybychom opět neměli na mysli Baťu jako člověka, který věří
v práci a v život jako dvě nejvyšší skutečnosti.
To jsou dvě hlavní zásady, týkající se výroby. Pokud jde
o odbyt, tu vedle kardinální zásady snížení prodejní ceny až k nejzazším hranicím možnosti má Baťa ještě jiné pravidlo, které je
z obchodního hlediska neocenitelné, jakkoli je z mravního hlediska
absurdní. Toto pravidlo zní: »Pomáhejte lidem bohatnout, budou
kupovati více, nežli když jsou v chudobě.«
Tuto zásadu uplatňoval Baťa především zase u vlastních zaměstnanců. Věděl, že tím zasévá zrno, které mu vydá mnohonásobný
užitek; a byl si vědom, že je to jen začátek něčeho, co mu mohlo
za jistou dobu prospěti stejně dobře jako účast na zisku. Podle jeho
vlastních slov šlo tu především o problém »jak umožnit konsumentu,
aby si koupil 4 páry bot ročně«. Nuže, prvním krokem k tomu
byly vysoké mzdy, které byly zdrojem výdělku jiných živnostníků,
jichž služeb mohli teď »spolupracovníci« použiti ke zvýšení životní úrovně - neboť »Průmysl dodává živnostem nejvíce a nejlepších
zákazníků — Kvetoucí průmysl může platiti dobré mzdy a tím
poskytnouti lidem prostředky požádati a zaplatiti služby živnostníků.«
Byl to ovšem jen nepatrný začátek. Když však uvážíme, v jak
velkém stylu se Baťa chystal rozšiřovati své podnikání, pochopíme,
jak daleko to mohlo vésti - k naprosté průmyslové diktatuře.
Byla by to ovšem spíše diktatura typu než diktatura jednotlivce.
Ale to nemění nic na významu věci. Baťa sám se velmi často vyjádřil, že chce z každého dělníka vychovati podnikatele; při tom
však se rozumělo samo sebou, že takový »podnikatel«, vychovaný
Baťovými metodami, půjde věrně v jeho stopách a bude mu pomáhat! v boji o dobytí výlučného primátu v průmyslu a obchodu.
Všimněme si poněkud blíže zásad této »výchovy k podnikání«
- zásad, uplatňovaných v Baťových závodních školách.
V jednom proslovu k presidentu Masarykovi formuluje Baťa
úkol výchovy ve svých školách takto:
»V těchto školách chceme vychovávati zdatného člověka, o jakého jste usiloval ve své vychovatelské činnosti. Člověka, kterému je práce radostí a mravní
povinností. Průkopníka, který je ochoten závoditi svojí službou s celým světem.
Který hledá své štěstí v dokonalosti svého díla a ve službě svým spoluobčanům
- ve službě veřejnosti
Tato škola má spojiti učebnu s dílnou. Má ukázati,
jak možno učiniti slovo tělem, jak proměniti vědu ve chléb. Svou prací řešíme
problémy, jak osvoboditi člověka od nedůstojné dřiny, jak učiniti práci radostnou
a zušlechťující. Jak umožniti člověku, aby za osm hodin práce vydělal na slušný
život pro sebe i svoji rodinu.«

Místo všelikého komentáře k tomuto přihlazenému projevu v němž se ukazuje krajíc jen namazanou stranou - budiž nám
dovoleno uvésti dva citáty z jiných Baťových projevů o výchově
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k podnikání - projevů, které souhlasně ukazují na zcela jiné cíle
a záměry.
»Lze říci, že ještě dnes neumíme mnoho vydělávat (je to u nás skoro pokládáno za hanbu) a dobře vydávat, t. j, tak, aby nám vydělané peníze otevřely
nové prameny příjmů.«
»Umění pravé šetrnosti znamená vydávati peníze tak moudře, aby nás učinily
schopnějšími většího výdělku. Větších úspor lze docíliti pouze z větších příjmů.
Větší příjem závisí na lepší pracovní schopnosti a té můžeme dosáhnou ti jedině
moudrým vydáváním na věci, jež jsou nám prospěšný.«

Tyto výroky ukazují mnohem určitěji a nesporněji konkrétní
zásady, jež postrádáme v onom prvním projevu. První nám říká
jasně, že s výdělkem hospodaří dobře jen ten, kdo ho používá
k získání nových příjmů - čímž se přímo potírá tvrzení, že tu jde
jen o to, »jak umožniti člověku, aby vydělal na slušný život pro
sebe i svoji rodinu«. Druhý pak ukazuje cestu k tomuto zvýšení
příjmů - cestu pravé šetrnosti, která moudrým vydáváním peněz
zvyšuje pracovní výkon a tím i výdělek - a p ř i r o z e n ě i podnikatelský zisk, který je hlavním důvodem toho všeho.
Tyto dvě zásady nutno ještě doplniti třetí - zásadou specialisace
čili »soustředění«, jak říká Baťa - která jest podle něho obecným
předpokladem úspěchu - a která - mohli bychom k tomu dodati
my - jsouc aplikována na dělnickou práci - čili na »podnikání«
»spolupracovníků« - jest také základním předpokladem maximálního
podnikatelského zisku:
»Znáti jednu věc dokonale ze všech stran, oblíbiti si jenom ji, věřit v ni a
věnovat se jí mozkem a srdcem vytrvale bez výhrad, s myšlenkou na ni uléhat,
s myšlenkou na ni vstávat, poznat vše, co jí podrývá půdu, co jí škodí, krátce
soustřediti se - to jest cesta k úspěchu.«

To jsou povšechné směrnice, jimiž se řídí v Baťových závodech výchova mladých »mužů« - od čtrnácti let nahoru. V souhlase
s nimi jest vylučována všechna věda, pokud se netýká praktických
výsledků, a v souhlase s nimi jsou dělníci vychováváni k tomu,
aby se co nejdříve stali malými kapitalisty, aby se stali lepšími lidmi a tím silnějšími a zdatnějšími pracovníky, jak praví naivně sám
p. A. Cekota, netuše významu svých slov.

Taková jest tedy morálka, kterou musí přijmouti za svou každý,
kdo se chce účastniti tohoto systému podnikání. Jaké však jsou
zásady vlastního výrobního procesu, který je jejím výrazem?
Tu se ocitáme u posledního bodu, po jehož objasnění budeme
moci pronésti konečnou kritiku - neboť teprve to je bod, který
s konečnou platností rozhoduje o morálním významu celé věci.
Řekli jsme již, že chtěje dodržeti tři podmínky předem stanovené - totiž nízkou cenu, vysokou mzdu a vysoký podnikatelský
zisk, nemohl se Baťa obejiti bez hromadné strojové výroby. Každá
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taková výroba však vyžaduje dvou základních věcí: za prvé předem stanoveného minimálního výrobního plánu, který musí býti
bezpodmínečně splněn, aniž se změnila jediná z podmínek, pro
něž byl vypracován - a za druhé naprosté, detailní specialisace
jednotlivých fází výroby.
Nebudeme se zabývati rozborem technických metod, jimiž toho
bylo dosaženo. Nikdo nemá v úmyslu popírati jejich skvělost a
úspěšnost; co však zajímá nás při našem zkoumání, jest především
otázka, jaké důsledky z toho vyplynuly pro č l o v ě k a , k vůli němuž se přece to vše mělo díti.
Z první podmínky vyplývá pro lidskou práci ten důsledek, že
každý jednotlivec, bez ohledu na osobní disposice, je nucen dodržovati určitou mez výkonnosti - mez, která vzhledem ke všem třem
základním faktorům n e m ů ž e nikdy býti příliš nízká a blíží se
vždy spíše maximu než minimu. Neboť vysoká mzda, nezbytný
podnikatelský zisk, neustálá nutnost snižovati ceny, aby se našel
potřebný odbyt - to vše se musí nějak vyvažovat při výrobě - a
vyvažovat to lze toliko zvýšením pracovního výkonu.
Tohoto zvýšení se dosahuje druhou podmínkou - specialisací
a racionalisací výroby se všemi technickými pomůckami, které k tomu slouží - především s pohyblivým pásem, který samočinně nutí
dodržovati určitý výkon. Tato skutečnost znamená pro dělníka tolik,
že je nucen do nekonečna opakovati tentýž jednotvárný mechanický
výkon, při tom však, pokud jde o jemnější práce, je nucen neustále napínati pozornost; a to má zase nutně za následek vyčerpání
a ochablost. Je sice pravda, že se tímto způsobem odstraňuje svalová námaha - »dřina« - »ale rychlost a obratnost«, která se požaduje místo ní, je mnohem horší dřinou - o tolik horší, oč horší je
namáhání nervů než namáhání svalů.
A tímto faktem docházíme k bodu, v němž se celý Baťův
systém » S l u ž b y v e ř e j n o s t i « a » Z á m o ž n o s t i všem« zvrací
v dokonalý opak - nabývaje tím teprve pravé své podoby bludného kruhu, z něhož není vyváznutí pro nikoho, kdo se do něho
dostal, ale z něhož má prospěch jediný podnikatel, který je jeho
středem.
Viděli jsme, jak Baťa zdůrazňoval, že mu jde o to, aby vychoval ze svých dělníků samostatné, myslící, tvořící lidi-podnikatele,
jako byl sám. K tomu jim měla především pomáhati - aspoň zdánlivě - účast na zisku. Aby však měla tato účast praktický výsledek
při ostatních podmínkách, především při snížení ceny obuvi, musila
býti zavedena racionalisovaná strojová výroba s vysokou mezí výkonu. Ale právě tato mechanická výroba se svým zhoubným vlivem
na ducha i na tělo znemožňujíc tvořivou práci - činíc z člověka
automat, podobný stroji, s nímž pracuje. A tak je dosažení předpokládaného cíle znemožněno právě tím, co k němu mělo vésti.
Mimo to však z toho vyplynula ještě jiná, stejně neblahá věc staré zlo vší strojové výroby, řízené kapitalistickými zřeteli - totiž
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zvýšení nezaměstnanosti. Tím, že bylo využito nejzazších možností
techniky, byl počet pracujících lidí snížen na minimum - a ačkoli
pyšné heslo znělo » z á m o ž n o t všem«, znamenalo to ve skutečnosti jen zámožnost vybraného počtu z desítek tisíců těch, kteří
záviseli na tomto odvětví výroby. A čím více byla tato výroba rozšiřována, tím více se musil množiti počet těch, které vylučovala a pro které znamenala naprosté ochuzení. Blahobyt vybrané menšiny to vše nemohl ani zdaleka vyvážiti - neboť převážná část
bohatství takto získaného se přece jen vždy soustřeďovala na osobu
podnikatele. A tak nezaměstnanost, daleka toho, aby byla problémem lenosti, stala se naopak problémem právě přílišné Baťovy
přičinlivosti.
Nikdo nemůže říci, do jaké míry si byl Baťa vědom tohoto
dvojího zla, k němuž přispěl podstatnou hřivnou. Ale i kdyby to
byl věděl, nebylo by to změnilo nic na těchto skutečnostech. Byl
příliš vypjatou osobností, aby váhal, šlo-li o volbu mezi dosažením
vlastního cíle a obecným zájmem; a byl také příliš »věřícím techniky« aby mohl vůbec pomysliti na nebezpečí, jež znamená pro
člověka stroj, je-li ho zneužíváno tak, jak se to děje v nové době.
A tak také ani teď, kdy dochází k hodnocení jeho díla s obecného
hlediska, nezmění to vše nic na faktu, že se tím jen přiřadil ke
všem těm velkým kondotierům moderního průmyslu jichž výboje
zavinily většinu nesnází a zmatků naší doby - a že ani zdaleka
nebyl oním velkým č l o v ě k e m nebo dokonce apoštolem lidskosti,
jakého z něho chtěly míti žurnály.

Tím je řečeno vše - nebo téměř vše - co lze říci o Baťovi
jako průmyslovém velmoži. Jeho podobizna by však nebyla úplná
- a základní složka jeho osobnosti by nebyla s dostatek osvětlena
- kdyby scházely rysy, které ho vyznačovaly v poměru ke kultuře.
Tato kapitola je nejsmutnější - ale také nejpříznačnější. Pokud
Baťa uplatňoval své metody jen na vlastním poli obchodní činnosti,
neodrážely se tak ostře od ostatních, s nimiž měly vždy mnoho
společného. Jakmile však byl učiněn pokus aplikovati je na kulturní činnost, vynikla teprve jejich nehoráznost v pravém světle.
Řekli jsme již, že právě v této věci se lišil Baťa od svých amerických vzorů. Je nutno teď ještě k tomu dodati, že jich v tom ani
nedosahoval. Nezaložil žádný vědecký ústav, žádnou literární nebo
vědeckou cenu; nevybudoval žádnou vědeckou knihovnu; neodkázal část svých milionů na kulturní účely. Učinil-li kdy něco takového, byla to vždy jen ubohá almužna, která dala novinářům trpkou práci, než se ji podařilo náležitě nafouknouti.
Příčinu toho není nesnadno odkrýti. Viděli jsme, jak se díval
na genialitu a na myšlenkovou činnost vůbec, a jak proti ní vyzvědal vnější činnost. Jsa přesvědčen, že stroje dovedou všechno, byl
96

by nejraději vyráběl stroji i literaturu. A nedovedl-li to, nevzdal se
aspoň nikdy přesvědčení, že i kultura se dá vyrábět masově a mechanicky - že je to stejný průmyslový artikl jako cokoli jinéhoa především že je to artikl, který má sloužiti ku podpoře a rozvoji průmyslové činnosti, jež je vlastní podstatnou činností vůbec.
O tom máme trojí významné svědectví zejména z poslední
doby jeho života. Především je to jeho názor na literaturu, vyjádřený
v různých přiléhavých heslech na způsob tohoto: »Nečtěte Dostojevského. Bere vám radost ze života«. Díval se na literaturu čistě
užitkově; měla u něho pro mozek stejnou funkci jako sport pro
svaly - bylo to jakési intelektuální projímadlo - jakýsi druh duševní hygieny. Jejím hlavním úkolem bylo vzbouzeti optimistickou
náladu a chuť k práci. Každou literaturou, která tuto funkci neplnila, hluboce pohrdal.
Druhé svědectví pochází přímo od něho. Je to b á s e ň »Seveřan«, která byla urobena a uveřejněna tak samozřejmě, jako by
bylo odedávna zvykem podnikatelů psáti básně pro žurnály - a která
odpovídá svou cenou a svým rázem přesně tomu, co bychom mohli
očekávati od průmyslníka na poli krásného umění. Pozorováno
samo o sobě, není to nic více, než nehorázné dětinství; ale víme-li,
kdo byl Baťa a jaký m o h l míti - i když ještě neměl vliv na kulturu v této zbědované době, je to svědectví spíše truchlivé.
Třetí a nejpodivnější svědectví máme ve zprávě jednoho z havlíčkovských novinářů; je to reprodukce hovoru s Baťou, podle níž
Baťa pomýšlel na sériovou výrobu literatury s kladným životním
názorem - v níž by byly rovnou měrou sloučeny kvality Jacka
Londona a Karla Čapka - literatury, která by byla v poměru k ostatním knihám stejně laciná jako ostatní Baťovy výrobky a která
by se prodávala v jeho závodech stejnými metodami. Tento absurdní návrh byl myšlen stejně vážně jako kterýkoli jiný Baťův
záměr. A kdyby byl Baťa zůstal na živu, snad bychom se dočkali
jeho uskutečnění. Takto zůstává aspoň nejvýmluvnějším svědectvím o tom, jak nesmírně primitivní duch byl Baťa při všech svých
schopnostech - a jak daleko až zacházel jeho pud po uplatnění
vlastní osobnosti.
A tento pud po rozšíření vlastní osobnosti zůstává také posledním slovem, všeho, co lze říci o nejvýznačnějším a současně
nejvýjimečnějším zjevu československého průmyslu. Dají se naň
bez nesprávnosti zredukovati všechny Baťovy činy i myšlenky,
celý jeho život a jeho práce. A to, odvažujeme se říci, by zůstalo
nezměněno, i kdyby bylo možno ukázati podrobně všechny hospodářské a sociální důsledky jeho činnosti, jak se jeví každému,
kdo nevyznává individualistickou morálku podnikání - a kdybychom nebyli nuceni se omeziti jen na Baťovy činy ve světle jeho
vlastních názorů.
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Tyto názory však mohou již samy o sobě býti každému dostatečným svědectvím. Tomuto duchu, veskrze proniknutému zásadami, v něž tak důsledně v ě ř i l , se naprosto nedostávalo obmyslnosti. Proto můžeme dnes za každým jeho zdánlivým záměrem
viděti skutečný úmysl - a proto nám vždy dává sám překvapivě
přímou odpověď na každé proč svých zásad.
Domníváme se, že se nám podařilo právě na základě těchto
výroků Tomáše Bati uvésti v náležitý a správný vztah jeho osobnost a jeho dílo, jakož i ukázati, jaké to byly prvky, které určovaly jejich společný charakter. Tato práce by však nebyla úplná,
kdyby v ní chybělo obecné zařadění této osobnosti do řady zjevů,
jež lze souhrnně nazvati »moderním duchem« a jichž vývoj charakterisuje západní kulturu od renesance až po naši dobu.
Převážným znakem této kulturní epochy jest právě ono neúměrné vzpětí osobnosti, které vzniklo ze ztráty povědomí přirozené jednoty celku. Tato ztráta byla hlavní příčinou toho, že člověk
sám o sobě, člověk jakožto osobnost, individuum, se stává principem vší morálky lidské činnosti. To mělo dva nezbytné následky.
Především to, co až dosud bylo výjimkou a co bylo pokládáno za
zločin - vzpoura jednotlivce proti autoritě - se stalo přirozenou
formou poměru jednotlivce k celku, což právě v moderní mechanistické , demokracii nabylo nejvýraznější podoby v zásadě svobody
podnikání. - Druhý důsledek byl ten, že všechny principy, které
dosud sloužily k zachování vnitřní i vnější jednoty celku, byly znenáhla přizpůsobovány ve prospěch této neodvislosti jednotlivce a tím byly zbavovány své původní funkce, ačkoli navenek podržely
starou podobu. To dalo v poslední fázi vznik onomu podivnému,
nesourodému zjevu, demokracii, v níž všechno zdánlivě směřuje
k vyvážení celku, ale v níž ve skutečnosti se všechny principy
přímo nabízejí k tomu, aby jich bylo zneužito jednotlivcem - nebo
stranou.
Aplikujeme-li tyto poznatky na případ, jímž jsme se právě zabývali, nemůže nám ujiti, že se Baťa celým svým úsilím jeví jako
ztělesnění této demokracie v oblasti hospodářské. A to především
právě pokud jde o druhý z uvedených dvou důsledků. O tom není
sporu, jakmile se pokusíme v úhrnu srovnati to, co chtěl vykonati,
s tím, co vskutku vykonal - ve vztahu k sociálnímu celku, v němž
vyvíjel své úsilí.
Především to byl duch, který se nemohl spokojiti pouhým
individuálním vítězstvím, ale který hledal uspokojení v tom, co je
nejvyšším vítězstvím osobnosti - chtěl vytvořiti nové pokolení lidí
k svému obrazu. Místo toho se mu podařilo vytvořiti jen nové
pokolení dokonalých otroků stroje, lidí s mechanickými mozky,
neschopných tvořivosti.
Za druhé - jsa v podstatě hedonistou, který vidí štěstí jen
v hmotném blahu - chtěl vytvořiti lepší podmínky pro obecný
blahobyt, k němuž byl ochoten pracovati vší silou - ovšem teprve
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tehdy, když se dostalo plného uspokojení jeho osobnostním touhám.
Místo toho se mu podařilo jen urychliti vývoj strojové industrialisace tím neblahým směrem, který vede k nezaměstnanosti, stále
vzrůstající, a tím k nejhorší hmotné bídě pravě těch, jimž mělo
býti pomoženo.
Konečně bylo jeho snem vtěliti ve skutečnost svou absolutní
víru ve všemohoucnost stroje, jímž se měl člověk státi pánem světa
- ale místo toho se musil sám státi obětí tohoto otroka, který se
tak rád stává tyranem svého tvůrce - a to právě v okamžiku, kdy
se chystal k největšímu rozmachu.
Tyto tři velké omyly Baťovy tvoří tragiku jeho života a díla
- tragiku, zesílenou o všechnu vinu, kterou ho obtížily a kterou
odčinil jen částečně tím, že zaplatil jeden z nich vlastním životem.
Zároveň však to jsou také tři mezníky, u nichž končí všechna
morální i filosofická kritika. Neboť všechny tyto omyly se dají shrnouti pod jeden základní a jediný omyl - omyl člověka, který se
domnívá, že jeho dílo je ztělesněním jeho svobodné, jedinečné, nezávislé osobnosti - ale který je ve skutečnosti jen nástrojem neosobní nutnosti, něčím, co je od počátku do konce pouhým výtvorem určitých, ať už hmotných nebo duchovních podmínek. Takovým
se konec konců nutně ukazuje i Baťa; nejsa ani zdaleka tvůrcem
nové doby, je naopak ve všem výtvorem staré mechanistické a materialistické epochy druhé polovice 19. století.
Sledovati tyto spojitosti by bylo neméně poučné než sledovati osobnost samu; to se však již vymyká mezím této studie, jejímž
úkolem bylo právě jen analysovati samotné principy Baťovy osobnosti.

LISTY Z ČESK
PŘÍBĚH PHC PUCYNY ČlLI O DUŠEVNÍ HYGIENĚ
Povídka s happy-endem
Když se malý český člověk vydal na cestu za pokrokem, stali
se mu protektory zazobaní a neméně důmyslní Amerikáni. Jali se
mu poskytovati všelijaké výhodičky, nadace, stipendia, naučili ho
znáti běžící pás, všelikou racionalisaci a manýry vesměs užitečné,
praktické a pokrokové. Feldvéblové učenlivého lidu se vydávali
na exkurse do země pruhů (prosím, abyste tyto pruhy nebrali
dvojsmyslně) a hvězd a stávali se hlasateli malé české prosperity.
A sémě jejich pokrokových a racionalisačních rad a pokynů se
ujímalo. Nikde jinde nenalezlo amerikánské šarlatánství, americká
»věda« a technika vhodnější půdy než u nás.
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Na osvobozeného malého českého člověka se po válce navalilo mnoho věcí i nevěděl, jak je zvládnout. Proto bylo nutno, aby
se naučil ekonomii duševní práce. Učil-li se na školách příliš theoreticky, měl se nyní zbavit toho neužitečného balastu, aby jeho
vědomosti byly positivnější; převládal-li u něho po slovanských
předcích ten zatracený cit, měl nyní spíše používati rozumu. Zkrátka
chyběly nám základy »racionální techniky duševní práce«.
Tu povstal v národě p. Hoch a p. Koutník a po taylorsku
a fayolsku nám udělali také jakousi duševní hygienu. V jejich knížce
» T e c h n i k a d u š e v n í p r á c e « se dnes doví malý český člověk,
jak pracovat prakticky a úspěšně, jak se učit nazpamět, jak se státi
řečníkem debatérem, jak se naučit spisování, jak lze se kontrolovat a mnoho jiných neméně užitečných věcí, z nichž uvedeme
aspoň několik základních maxim, jakkoli náš vlastní úkol leží jinde.
Člověk dělal dosud lecjaké skopičiny. Pil a jedl v nezřízené
míře, zatím co, jak nám praví pp. Hoch a Koutník, »kdo chce
pracovat duševně opravdu intensivně a hospodárně, neměl by pít
lihovin vůbec, nebo jen v nejmírnějších dávkách rozředěné (!!) a
jen v době odpočinku«. »Zrnková káva v mírných dávkách podněcuje duševní činnost (rychlejší myšlení a počítání)«. Duševní pracovník by měl jíst zeleninu, ovoce, škrobovinu, cukr, sýr. Vepřového a telecího by se měl vystříhat! O stolici nemluvíc. Vůbec
dosud byla tělesná hygiena s duševní v nepřímém poměru. A přece,
když hygiena, tak klystýr. Představte si, co blbostí a zbytečností
se napáchali lidé v ohledu »mentální hygieny«! »Hloubání věčně
jen o sobě, o tom, co mohlo být a nebylo, stavění vzdušných
zámků, přílišná sebekritika, zbytečné škarohlídství, nadměrná fantasie, utíkání do vysněného, neskutečného světa, to všechno oslabuje
pozorovací schopnosti, znemožňuje soustředění na reální práci. Je
to veliké plýtvání duševními si!ami.«
To všechno musí nyní přestat. Člověk musí pracovat podle rozvrhu. Aby mohl stanovit rozvrh, musí znát, co průměrně zmůže.
»Položíme si před sebe hodinky a pozorujeme, kolik pracovních
jednotek jsme vykonali v časové jednotce, t. j. kolika stránkám jsme
se naučili, kolik cizích slov jsme si osvojili, kolik dopisů jsme napsali a p. Zároveň si musíme podrobně zaznamenávati, v jakém
prostředí jsme pracovali, za jakých okolností a podmínek jsme pracovali, v jaké náladě (teplota místnosti, stav osvětlení, hluk, únava,
stav zdraví a p.).« Tak nám vznikne překrásná křivka výkonnosti,
která se pak stane základem další, vlastní části hygieny, spočívající
ve vyrábění tak zvaných ganttogramů lhůtových, denních, týdeních,
měsíčních, kontrolních a j. v.
Tu však je nutno, abychom obrátili pozornost k vlastnímu úkolu, jakkoli jen s lítostí opouštíme to, co jsme dosud vyložili. Vlastním naším úmyslem nebylo kochati se půvaby kontrolních ganttogramů, nýbrž upozorniti a dokumentovati, že mnohem dříve, než
pp. Koutník a Hoch uvedli v život mentální hygienu, žil již u nás
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v ústraní skromný a nepovšimnutý český racionalista, předešedší
genialitou jak svrchu řečené pány, tak pp. Gantta, Vogta a j. v., a
žil vzorným racionalistickým životem, až srdce plesalo. Tímto mužem
byl pan PhC Pucyna.
PhC Pucyna byl člověk, který podobně jako pp. Koutník a Hoch
nemiloval všelijaké to hloubání »věčně jen o sobě«, jak to viděl na
svých nepraktických spolustudentech, to neplodné »stavění vzdušných
zámků, zbytečné škarohlídství« atd., avšak hned po immatrikulaci
si řekl, že to někam dotáhne. Buď do ministerstva nebo prostě někam, kde se dá aspoň racionalisovat. Před spaním se poléval studenou vodou, aby neměl bujné (rozumí se nepraktické) sny, provedl
trochu prostocviků, přečetl si něco lehkého a potom, to se ví, »oddal
se úplné bezmyšlenkovitosti«, která je jedním z kardinálních bodů
mentální hygieny. Pan Pucyna tedy měl mentální hygienu v naprostém pořádku, netrpěl tělesnou ani duševní zácpou, byl vyrovnaný
(mnohem dřív než p. Baťa nečetl Dostojevského), měl knihovničku,
zatím jen skrovňoučkou, avšak již desetinně ztříděnou, byl zkrátka
jak by ho p. Koutník vymodeloval.
Když si tak vytkl praktický, moderní a hospodárný cíl, jal se
měřit své schopnosti, aby ho akorát v čas dosáhl. Zapisoval si své
výkony po každé lekci, zda se ji naučil a) úplně b) částečně c) vůbec
ne d) dokonce více než měl. V případě a) udělal u čísla totožného
s číslem úkolu ve studiografu černým inkoustem značku +, v případě b) červeným inkoustem značku —, a k ní připojil zlomek
1/2,2/3a pod. na znamení, že se úkolu + naučil jen z poloviny,
ze tří čtvrtin a p., v případě c) červeným inkoustem značku — a
připojil 00, atd. - zkrátka počínal si přesně tak, jak to doporučují
pp. Hoch a Koutník ve svém díle na str. 23 a n. Pokud jde o další
postup, nemohli bychom přesně říci, jak dalece se shodoval s postupem obou pánů, neboť tu jsou naše zprávy poněkud temné a
nejasné. V okamžiku, kdy se, tak říkajíc, mlhy vyjasňují, shledáváme
se s PhC Pucynou, an právě zakotvil v přístavu denního ganttogramu, docela podle doporučovaných pravidel, i můžeme míti za
to, že i v ostatní části své plavby se řídil kompasem techniky duševní práce.
Jeho denní ganttogram nebyl sice tak složitý, jak jej navrhují
pp. Koutník a Hoch, byl však neméně hospodárný a půvabný.
Začínal dnem 1. září (státnice byla určena na 20. října).
Tedy: 1. z á ř í :
8 h - 9 h dějiny pedagogiky z velkého Kádnera str. 1-10
9 h - 10 h pedopsychologie str. 1-7 (strojového oklepu)
9 h - 11 h Irenické zásady J. A. Komenského (volně)
11 h - 12 h Příhoda: Psychologický výběr ve výchově (pročíst)
12 h - 13 h oběd a mírná siesta
13 h - 14 h dějiny pedagogiky str. 10 - 16
14 h - 14 h 15 m tělesná hygiena
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1 4 h l 5 m - 1 5 h Obecná pedagogika str. 1-10
15 h - 17 h opakování dějin pedagogiky
17 h - 19 h svačina a malá procházka
19 h - 20 h večeře a soustředěné rozjímání (podle Mardena),
o praktických věcech (na př. o úspěšně vykonané státnici, k posílení sebevědomí)
20 h - 22 h opakování látky a sestavení kontrolního ganttogramu
22 h - 23 h cvičení v bezmyšlenkovitosti.
Takový ganttogram byl upraven na všechny dny až do dne zkoušky.
Nic se nemohlo tedy p. Pucynovi stát. Klidně ztrávil srpen s pocitem bezpečnosti v duši a dopisoval si se svým přítelem PhC
Kratinožkou (známou to rozervanou a těkavou bytostí) o požadavcích, které naše doba klade na duševní činnost průměrného
smrtelníka, o vědeckém řízení, o životosprávě a životních normách
a o správném využití času.
Tak se přiblížil den 1. září. Ranní slunce vesele zářilo a jeho
odlesk pohrával i na tváři PhC Pucyny, když usedal za stůl, upravený vzorně vědeckým a praktickým způsobem. V jeho levém
rohu nahoře ležel velký Kádner, v pravém rohu malý Kádner,
v levo dole pěkný ganttogram, vpravo kolébka na ssání inkoustu,
uprostřed několik čistých bloků. Nechybělo ani lepidlo a ostře ořezané tužky. PhC Pucyna se tedy jal hospodárně studovat dějiny
pedagogiky. Řídil se při tom Schenkelovou, pro češtinu upravenou
substituční methodou. Měl-li se na př. naučiti, že Pestalozzi se narodil 1746 a zemřel 1823, použil s úspěchem těchto substitucí:
1 = d (nebo t), 7 = v, 4 = r, 6 = b, 1 = t, 8 = h*), 2 = n, 3 = c.
Sestavil tedy toto:
d
v
r
b
t
h
n
c
Pucyna zajásal po prvé, neboť z toho vzešla tato krásná věta:
děva rubá tuhé noci**)
Mnemotechnika má mít také rým, jak se vřele přimlouvá čsl.
technika duševní práce. I zajásal p. Pucyna po druhé, neboť ho
napadl tento rým:
děva rubá tuhé noci,
k tomu patří Pestalozzi.
Takovým směrem se tedy bralo učení pana PhC Pucyny. Jeho
duch byl ve vynikající kondici, jiskřil, jak jsme viděli, skvělými
nápady, jeho apercepce čile fungovala. Občas vrhl blažený pohled
na ganttogram po levici a opět se ponořil v studium.
*) 8 = h , protože se podobá německému h. Pan Pucyna se ovšem neopominul pozastaviti nad tímto české mnem o techniky nedůstojným švejcařením.
**) Pro zajímavost uvádíme, že pp. Koutník a Hoch doporučují příklad, zdaleka ne tak duchaplný: Oktavian Augustus panoval od r. 13. př. Kr. do r. 14. po
Kr. - August mydlí (31) Turka (14). Cítíte, jak to kulhá za mnemotechnikou p.
Pucyny? (Srov. str. 43.)
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Podobně uplynula i druhá hodina, mezi 9. a 10., kdy se učil
pedopsychologii. Potom se však jeho zrak náhle zachmuřil a hospodárná duše zesmutněla. PhC Pucyna pocítil potřebu tělesné hygieny. Pohlédl na ganttogram a smutně, avšak se sebezapřením
odmítl tuto myšlenku. Tělesná hygiena byla zanešena až na 14. h.
až 14 h. 15 m. Přemohl se tedy a opět se ponořil do práce. Nutkání
však bylo mocné a PhC Pucyna s hrůzou pozoroval, že touto zlomyslnou a neracionalistickou potřebou trpí jeho výkonnost. Rozhodl
se, že tomu učiní přítrž rázem a šel, aby tak učinil. Sapristi, tak
dlouho s úspěchem a s bezpečností kontroloval svou křivku výkonnosti, která nikdy neselhala, až tu při prvém úkolu po prvé
za jeho racionalisačního období tělesná hygiena nebyla úměrná duševní. Smuten se vrátil a vrhnuv pohled na hodinky, s hrůzou
zjistil, že ukazují 10 h 55 m. Co teď? Pracně sestavený ganttogram
se stal bezcenný a PhC Pucyna byl náhle zbaven svého bezpečného vodítka.
Toto pomyšlení by ho bylo málem uvrhlo v zoufalství, ale
jako všichni racionalisté i on měl příliš tuhý život, aby mu podlehl. Odmítaje všechno neplodné myšlení (!!) a zžíravou sebekritiku (!!!), které se mu vnucovaly, rozhodl se v této kritické chvíli
po krátkém váhání, že - si sestaví prostě nový ganttogram - a
ihned také přikročil k činu.
Kdo přečetl až sem historii tohoto racionalisty (a což teprve
ten, kdo přečetl knížku Koutníkovu-Hochovu!), pochopí, jaká námaha spočinula znovu na znavených bedrech PhC Pucyny. Bohužel
už nedostal po celou dobu před zkouškou svou tělesnou hygienu
v přímou úměru s hygienou mentální (nešťastná příhoda se opakovala častěji) a to se mu stalo osudným. Ježto nebylo ani pomyšlení, aby se vzdal racionálního způsobu svého studia, byl nucen
neustále přepracovávati všechny své ganttogramy, překontrolovávati
všechny své studiogramy a opravovati průměr výkonnosti, takže
mu zbylo denně jen velmi málo času k vlastnímu studiu. K tomu
ještě se mu přihodily jiné nehody, jako na příklad že si podle zásady lokální paměti sice přesně zapamatoval stránku, ba i řádek,
na němž se vyskytovala ta která definice, ale za nic na světě si
nemohl vzpomenout na vlastní její znění. A tak se stalo, že když
přišel den zkoušky, byl PhC Pucyna naprosto nepřipraven.
Toho jitra se probudil ve velmi skleslé náladě, a když došel
k filosofické fakultě, poklesla jeho odvaha na bod mrazu, takže mu
při pomyšlení na zkoušku naskakovala husí kůže a on se rozhodl,
že udělá lépe, když ke zkoušce vůbec nepůjde. Odebral se tedy
do blízké kavárny, kdež si poručil (v duchu zásad, doporučovaných
mentální hygienou duševním pracovníkům) sklenici pramenité vody,
vzal resignovaně do ruky právě vyšlé číslo »Přítomnosti« a s hořkou
melancholií se pustil do čtení článku o moderní americké pedagogice. Článek byl svrchovaně zajímavý, a jakkoli PhC Pucyna
neměl po ruce ani jeden ze svých znamenitých ganttogramů, fungo103

vala jeho apercepce i paměť bezvadně. Právě když dočítal článek
- bylo asi půl desáté - přiběhl k němu rozjásaně jeho přítel Kratinožka a jedním dechem mu oznamoval, že se zkouší skvěle, že
sám udělal zkoušku výborně a že on, Pucyna, je sám proti sobě,
že tam nejde, protože zkoušející je v dobré náladě. Ručí prý mu
za to, že to udělá! I mluvil do ubohého Pucyny tak dlouho, až
se mu ho podařilo přemluvit a PhC Pucyna, vypiv ještě narychlo
číšku čaje pro posílení nervů, odešel a s tlukoucím srdcem předstoupil před vlídného examinátora.
»Pan PhC Pucyna,« pravil examinátor - »no, povězte mi, no,
jaké jsou nejnovější proudy americké pedagogiky ?«
Pucyna zůstal chvíli jako omráčen, nevěda, netrpí-li auditivnimi halucinacemi; potom se však vzpamatoval a spustil rychle to,
co před tak krátkou dobou a s takovým zájmem četl v »Přítomnosti«.
A čím více mluvil, tím více žasl pan examinátor. Bylo ráno a on
čítával Přítomnost vždy až večer; a tak se stalo, že toho dne věděl
PhC Pucyna více než on sám.
A tak se také stalo, že již nedošlo k dalším otázkám a že si
PhC Pucyna odnášel výbornou.
To je v podstatě celý příběh podivného sběhu neracionálních
okolností, které porušily průběh racionální konstrukce elementární
methodiky- studia PhC Pucyny, a které přece v závěru vedly k racionálnímu [to jest prospěšnému) výsledku. Považujeme za svou
povinnost prohlásiti co nejrozhodněji, že je to příběh veskrze pravdivý, a dušujeme se všem a zejména pp. Koutníkovi a Hochovi,
že jediným naším záměrem bylo ukázati našemu malému člověku,
jak osud odměňuje ty, kteří horlivě, oddaně a vytrvale sledují cesty
racionální techniky duševní práce - a jaké skvělé odměny se dostává od ní vytrvalému optimistovi i tehdy, když se zdá, jako by
nadobro selhávala.
Potkali jsme onehdy PhC Pucynu a položili jsme mu otázku,
jak daleko již pokročil v racionalisaci duševní práce, o níž pp.
Koutník a Hoch napsali tak pěknou knížku. A on nám s úsměvem odpověděl:
»Všechno je v té duševní hygieně: rozebrat práci v prvky - zkoumat je - zjistit podmínky i prostředky - stanovit postup - připravit
všechno a v dobrém stavu - kontrolovat práci*) A pak ovšemv dobrém cviku paměti. Báseň »Svatební košile« jsem se naučil na př.
velmi snadno tak, jak to doporučují pp. Koutník a Hoch na str. 58.:
Jedenáctá
jedenáctá odbila
jedenáctá odbila a
jedenáctá odbila a lampa
jedenáctá odbila a lampa ještě
jedenáctá odbila a lampa ještě svítila.«
*) Srv. Technika duševní práce str. 9.
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A dodal po malé pomlčce, v níž jsme vychutnali všechnu důmyslnost této metody - s výrazem nelíčené skromnosti člověka, který
VÍ a jemuž toto vědění zcela postačuje z blaženosti:
»Pánové Hoch a Koutník se ovšem dopouštějí menší chyby,
kterou je nutno opraviti. Erbenova báseň je psána jambickým veršem
a začíná takto: Již jedenáctá odbila...«
vzdoroslavíček

VA R I A
KATOLICISMUS A SPOLEČNOST
Známý francouzsky kritik a romanopisec Jacques Rivieře vrátil se před válkou ke katolicismu, v neposlední
řade zásluhou Paula Claudela, jak o tom svědčí jejich
krásná (i tiskem vydaná) korespondence. Po Riviěrově
smrti (1925) byly v knize A la T r a c e d e D i e u vydány jeho rozsáhlejší náčrty a výňatky z deníků, psané
v době válečného zajetí v Německu, v nichž si s velikou vážností a opravdovostí ujasňoval principy nalezené
víry. Claudel napsal ke knize důležitou, leckde korigující předmluvu, z níž vyjímáme část, vztahující se k Riviěrovu zdůrazňování p r o t i s p o l e č e n s k é h o principu
katolického náboženství.
jf.
Z náčrtů Jacques Riviérových nejpropracovanější a nejucelenější je studie, kterou nazval K a t o l i c i s m u s a S p o l e č n o s t . Rozvíjí tam myšlenky, jež se budou
zdát mnoha lidem podvratné, ale jež bylo nutno výloži ti dnes mnohem spíše než
kdy jindy. Lépe řečeno namítnouti, ne pevně stanovití, ne jako absolutní pravdu,
nýbrž jako nutný protiklad k thesi o sobě neméně neúplné, jež nabývá, jak lze
s politováním pozorovati, u jistých publicistů platnosti nepopiratelného principu a
faktu. Co banálností a odporných tirád jsme musili spolyká ti o společenské ceně
Křesťanství, o podpoře, již přináší danému společenskému řádu a svatosvaté »tradicie, o upokojení, jež skýtá zaměstnavatelům a majetníkům, o jeho přirozeném
spojenectví s Ustanovenými Autoritami! Jak neuvěřitelně shovívavým tonem projevují souhlas, aby se mu dostalo místa vedle Augusta Comta, mezi karyatidami,
určenými, aby nesly trůn Bohyně Vlasti! Společenský řád není pro jisté duchy nedokonalým provisoriem, odvolatelným a nijak vznešeným kompromisem, jehož nespravedlnosti jsou až příliš viditelný, jenž se však v praxi ospravedlňuje tím, že
nicméně slouží Bohu jakýms takýms pokojem, jejž přináší valné většině lidí, a vnějším usnadněním snahy po spáse jediné důležité: zachování, dobro toho, kdo má,
je pro ně prvním principem, něčím tak jistým a krásným, že právě odtud Náboženství získává největší jas své zásluhy a pravdy. A jistě i tady je k víře cesta, jež
není naprosto nepřípustná, když mohla svést jisté originály rázu Ferdinanda Brunnetiera, ale není, zdá se, cesty odpornější.
K tomu poznamenává Riviére, jako už mnoho jiných před ním, že se Církev
bez odporu snese s každou vládou, jen když jí nechá volnost, aby šla za svým
božským posláním. Ale nemůže se ubránit, aby nepoukázal na velmi význačný fakt:
že totiž od svého ustavení měla Katolická Církev na všech místech zeměkoule a ve
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všech dobách svého trvání neustálé potíže se všemi formami společnosti a státu,
i s těmi, o nichž se zdálo, že přijaly své ustavující principy od ní. Ať jde o císaře
římské nebo byzantské, o barbarská knížata nebo o feudální náčelníky, o komuny,
o křesťanské krále, o Revoluci, o císaře Napoleona, Ludvíka Filipa nebo o Viktora
Emanuela, o republiku francouzskou, o cary nebo o bolševiky, o protestantské
vládce nebo Číňany, Indy, Japonce, Araby, Turky, Rudokožce, o africké nebo oceánské divochy, vždycky se vyskytlo něco, co nešlo dohromady a co končilo sváry,
pronásledováním a mučenictvím. Zdálo by se, že je tomu se společností jako s jedincem, že myšlenka dokonalosti je jakoby hlodavým principem, jenž jí nedopřává
pokoje. Ale to by byla špatná charakteristika! Řekněmež spíše kvasem, jenž neustává potírati naši vnitřní lenost, principem pohybu, nabývání, architektury a života, ale také principem nespokojenosti. »Království Boží je v nás.« Dosahuje se ho
ne vrstvením bezvládného materiálu nebo důmyslným řazením mechanických orgánů,
jak se domnívají tyranové, tvůrci systémů a konstitucí, nýbrž jakýmsi neustálým
ú n i k e m nebo obětí, kladenou vnitřní tíži nebo napětí. Křesťanské společnosti jsou
všechny něčím v pohybu. Musíme se neustále vyrovnávati s něčím, co žije. Dlužno
porovnati historii společností orientálních, tu jednotvárnou řadu pozdvižení a tro'
sek, dynastií navzájem úplně podobných, s p o k r a č u j í c í m sledem křesťanské civilisace, aby se pochopilo, co chci říci. Rivieře nemá tedy úplně pravdu, když říká,
že myšlenka vývoje a pokroku je křesťanskému duchu cizí. Jsou to prostě jen nevhodná slova, aby se vyjádřil fakt vyvíjení, jak jej definuje svatý Augustin: A p e r i t u r
q u o d c l a u s u m e r a t e t c o g n o s c i t u r q u o d l a t e b a t . Je nutno, aby se plán
Boží rozvinoval.
Je tedy zřejmě nepřesné říci, že v křesťanství je princip protispolečenský.
Mělo by se spíše říci, že obsahuje architektonický princip tak mohutný a rozsáhlý,
že žádná dnešní společnost není s to, aby jej obsáhla a neokleštěný podržela celý,
aby poskytla naší duši trvalého bydliště, jehož má zapotřebí.
A ani to není úplně správné. Jacques Riviére ve svých stránkách, jež jsou
(stejně jako to, co zde píši já) nikoliv tvrzeními, nýbrž přípravou k řešení, otázkami, jež si klade duch na cestě k pravdě, nejen neopomíjí, naopak dokonale ozřejmuje hluboké principy d n e š n í h o společenského míru, jakými jsou myšlenky bratrství ve společném Otci, účasti na jediném stole, přijímání přítomnosti a očekávání
budoucnosti a odročení našich osobních uspokojení. Žádná vláda se nesetká s křesťany revoltujícími, ale, což je horší, setkává se s jejich úplnou nevšímavostí. Zakouší tlumené podráždění, když cítí, že je v křesťanské duši něco, co jí nenáleží
a co jí úplně uniká. Cítí se zraněna a souzena v nejcitlivějších místech svého prozatímního bytí. Není brána vážně. Cítí, že už opravdu není pokládána za suveréna,
nýbrž za jakéhosi správce nebo ekonoma, za přednostu ve správě hmotných záležitostí, jehož služby jsou přijímány s resignací, kterou není vždycky nesnadno zaměňovati s pohrdáním. Koná svůj úřad v ovzduší ironie. Ale nejenom provisorní
formy státu, nýbrž i ty mohutné přirozené principy, na nichž společnosti spočívají,
čest, rodinu, vlast, vlastnictví, nepřijímá Náboženství bez výhrad a bez kontroly;
ví, jak snadno se mohou zvrhnout, tvrdí, že jest větší a silnější než ony, popírá
jejich a p r i o r n o s t , věří, že jen od Boha mají svůj vznešený charakter a že žádné
vztahy lidské nesmějí nabýt větší platnosti než posvátné pouto, jež víže stvoření
k jeho Stvořiteli. Pochopíme, že když byla podobná myšlenka uvedena do společností orientálních, zcela zbudovaných na despotické myšlence rodiny, zachvěly se
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až do základů. Ale úlohou křesťanství bylo vždycky ukázati, že vedle jeho věčné
svěžesti a věčné novosti jsou nejzaprášenější tradice i nejnovější vynálezy módy
něčím vetchým, chatrným a umělým. Sousedství Věčnosti je nebezpečné pro pomíjivé a sousedství universálního nebezpečné pro partikulární. A jak to zpívají věřící každou neděli v kostele:
Et a n t i q u u m d o c u m e n t u m
Novo cedat ritui.
To je tajný princip zápasu, také však obnovování, jenž je pro křesťanské společnosti, aniž by o tom vždycky věděly, lékem a záchranou a dovoluje jim přežít
jejich okamžité formy.
Ještě je jeden bod, v němž se mi zdá záslužno vysvětliti Riviérovy myšlenky,
a to když mluví o malé chuti katolicismu k reformám ve společenské oblasti. Ve
skutečnosti si tu počíná jako v oblasti mravní, kde dává vždycky přednost metodě
positivní před zákazy. Princip katolické morálky byl dán svatým Augustinem, když
vyhlásil svou proslulou maximu: A m a e t f a c q u o d v i s . Jde o to vytyčiti princip tak mocný, aby ponenáhlu pronikl a zabral všechny síly duše, jako kvas proniká těstem; špatné se pak samo vyloučí. A stejně si počíná vzhledem k zlořádům
společenským: před přímým ohlášením odporu dává přednost buď jakémusi zneškodňování zhoubných vášní nebo zdůrazňování zřízení a ctností neslučitelných s nepořádkem a na ně se snaží upoutati život a zájem. Je to v celku aplikace doporučování Apoštolova; N o n o e m u l a r i i n m a l i s , s e d v i n c e r e i n b o n o m a l u m .
A ještě je jeden bod, v němž tentokráte nijak nesouhlasím s Riviérem: když
totiž přiděluje křesťanům (užívám toho slova samozřejmě jako synonyma katolicismu) resignaci, poddanost a lhostejnost k jejich právům, což nám Historie nijak
neukazuje. Každý profesor na rohu ulice Soufflot mu naopak může dokázat, jak
theologie zbystřila a oprostila právní smysl. Myšlenka, jež ovládá křesťanskou theorii
v této otázce, je S p r á v c o v s t v í , to jest myšlenka, že nic, ani tělo ani duše, tím
spíše tedy ani rodina a statky nejsou majetkem člověkovým, že všechno to náleží Bohu
a pro Boha, jemuž bude nutno skládat přesné účty. Kdyby to všechno patřilo člověku, mohl by osvědčovat smířlivost a ochotu. Jsou dokonce lidé, a je jich více, než
se obvykle myslí, kteří by z přirozené netečnosti byli ochotni opustiti všechno,
co by na nich kdo požádal. Ale právě proto, že nic není jeho, křesťan nesmí ustoupiti od svých práv, není-li tu přesvědčivých důvodů a jakéhosi dovolení, jestliže
nesložil obecně a předběžně svůj úřad do rukou Stvořitelových a nebyl propuštěn
ze závazku. Nejde tu o věc okamžiku, jde o věčnou zodpovědnost. Proto právě,
přes všechny socialistické theorie, je křesťan tak připoután ke všem předmětům
svých občanských práv, k svým statkům, k svým dětem, k své vlasti. On nezávisí
na tom všem, všechno to závisí na něm. Jemu a ne druhému dal Bůh to všechno
na starost. Přenáší tedy do oblasti zájmů hmotných, posvěcených účelem, tu nezlomnou neústupnost, jejíž rozněcující příklad Církev neustále dávala po všechna
staletí, od svatého Vavřince a svatého Tomáše Becketa až po mučeníky Revoluce
a od Innocence až po Pia. Dlužno porovnati podlou servilitu církví schismatických
a protestantských ke všem jejich tyranům (servilitu, jež má obdobu jen v žalostné přikrčenosti, s jakou přijímají nejvýstřednější theorie od Darwina až po Freuda,
poněvadž mají známku poslední módy) s neohrožeností velikých papežů a pochopí
se, jaké může být cítění lidí, kteří od dětství měli takové příklady, kteří byli vychováni v této škole křesťanské svobody. Ostatek je Tolstoj.
PAUL CLAUDEL
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Katolicismus osvobodil člověka od obludností; mezí nimi i od té, jakou bylo
antické vlastenectví. Vrátil vlastenectví jeho relativní smysl, aniž mu ubral co na
velikosti. Ukázal, že to je jen instinkt národního zachování, ne božství k modloslužebnému uctívání.
JACQUES RIVIÉRE

PRIMÁT HOSPODÁŘSTVÍ
Povýšení hospodářství na nejvyšší hodnotu ve stupnici hodnot, jeho zabsolutnění, je charakteristickým rysem moderní doby. Ani ve starověku ani ve středověku hospodářství nebylo samoúčelem a neovládalo ostatní oblasti kultury; bylo
odkázáno tam, kde věcně je jeho místo: do říše prostředků. Vždy bylo pouhou
nezbytnou basí, z níž se měla živit kulturní tvorba národa. Teprve moderní individualismus, rozrušiv někdejší vázanost a dopřáv úplnou autonomii jednotlivým oblastem kultury, fakticky povýšil hospodářství na nejvyššího určovatele platnosti ostatních hodnot, neboť kvantitativně hospodářská činnost zabírá pro sebe největší část
lidského života a váha hospodářství právě v době kapitalismu na nás dopadá tíživěji
než dříve. Atomisace, mechanisace a kvantifikace života, na něž se nejčastěji upozorňuje v » kritikách doby«, to vše jsou pouhé důsledky zautonomisování jednotlivých oblastí kultury, které nastolil individualismus, zautonomisování, jež nakonec
neuznáním kvalitativních vztahů neúprosně musilo vésti k převrácení hierarchie hodnot. Vzájemný poměr jednotlivých kulturních oblastí předchozích období byl ovládán určitou obecnou kulturní normou, všechny tyto částečné celky kultury byly
v pevném řádu. Starověk měl svůj ideál kalokagathie, středověk směřoval k Bohu.
I liberalismus chtěl dáti jednotlivým oblastem kultury obecnou normu: měla jí být
svoboda. Avšak liberalistický ideál absolutní a vpravdě jen formální svobody nesl
v sobě už svou smrt. Absolutní svoboda jednotlivých částečných celků kultury přivedla je v chaos, formální svoboda jednotlivců vedla v hospodářské oblasti ke kapitalismu a jeho politické výrazové formě - k formální demokracii. Staří liberálové
jistě věřili v positivní obsah své představy svobody. Avšak tu zvláště jest nám zjevna
moudrost Heliovy myšlenky, že totiž každé poblouzení jest negací, jež se nejprve
představuje v podobě kladu. Dnes se konečně dožíváme doby, kdy blud se obecně
začíná jevit jako zápor. Svoboda popřela svobodu, neboť odstraněním řádu byla odstraněna i svoboda. Zde jest tragická osudovost liberalismu: chtěje svobodu, zničil
řád, a zničiv řád, pohřbil svobodu.
Liberalismus nastolil autonomii hospodářství. Hospodářství je zde samo pro
sebe, neslouží žádným cílům, jež by byly mimo ně. Vládne neobmezená touha po
výdělku, snaha využít do krajností všech hospodářských možností, vydělávat do nekonečna. Nejvyšším zákonem je zákon rentability. Vše se obětuje, aby se dosáhlo
největšího hospodářského efektu: nejprve autorita církve, ji následuje autorita státu,
konečně autorita ducha. Zbývá jen hospodářství. A ti, kteří odstraňovali všechny
autority a důsledně přivodili stav, kdy se volá konečně po odstranění autority, to
jest poměru nerovnosti (jež ovšem je ve zdravé společnosti zdůvodněna a plna odpovědnosti) i v hospodářství, děsí se, jako básníkův čarodějnický učeň oné spousty,
kterou směle vyvolali rozpoutáním neznámých sil. Nevidí, že marxismus, který chce
nivilisaci i v hospodářství a proto sahá na ty poslední a pro ně nejvyšší hodnoty,
je jen jejich logickým pokračovatelem, že domýšlí jejich ekonomistickou filosofii
kultury do konce.
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Není pochyby, že v individualistické společenské soustavě je hospodářství nejvydatnější, že výroba je největší, že výnosy jsou maximální. Stavovské hospodářství zdaleka nebylo tak vydatné a ani socialistické nebude. Zač však se tyto maximální efekty vykupují ? Liberalismus se nestará o etické, kulturní, biologické důsledky
ohromného napětí sil, k němuž jeho hospodářská soustava vybičovává. Hospodářství má primát. Jen když se vyrobí sto tisíc párů bot denně! Jen když se dosáhne
milionového obratu! Nezáleží na tom, že se zvyšuje psychologická svízel práce
(když tělesná, pravda, byla omezena), že člověk se skutečně stává » přívěskem « stroje,
běžícího pásma, že není už svobodným jedincem, nýbrž numerem, že pro okamžitý
zisk jednotlivce nebo hospodářského odvětví může v budoucnosti přijít národní celek
k nenahraditelné ztrátě. Kde je ona Bücherova »Welt der fröhlichen Arbeit«, tak
charakteristická pro středověké cechy? Zde bylo »hospodářství odhospodářštěno«,
neboť práce se pojímala jako mravní dílo, z prostředku stala se zároveň cílem.
(Spann.) V tomto období proporcionality a organisovanosti, třebas primitivní, nebylo
místa pro přebujení jednotlivých hospodářských činností - v tom okamžiku snad
právě nejvýnosnějších, aby pak v bližší či vzdálenější budoucnosti jejich předimensování dávalo podnět k endogenním krisím - pulsace hospodářského života byla
mnohem klidnější. Z atmosféry těchto organických dob, kde vše mělo své náležité
místo, mohla růst kultura a rostla! Avšak v době, kdy jen vzpomínání už nesmí
stačit, zanechme těchto krásných reminiscencí, abychom neupadli do pouhé sentimentality německých romantiků, jejíž nemohoucnosti se Marx tak oprávněně vysmíval v Komunistickém manifestu!
Socialismus má svou filosofii společnou s kapitalismem, filosofii hedonistickou.
Cílem obou systémů je maximum tělesného blaha. Rozdíl je jen v názoru, jak se
má dělit »sociální produkt«. Kdežto v kapitalismu si ukousnou ze společného koláče
jedni větší kus a druhým zbude menší, v socialismu každý si bude smět ukousnout
stejně. Distribuce nebude ovládána už mocenskými poměry, nýbrž potřebami. Konečnou vidinou socialismu jest utopie stejně plného břicha. Obecným předchozím
cílem je co možná nejvíc vyrábět, aby podíl, na jednotlivce připadající, byl maximální. I v socialismu má hospodářství primát - kultura je pouhým epifenomenem
hospodářství. Naukou o historickém materialismu marxismus vyjadřuje pregnantněji
ekonomistickou filosofii kultury, jež i kapitalismu je vlastní, o níž však nahlas mluvit
se bojí nebo stydí. Proto vidíme tak nápadné podobnosti mezi nejdokonalejší formou kapitalismu, amerikanismem a mezi bolševismem. Všechna ta mechanisace života, kvantifikace lidských vztahů, bezsmyslovost roste ze společného kořene: z převládání hospodářských zřetelů nad všemi ostatními. Socialismus se jeví jak korelativ
kapitalismu.
Toto převrácení stupnice hodnot v kapitalismu a socialismu, vláda hmoty nad
duchem, vysvětluje otázku, jíž zejména moderní německá a ruská filosofie věnovala mnoho pozornosti: nahrazování kultury civilisací. Utilitaristické pojetí všech
hodnot, jejich pragmatistické cenění vzhledem k hospodářství, krátce, moderní civilisační tendence zatlačuje kulturu, jež je »neinteresována a kontemplativní,« kdežto
civilisace je vždy »interesována« (Berďájev.) Moderní doba, cenící jen věci praktické, nedbá věčně platné myšlenky sv. Tomáše Aquin.: si recte considerentur, omnia
humana officia servire videantur contemplantibus veritatem. Dnes se uznává pravý
opak; pravda platí ne sama sebou, nýbrž jen pokud ji lze prakticky zhodnotit. Náprava může přijít jen z obnovy přirozeného řádu hodnot. Hospodářství nesmí
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být »osudem«, nesmí být zabsolutňováno a isolováno, nýbrž musí být vřazeno do
vší kultury jako element naprosto služebný; ve stupnici hodnot jest pro hospodářství nejspodnější příčel, jeho funkce jest sloužiti jako prostředek k dosažení vyšších cílů. Pokud neobnovíme přirozený řád hodnot s primátem duchovna, potud
nebude pravé svobody a proto také ne pravé tvorby.
STANISLAV BEROUNSKY

LITERÁRNÍ POZŮSTALOST PETRA KLESA, vydaná v Družstevní práci péčí
Karla Sezimy, je spíše zajímavým lidským dokumentem než literární rehabilitací
zapomínaného vrstevníka generace let devadesátých. Verše v tomto svazku otištěné
jsou úplně bezvýznamné, ale i tam, kde umělec Kles podal důkaz určitých schopností, v prozaických fragmentech, jde o pouhé osvobozování se od mučivých osobních dojmů, neustále obměňovaných v jedné tónině a jen nepatrně objektivisovaných. Nervové krise, leckdy velmi sugestivně zachycené, pochodící z ilusionistických
výprav s hořkým zklamáním na konci, třebaže ty výpravy nesměřovaly tak příliš
vysoko, jen za trochou bezvýhradné lidské lásky, kterou si ovšem také sám znemožňoval, některé morální zvraty velmi civilní, neustávající výčitky, že opustil
umění pro ubíjející zaměstnání - to jsou asi témata, opakující se v různých formách
stylových od přízemního realismu až k avant la lettre expresionistické křeči. A právě
křečovítost některých zlomků se zdá nasvědčovati tomu, že u Klesá bylo umění
až něčím sekundárním, do čeho se nutil a čím se zachraňoval, když se mu jeho
»intimní drama «, z vlastních zlomků v tomto svazků sebraných spíše patrné než
z nadsazující předmluvy Sezimovy, stávalo příliš tíživým.
jf
NEJNOVĚJŠÍ TVÁŘ FRANTIŠKA GÖTZE. (FRANTIŠEK GÖTZ: PADAJÍCÍ
HVĚZDY. V á c l a v P e t r , P r a h a 1 9 3 2.) Byly doby, kdy byl František Götz jakousi hlásnou troubou literárních generací a v této funkci se poctivě v potu tváři
snažil objeviti jakýs takýs smysl ve všech těch směrech, jimiž jsme byli v prvních
poválečných letech bohatě obdařeni. Od té doby se jeho kritika ubírala všelijakými
křivolakými cestami, které se velmi podobaly vykládání karet a věštění budoucnosti. Přesto však mu zůstalo něco, co je, mohlo by se říci, nejpodstatnějším znakem
jeho kritické činnosti. Je to dar bujné šťavnaté fráze, měnící s chameleonskou pohotovostí barvu podle toho, který odstín je právě nejmodernější. A tohoto daru
také bohatě využil ve své nejnovější knize - v této » románové reportáži,« jak ji
sám nazval, která má zároveň také býti »dějovým a t e d y ( ! ) protipsychologickým
a protipoetickým románem«, nehledě ani k tomu, že to je »román aktuální« a »román protiindividualistický«. - Máme-li spravedlivě zvážit tuto knihu, nemůžeme
než uznati, že » Padající hvězdy« jsou vskutku tím vším; avšak především, že jsou
opravdu románem dokonale nepoetickým, jakkoli p. Götz nepohrdl nikterak různými lyrickými i dramatickými (nehledě k epice, která je patrně nepoetická) omáčkami, jen aby bylo to sousto co nejstravitelnější. To přijde patrně velmi vhod těm
literárním nadšencům, kteří milují nadmíru metaforickou kritiku, která na básnické
proč odpovídá nějakou frází o »táhlé melodii bílé duchovosti« nebo o »teplé básnické pohodě« - kritiku, v níž je p. Götz takovým mistrem. Tito gourmandi se
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zde shledají zase s » novým člověkem«, s »kolektivní vlnou nového života«, se »syrovou realitou«, »soukromými city«, - zkrátka se všemi starými myšlenkami knih
páně Götzových, naloženými v novém, ostřejším láku a obohacenými o sensačnosti dobrodružství v rychlíku, výstřelu v divadle, kokainika, který se oběsí v separaci atd., nehledě ke vzletným úvahám o pohlaví a žaludku jako základních silách života a jiných neméně vábných předmětech. Netřeba snad ani zdůrazňovati,
že i v komposici a výrazu jest tento román - neromán věrným obrazem osobnosti
svého autora a že - vzhledem k té protiindividuálnosti a protipsychologičnosti jest to směs, z níž si každý může vybrat svou hrozinku, aniž byl nucen spolykati
i ostatek. - Tím vším se tedy »Padající hvězdy« mocně doporučují našemu literárnímu publiku. Škoda jen, že nám, kteří jsme ještě jaksi nedorostli vysokých
obzorů páně Götzových, se stále vtírá otázka po smyslu a ceně románu, který je
spíše obrazem zbožných snů divadelníka posedlého tendenčností, než obrazem skutečnosti, ale který přesto nechce býti a také není básnickým dílem.
tv
GIOVANNI PASCOLI: BÁSNĚ O ATE. P ř e l o ž i l a v y d a l O t t o F. Babl e r n a S v a t é m K o p e č k u u O l o m o u c e 1 9 3 2 . V době, kdy se ve větším měřítku vydávají jen knihy onoho tristního druhu, kterému se říká »časová literatura«,
udržuje se přece jen několik edicí, které jsou vítanou oasou člověku, který si chce
poněkud oddechnou ti od časové zbahnělosti. Mezi těmito edicemi zaujímá neposlední
místo edice »Hlasy«, kterou vydává Otto F. Babler a v níž právě vyšly jako 17. svazek
tři »Básně o Ate« od G. Pascoliho, básníka nečasového a tudíž málo známého u nás
i jinde. Je ovšem pravda, že po vnější stránce má Pascoli velmi málo efektů, jimiž by
dovedl upoutati, jeho verš i slovní výraz je prostý, nevtíravý a někdy zdánlivě jednotvárný, za to však vzniká podivuhodnou čistotou. Tato prostota je však u Pascoliho
předností a nikoliv chybou, je výrazem představivé a emotivní síly, která nejlépe odpovídá Poeově zásadě s u g e s t i v n o s t i poesie. Krátce řečeno, Pascolimu se v »Básních o Ate«, a zejména v první z nich, podařilo to, co se daří jen velkým básníkům:
sloučiti sílu účinku s prostotou výrazu - podati se svrchovanou sugestivnosti temnou,
chmurnou krásu smrti v rudém přísvitu zločinu. Citujeme jen několik veršů s první
básně svrchovaně prostých a přece silných: »Tu k pěstnímu se zápasení s Ate / obrátil
Mecisteus, Gorgy syn; / on obrátil se, mával pažemi / vzduch jimi bičoval a pravou
nohu / chtěl posunou ti dozadu... a padl. / Padal a ještě v pádu spatřil Ate / jak mezi
fíkovníky zjevila / své čelo svraštěné - a smála se.« Čtenářům Blakeova Tiriela, před
léty rovněž vydaného O. F. Bablerem, neujde jistě příbuznost obou básníků - příbuznost
právě v oné odhmotněné, někdy až přízračné fantasii, která dodává takové síly Blakeovým
visím a mýtům. - Zásluhou tlumočnického umění překladatele se nám dostalo těchto
básní v převodu, jehož zdařilost jistě ocení každý, kdo ví, oč těžší je překládati »prostý« básnický výraz než nejrozmáchlejší metaforu.
tv
J E A N G I O N O , P A H O R E K . Edice Atlantis 1932. Z nové francouzské
literatury se u nás od převratu hodně překládalo, ale poněvadž byl výběr určován
velmi pochybnými měřítky konjunkturálními, mělo to za následek, že opravdu hodnotné knihy zanikaly v záplavě prostřednosti bez náležitého povšimnutí, nebo k nám
nebyly přeloženy vůbec. Jean Giono je jeden z těch, kdo naší pozornosti opravdu
zaslouží, už proto, že se tak odlišuje od valné většiny současné francouzské produkce,
do nekonečna analysující nimravé a nicotné citečky. Gionův svět je barbarský, svět

pudových lidí, pohansky živé země, živého rostlinstva a zvířat, svět proudících
sil, do něhož je člověk zapjat jen jako jeden článek. Obě Gionovy knížky, které
nám byly zásluhou Bohuslava Reynka přeloženy ( P r e l u d i u m P a n o v o a tento P a h o r e k ) mají tématem vzpouru země proti člověku. Zvlášť dnes je to četba
užitečná a ve vyšším smyslu časová, dnes, kdy člověk nejen zmechanisoval svět,
ale slepě chce zmechanisovati i sebe. Styl Gionův, vyznačený vzdutým, sveřepým,
lyrismem a drsnou smyslovou sugestivností, tvoří dokonalou jednotu s tematickou
osnovou díla. Preludium Panovo, pomsta ubíjené přírody na člověku probuzením
jeho živočišné stránky, je koncisnější a také básnicky pravdivější než Pahorek,
protože strůjcem pomsty je tu věčný Pán a nikoliv člověk, který si získal moc
nad tajemnými silami - v Pahorku je tím těžisko vysunuto z oblasti poesie do
oblasti nepravděpodobnosti, byť i jen v podružném pásmu motivačním.
jf
NATHANIEL HAWTHORNE, VELIKÝ KARBUNKUL. Edice Antlantis 1932.
Povídky o marnosti lidského snažení, jestliže v něm není lásky, o tajemstvích, která
oslepují zraky všetečné a nevěřící, o groteskní a odporné posunčině mládí, zjeví-li
se na výsměšném pozadí neúprosného stáří, o zvrácených cestách lidského ducha,
o vědě, která nedává nic lidskému srdci, jestliže je přímo nezabiji, o lidech příliš
rozumných a rozšafných, kteří rozbíjejí všechnu krásu a poesii světa, nevědouce
ani, jak se proviňují svou »dobrotou«. Kdo si potrpí na »dobu« nebo na výrazové
revoluce, byl by touhle knížkou zklamán; není tu žádné vnějškové efektnosti, ale
jsou ty čtyři povídky - podobenství starého amerického autora vyprávěny slovem
tak křehkým a průzračným, s takovou moudrostí a jasem v pohledu na člověka
a na svět, že se sluší dát tomu svazečku přednost před celou kupou knih přeložených i původních.
jf
O SVOBODU A KULTURU JAZYKA. V období, které přes všechny své
zmatky a přípravnou a často zápornou hodnotu vnitřní pro jazyk znamená, jak
nutno souhlasit s prof. Weingartem, dobu nebývalého rozkvětu zatím více do šíře
jeho funkcí, jeví se naléhavá potřeba vědecky opřít současný systém a stav naší
řeči a napomáhat k vytříbení a ustálení spisovné češtiny. To bylo positivním důvodem k vydání knihy S p i s o v n á č e š t i n a a j a z y k o v á k u l t u r a , (Melantrich
1932) jež shrnuje přednášky, konané v lednu a v únoru v Pražském linguistickém
kroužku. Popud k nim byl rázu negativního, totiž nutnost odmítnouti a uvésti na
správnou míru snahy puristické, jež ze svého úkolu střežení pokladu jazyka byly
přivedeny ad absurdum nesprávným chápáním tohoto úkolu a zákonů řeči, ba můžeme říci přímo slepotou vůči jejímu vznikání, vývoji a funkcím. Úhelným kamenem tohoto úsilí, představovaného časopisem Naše řeč, byl princip historické
čistoty jazyka a princip přímočaré pravidelnosti. Ve smyslu těchto zásad byl podniknut boj za očištění spisovné řeči od germanismů a nesprávných tvarů a výrazů,
jimiž řeč buď překročila starší stupeň vývoje, nebo si jimi vypomohla, a jež se
v ní ustálily a vžily. Naše řeč za ně diktovala v náhradu tvary staré, přežilé nebo
výrazy »zčeštěné«. V kritice básnického jazyka si troufala i na svatá práva básníkova, na svobodnou individuální volbu a tvorbu prostředků výrazových, na něž
linguistická kritika pohříchu nestačí, a zejména už ne při takové neznalosti základních pravd.
Diktáty Naší řeči začaly už být pociťovány jako krunýř a jako brzda, neboť
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docházely svého rozšíření úřední publikací Pravidel českého pravopisu, trapných
svou nespolehlivostí, a konečně i Jazykovým rádcem Melantricha; a tak po jednotlivých českých umělcích vystoupili proti nim společně v uvedených přednáškách a knize i čelní naši odborní učenci. Své projevy (prof. Vilém Mathesius:
O požadavky stability ve spisovném jazyce, prof. Bohuslav Havránek: Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura, Dr. Roman Jakobson: O dnešním brusičství českém, prof. Jan Mukařovský: Jazyk spisovný a jazyk básnický, prof. Miloš Weingart:
Zvuková kultura českého jazyka) v závěru shrnuli v »Obecné zásady pro kulturu
jazyka«, hledící ovšem jen k tomu, jak může a má jazyku prospívat teoretická
práce jazykovědná, ale s vědomím, že »realisovat kulturu jazykovou a kultivovaný
jazyk mohou jenom ti, kdož spisovným jazykem píší a mluvíc« (str. 84).
Východiskem práce linguistovy na tomto poli má být dnešní usus spisovné
češtiny. Princip historické čistoty a princip přímočaré pravidelnosti jsou násilím na
jazyce, dosazují vlastně neoprávněné novotvary a tím prohlubují rozdíl mezi jazykem spisovným a hovorovým a způsobují rozkolísání jazykového povědomí a dále,
nedbajíce funkčního rozlišení jazyka podle účelů, řeč nivelisují a ochuzují.
Jazyková čistota je pojem podřaděný pojmu jazykové vytříbenosti, o níž
» rozhoduje jen míra, do níž je jazyk vypracován jako jazyk konversační, literární,
vědecký a filosofický« (Str. 17). Základní požadavky jsou tu dva: požadavek ustálenosti (stability) a požadavek funkčního rozlišení (stylové diferenciace). Stability
nedosáhneme násilným návratem v minulá století nebo diktátem gramatických fikcí,
nýbrž skutečným poznáním a kodifikováním normy současného spisovného jazyka.
Prameny jsou zde: průměrná literární praxe jazyková za posledních padesát let,
jazykové povědomí a jazyková praxe ústní. Stabilisování spisovného jazyka může
být jazykovědnou teorií jen p o d p o r o v á n o . Při této práci musí se postupovati
metodou přísně synchronickou a strukturální (dbáti vzájemného poměru složek
a jejich vztahu k celému systému, nikoliv tedy brát za základ vyšetřování statistické).
Cílem těchto zásahů není tedy archaisovat nebo zadržovat vývoj, který jde nezadržitelně svými přirozenými cestami, nebo dokonce ochuzovat jazyk odstraňováním
kolísání a synonym (prostředků stylové disimilace). Naopak i tento sklon k funkčnímu rozlišení má teoretik podporovat, neboť se vzrůstajícím kulturním pokrokem
rostou i potřeby jednotlivých funkcí jazyka (jako jazyka hovorového, pracovního,
vědeckého a básnického) a těm mají jazykové prostředky vyhovovat účelně. Účelnost a adekvátnost funkci musí linguista vzít v úvahu jak při své spolupráci na
tvoření nových výrazů odborných, tak při kodifikaci slovníka po jeho formální
i sémantické stránce, do jehož ustálení ostatně teorie zasahuje nejméně, a také při
jazykové kritice. (Od této se liší kritika básnická, vedená nutně zřeteli estetickými.)
Linguistická teorie může napomáhat funkčnímu rozlišení ještě odhalováním stylistických možností jazyka. Rovněž jest dbáti o ustálení a rozšíření spisovné výslovnosti (orthofonie) a o zvukovou vytříbenost jazyka (kallilogii, eufonii), jež jsou
známkou kulturní vyspělosti národa.
Jsou zde tedy určeny směrnice práci teoretické, povšechně i podrobně, jako
popud a rozvržení soustavné práce celkové i monografické (je potřebí především
příručního slovníku dnešní spisovné češtiny, mluvnice dnešní spisovné češtiny a české
stylistiky), ale zásady zde postavené budou mít i okamžitý vliv praktický v kodifikaci pravopisu a normy gramatické (v knize samé se šmahem píše j e d i n ě , odmítají se tvary švižný, dada, odmítá se formulace Pravidel českého pravopisu »před
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příponou nečárkujeme« v kodifikaci kvantity jako nesprávná, neboť nedbá skutečné
výslovnosti, odmítá se jako jediný tvar pro akusativ sing. mužského rodu j e j a středního je, o různých sémantických a stylistických výtkách ani nemluvě. Doufejme,
že se dočkáme brzkého zpracování všech naznačených, důležitých věcí, neboť tato
kniha, zbavivší každého toho korektorského strachu, by mohla lehce přivodit, že
by si nyní každý psal, jak by chtěl. Zejména, kdyby se přeneslo do praxe Mathesiovo
tvrzení pro linguistiku správné pokud nenormuje, že nemá vůbec hodnotit. Českému
spisovnému jazyku přiznává se tak svoboda, nikoli ovšem ve smyslu nevázanosti,
nýbrž svoboda vytvářet se a ustalovat podle zákonů.
Pro ty, kdo spisovným jazykem píší a mluví nebo mají mluvit, je tím zdůrazněna povinnost pečovat o největší možné vytříbení jazyka, aby byl »jemným,
nikdy neselhávajícím nástrojem«. V knize je oprávněný povzdech, že na nedostatcích jazykové kultury je vinen »také onen stálý rozpor mezi kvalitou a kvantitou,
na který narážíme v celém moderním životě« (242). Ano, jazyk se utváří podle toho,
jaký duch jím vládne, to platí pro jednotlivce i pro národní celky. Největší vyspělost jazyková, klasičnost řeči, není možná bez vyspělosti duchovní. Jazyky, jimiž
bylo národní bohatství vyřčeno plnou měrou, jsou vytříbené, jsou klasické. Jde
tedy o usilovnou práci vnitřní, síla myšlenky si najde přiměřený výraz. Krásná
forma bez náplně je vlastně nemyslitelná.
jrs
FR. CHUDOBA, POD LISTNATÝM STROMEM. M e l a n t r i c h 1 9 3 2 . »Pod
listnatým stromem« jest kniha esejů a tím jest už řečeno mnoho o její hodnotě
i o jejích nedostatcích. Esej se blíží nejvíce ze všech druhů naukové prózy formě
čistě literární - nehledíme-li k »popularisujícímu« fejetonu, této zrůdě, která připouští roztodivná literární kouzla. Umění psáti dobré eseje předpokládá smysl pro
úměrnost mezi teoretickým obsahem a literární formou, schopnost spojiti obojí tak,
aby první ani druhé neutrpělo. Měříme-li takto Chudobovu knihu, shledáme, že
vyhovuje s dostatek tomuto požadavku; čemu se podivujeme přede vším jiným, je
svědomitost, s jakou byl často nesmírný materiál spracován v podrobný plastický
obraz, jehož uhlazenost a prostota napovídají velmi málo o námaze, jíž si vyžádal. Tato syntetická metoda však má také své nevýhody, neboť jsou případy,
v nichž ji nelze dobře uplatniti a v nichž se ze syntesy mění v pouhé uhlazozování a přistřihování. Máme tím na mysli především esej o Poeovi. Z toho se
sice dovídáme přibližně všechno to, co by měl český inteligent vědět o Poeovi,
ale nic nadto, a člověk by váhal, kdyby měl rozhodnouti, není-li Šaldova stať
v Ottové naučném slovníku instruktivnější. Na této studii je nejlépe znáti příležitostný a časopisecký ráz většiny statí. Pokud se týče Poea, možno ještě říci, že
studie z roku 1927, psaná zřejmě na základě starších, známých pramenů, nemůže
uspokojiti dnes, kdy poeovské výzkumy pokročily o značný krok kupředu. Právě
na základě novějších prací (Allen, Krutch a j.) mohl býti napsán krásný analytický
esej o poeovských problémech, o nichž se takto dovídáme sotva tolik, abychom
si uvědomili jejich existenci - esej, který by vedle vědecké ceny byl také mnohem
zajímavější než to, co se nám předkládá místo něho. Neboť podstatnými jsou u
Poea právě tyto problémy jeho života a jeho tvorby - problémy, z nichž dosud
zbývá mnoho osvětliti - a nikoli jeho známé a nesčetněkrát již reprodukované názory na poesii - které si nota bene může každý sám přečisti z hojných českých
překladů. Abychom uvedli nejvýznačnější příklad: místo reprodukce obsahu »Filo-
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sofie básnické skladby« by bylo bývalo mnohem zajímavější vyložiti, do jaké míry
je cely Poeův výklad mystifikací - k čemuž stačilo použiti starší práce Ingramovy.
Český čtenář překladů »Havrana« se tak aspoň mohl dověděti, že existuje báseň
Alberta Pikea »Isadore«, která pravděpodobně byla Poeovi aspoň popudem - fakt,
o němž se jinak vůbec nedoví. Místo toho se dovídáme opravdu asi jen tolik,
kolik by měl vědět průměrný český inteligent o Poeovi - či o něčem jiném z anglické literatury.
tv
BAROKNÍ KAVALÍR. Myslím, že ještě mnohého z mladé generace historiků
získá k práci doba, v které duch národa českého začal být sklíčen a vyčerpán neplodným bludem, zatarasiv si cestu k ctnosti a hrdinství. Do šedi dnů, které se
vlekou po ztroskotavší bezprogramové zpupnosti stavů, tak krutě vykoupené, neproniklo zjasnění probouzejícího se národa na poč. XIX. století. Národ upadl záhy
opět do temnoty, za kterou kdysi byl tak draze zaplatil, stav se tvárnější a přístupnější bludům cizím. Osobitost národa bude třeba hledati.
Monografie Z d e ň k a K a l i s t y o m l á d í H u m p r e c h t a J a n a Č e r n í n a
z C h u d e n i c (v Praze 1932 s podporou České akademie) je nepřímo řešením tohoto problému, předvádějíc nejen »zrození barokního kavalíra« nýbrž i vzdalování
se nositelů oné Virtus, která byla odjakživa domovem v království českém. Genealogem Černínů byl též Bohuslav Balbín, z jehož rukopisného rodopisu Kalista vychází, aby zdůraznil, že dnes nejde o »myšlenkovou skutečnost« barokového historika Balbína, nýbrž o » skutečnost našeho historického poznání.« Otázka by tedy
skutečně byla, jak m y dnes pohlížíme na barokního kavalíra. Avšak i tak souvisí
otázka s analysou »hodnotícího« prvku v historické noetice novodobých dějin českého národa. Pokouší-li se Balbín v svém »Syntagma Czerniniorum« postaviti českému národu stupnici ušlechtilosti a statečnosti jeho šlechty, která svými činy,
velikou minulostí a slávou, vzpřimuje ducha národa, jest v tom viděti hlas národního vědomí doby, v níž byla přerušena »kontinuita mezi morálními příklady minulosti a dobou přítomnou« (jak tuto Paprockého zásadu kontinuity Kalista připomíná
za výkladu šlechtického ideálu jeho »Diadochu«). A skutečně v století Balbínově
tu byla porušena spojitost minulosti a slávy stavovským odbojem a ušlechtilý Balbín hledá cestu, jak ji připomenout románsky orientovanému kavalírství doby barokní. O to více měl Kalista přiblížiti úsilí Balbínovo své biografii Humprechta Jana.
Nedrahovická větev Černínů připoutala k sobě pozornost tragedií Diviše, jediného katolíka, který byl přichystán pro »velikou parádu« 21. června r. 1621. Kořistnictví jeho bratra Heřmana se ani nezachvělo a chladně založilo moc na nečisté
soutěži majetkuchtivých, aby později prasynovec obou Humprecht Jan rozvedl skvělost svého dědictví a vlastní osobnosti do hýřivosti barokního kavalíra. Tak načrtl
Kalista, maje před sebou mistrovský vzor Pekařovy »Knihy o Kosti«, obraz mládí
jednoho šťastného z rodu Černínů. Mnohost jeho funkcí není tu ještě rozvinuta,
končí se rokem 1654, kdy Humprechtu Janovi zemřela matka Zuzana, stavěná za
vzor české matrony a tím i za protiklad světového stylu i svodu svého syna.
Kalista si vzal za úkol komponovati v pravém tohoto slova smyslu Humprechtův portrét jako »představitele kulturního cítění své doby« i jeho »postavení v celkovém vývoji české společnosti a specielně první vrstvy její - šlechty«. Myslím
však, že obojí úmysl Kalistův nesplynul v jednotu líčení, nám podaného. Kalista
sice líčí v pragmatickém proudu vyprávění, jak mladý Humprecht Jan podléhal
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nové a českému duchu cizí psychologii společenské, této psychologie však nedovedl podati plasticky, v souladu individuálního líčení osobnosti a v mnohotvárném
líčení ducha doby. Ostatně opravil svůj rozsáhlý úmysl během práce, vzdav se jeho
druhé části v předmluvě vytčené a přiznávaje na str. 159.: »Soustředil jsem se více
na problémy vnitřní, chtěje ukázati především, jak vytvářelo se v mladém Černínovi to, co bylo pro »barokního kavalíra« vnitřně nejvýznačnější«. Celý úkol Kalistův by byl vyžadoval jiného methodického postupu, neboť by byl musil být založen více na problému apriorního zaměření filosoficko-dějinného, jak jsem se ho
dotkl s počátku. Tento základ chybí nejen na prvý pohled v celkové koncepci díla,
nýbrž i v drobné historické jakoby dušemalbě, která je literátského, subjektivistického původu. (Na př. na str. 160, 171 a j.).
Při posudku Kalistovy monografie o Humprechtu Janovi by bylo též nezbytno
poukázati na poměr vědy a umění. Je vyloučeno pokládati dějepis za umění. Intuice
může býti sice tvořivým prvkem historikovy stejně jako umělcovy koncepce, nikdy
však tvořivost fantasie, která se vymyká pojmovému rozložení a skladbě, jež jsou
předpokladem vědecké práce. Básnické obrazy nelze do historické látky přenášeti
z individualistického nitra, překypujícího obrazotvorností, stejně jako básnické obraty
nesmějí porušovati vědeckou věcnost a pojmovost. Umělecká cena podání je immanentní teprve v y v o l a n é představě a způsobu, jakým byla vyvolána. Krásné v dějepise není mechanické a odlučitelné. Proud historicky věcného podání se tedy
porušuje »poetickými« frasemi jako: »Benátky tou dobou žily v plném slova smyslu
teplými barvami ženské pleti.» (Strana 172) nebo »Bujný kolorit kypivého vojenského života ozýval se tu s nezkrotnou hlaholivostí« (str. 194) nebo kapitolami nazvanými: »Hra zrcadel«, »Mizící tvář« a jiné.
jh
JOSIF KALLINIKOV, LEV TOLSTOJ, TRAGEDIE SEXUÁLNÍ. S y m p o s i o n
1 9 3 1 . Je-li možno vytknouti Chudobovi jisté vady, stojí přece jeho kniha neskonale výše než Kallinikovův »Tolstoj«, který chce býti dílem literárně psychologickým, ale který je místo toho nepodařeným fejetonem na pokračování. Pan J. Kallinikov je zřejmě žákem Zikmunda Freuda a osvojil si dokonale jeho metodu až
do té literární vzletnosti, která se tak lehce přenáší přes všechny rozpory a námitky.
Jeho metoda je tak jednoduchá, že přímo omračuje už od první stránky. Tu je
Tolstoj s celým svým životem a dílem, a tu je Freud a Kallinikov s teorií o pansexualismu; ty dvě věci se dají dohromady tak, že každému faktu z první řady se
p o d l o ž í výklad z druhé - a dílo je hotovo. Je nutno uznati, že Kallinikov nezůstal v ničem pozadu za svým mistrem - nebo svými mistry freudiány; jsou-li
tito přesvědčeni, že i ssáním u nemluvněte se projevuje pohlavní pud, je pan Kallinikov svrchovaně nakloněn myšlence, že Tolstého vychovávání mužíků bylo také
projevem pohlavního pudu, nebo že v pohledu na Kavkazské hory působila na
Tolstého »pohlavní moc přírody«. Tato apriorní přesvědčenost o sexuální podmíněnosti v š e h o , co Tolstoj prožil nebo napsal (u Kallinikova se to nerozlišuje) vede
přirozeně někdy k přímému rozporu fakt v podání samého Tolstého; a tu si pan
Kallinikov vypomáhá falešnou interpretací tak neomaleně, že ani nepovažuje za
nutno nějak tento rozpor vysvětlit - třebas jej jen nazvat zdánlivým. Zdá se, že si
to vůbec neuvědomuje. Tak na příklad čteme v jedné kapitole: »Ona« plní celou
bytost Tolstého, je osnovou jeho intelektuální činnosti i jeho vnímání světa« (52).
Důkazem toho má panu Kallinikovu býti patrně tento citát z Tolstého, který čteme
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na následující stránce: » . . . cosi mi říkalo, že ani ona s obnaženými pažemi a vřelými obětími - daleko, daleko ještě není všechno štěstí, že láska k ní daleko, daleko ještě není všechno blaho, a čím déle jsem se díval na vysokou, plnou lunu,
tím opravdovější krása a blaho se mi zdálo stále vyšším a vyšším, čistším a čistším a bližším a bližším k N ě m u , k prameni vší krásy a všeho blaha.« (53) Každý
by čekal, že teď bude p. Kallinikov s Tolstým aspoň polemisovat a dokazovat, že
se mýlil - jako to dělali vůči Goethovi někteří příliš oddaní jeho komentátoři; ale
místo toho pokračuje ihned takto: »Žízeň lásky - nejvyšší vzepětí lidské bytosti,
rodí pocit ztotožnění s celou přírodou a vroucí zbožňování, nadšenou modlitbu
k »ní«. Jen skrze »ni« poznáváme.." etc. Tyto výklady jsou po delším zmateném
a nesrozumitelném kličkování korunovány přímým tvrzením: »»Ona« je skryta Tolstému v »Něm«, v celém světě...« Každý jiný než p. Kallinikov by si uvědomil,
jaký to má dosah, když se takto přímo převrací něčí tvrzení v takové věci, jako
je sexuální výklad náboženského citu; on však, jak se zdá, nemá o tom ani tušení
a nepovažuje to vůbec za sporný problém.
Nejhorší na této »metodě« jest, že, ačkoli je základní tese správná a ačkoli
nikdo nemůže popřít, že sexualita měla svrchovaný význam v Tolstého životě a
tvorbě - přece by člověk byl po takové »interpretaci« téměř nakloněn státi se zarytým odpůrcem toho - tak absurdní je pomyšlení, že by tak pitomý výklad mohl
vésti ke správnému závěru. Nehledě k tomu, je tu ještě jiný důsledek. Celá práce
Kallinikovova je založena na citátech z Tolstého, a bylo by tedy potřebí, aby autor
vymezil, do jaké míry považuje své prameny za spolehlivé; a to se stává přímo
nezbytným, jakmile se někde přímo popře některý výrok. Pan Kallinikov si však
neuvědomuje ani to, cituje vesele dále a převrací a »interpretuje« podle libosti.
A tak se celá práce po vědecké stránce stává pouhou snůškou špatně uspořádaných
fakt, jichž výklad je svrchovaně vratký a nepřesný - nehledě ani k tomu, že místy
najdeme ve dvou odstavcích po sobě následujících sporná tvrzení - jako na příklad
na str. 88., kde se tvrdí, že (za Tolstého pobytu na Kavkaze) »všechnu sílu pohlavnosti pohlcuje tvorba« a hned na to, že »současně prožívá i první svou hlubokou
a nezapomenutelnou lásku.« - Přidáme-li k tomu způsob výkladu, který by se sice
hodil pro nedělní přílohu žurnálů, ale který je absurdní v něčem, co by mělo býti
literárně vědeckou prací, můžeme se snad cítiti oprávněni, abychom p. Kallinikovu
poradili, aby si hleděl svých sensačních románů o mniších a ženách a nepletl se
do vědy.
tv
ROMANO GUARDlNI: TĚŽKOMYSLNOST A JEJÍ SMYSL. S t a r á Ř í š e na
M o r a v ě 1 9 3 2. V záplavě psychopathologické a psychoanalytické literatury, která
ty duševní stavy, jichž se obává t. zv. normální ( = průměrný) člověk, vykládá buď
jako duševní úchylky, vyjímající se nejlépe třeba v blázinci nebo v jiné isolaci,
nebo jako potlačené touhy všeovládajícího sexu, jest nutné upozornit na hlas, přicházející s druhé strany, jenž chápe tyto stavy daleko hlouběji v jejich příčině
i významu. Je to Guardiniova knížka »Těžkomyslnost a její smysl« vydaná v překladu F. Pastora J. Florianem v jeho Kursech (č. 25), kterážto sbírka přináší věci,
kterých by si měl všímat i t. zv. český inteligent. Čtenáři Florianových Kursů znají
Romana Guardiniho z dřívějších sešitů této sbírky i z »Nova et Vetera«, kde vyšel
krátký článek »Logos nad Ethos«, v němž kontemplace jest postavena nad moderní zdůrazňování činnosti a moralisování; znají zajisté i jeho »Liturgii jako hru«
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pokračující v myšlenkovém pásmu článku prvého a znají konečně i jeho »Křesťanství
a kulturu«. V tomto spisku jde o výklad těžkomyslnosti nikoliv medicínsky, ani
psychopathologicky nebo psychanalyticky; jde o výklad z kořenů d u c h o v n í c h .
Sóren Kierkegaard je mu nad jiné významným dokladem těžkomyslnosti, zvláště
v »Denících* a v »Hledisku pro moji působnost jako spisovatele*. Těžkomyslnost
j e duchovní stav, v němž se odhalují nejhlubší vrstvy lidské existence, samotné její
kořeny, jimiž je spjata s tímto světem. V ní zjevuje se životní prázdnota v celé
své hloubce, prázdnota přímo metafysická; v ní je pociťována každá událost jako
bolestivá a samotné bytí jest bolestí. Těžkomyslný je stále puzen k sebemučení a
sebetrýzni, jsou mu utrpením i t. zv. hodnoty, a to právě hodnoty nejvyšší, jest
zachvacován touhou po zániku, což se jeví útěkem do samoty a skrytosti. Není to
jen útěk ze strachu před skutečností, je to i touha pronikat v tichosti do noci a
k matkám, jak říká Guardini. A přece, nikdo nemá takový vztah k plnosti žití,
k dionysovskému pocitu životního opojení, jako těžkomyslný. Neboť jeho ústřední
touhou jest vlastně touha po lásce ve všech jejích formách až k lásce duchovní tedy touha po plnosti, po dokonalosti, po Absolutnu, stále provázená pocitem
marnosti. Je to svědectví, že jsme bytosti omezené, že neustále toužíme po dokonalosti, po Absolutnu. Smysl těžkomyslnosti je toto zneklidnění věčnem, důkaz,
že jsme lidé pomezí, na rozhraní mezi lidským - příliš lidským a mezi Bohem.
Kierkegaard však postřehl, jaké je pokušení v těžkomyslnosti: jednak pokušení zahynout v přírodě a ve smyslech, jednak pokušení přelít se v Boha. V obojím případě neuvědomuje si člověk svůj vlastní smysl, být totiž nad přírodou a mít zároveň vědomí, že jest tvorem Božím, který své meze nemůže překročit.
Guardiniova fenomenologie těžkomyslnosti, pronikající sevřeností svého výkladu k základům lidské existence, jest psána prostě, bez šroubovanosti německých
výkladů, ač sem tam se přece objeví nějaké to německé abstraktum, které pak dělá
obtíže překladateli (str. 39). Vzpomenete si při ní, jak podobná analysa lidského
bytí se provádí v t. zv. existenciální filosofii M. Heideggera a K. Jasperse, kteří
také vycházejí z Kierkegaarda, ovšem nekončí tam, kde Guardini. Heideggerův pojem bezpředmětné úzkosti, který je také u Kierkegaarda a v níž se zjevuje »nic« ,
jest podobný oné »metafysické prázdnotě«, která jest podle Guardiniho plodem
těžkomyslnosti. U Guardiniho jest to pocit lidské nedokonalosti a touhy po Bohu,
je to můstek, z něhož se odráží touha po lásce a po Absolutnu; moderní filosofie
končí oním »nic«, které nám lidská existence zjevuje.
rv

P O Z N Á M K Y
F. X. ŠALDA CONTRA KAREL ČAPEK, ČILI CHESTERTON POSTAVENY
NA HLAVU. V posledním čísle IV. ročníku »Zápisníku* má F. X. Šalda článek
o Čapkově knize » 0 věcech obecných«. Je to kritický článek, který odhaluje velmi
dobře slabiny Čapkovy literární žurnalistiky, a po této stránce nelze proti němu
míti námitek. Nás však překvapila jedna jediná věc: že Šalda mluví o Čapkovi
jako o »chestertonovském konservativci« a »chestertonovci*, ba že na jednom místě
- kde cituje Čapkovu větu: » . . . nic nesdružuje lidi tak jako symbol; nic je neisoluje tak jako přemýšlení« - praví přímo: »To je typický Chesterton. Jako anglický
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essayista nevěří i Čapek dost v myšlenku; jemu má větší realitu nějakých dvacet
třicet upocených kluků a holek, kteří by zpívali nebo řvali a tančili kolem nějaké
tyče s frigickou čapkou, než myšlenka sebe geniálnější.« Nejde nám tu ovšem o
Čapka - o kterém to platí zcela jistě - nýbrž o Chestertona a o podivný způsoby
jakým je stavěn vedle Čapka. Je trochu více než povážlivé tvrditi, že někdo nevěří dost v sílu myšlenky, jde-li o autora »Nottinghillského Napoleona* - knihy,
jejímž obsahem je právě znázornění moci, jíž myšlenka (a to docela bláznivá myšlenka) zvrací moderní svět, - nebo »Pověry rozvodu«, kde se staví idea mužné
cti jako základní argument proti rozvodu. Domníváme se tedy, že anglický »konservativec« (není to trochu povrchní označení?) by zasloužil trochu lepšího zhodnocení - a také trochu lepšího sousedství než sousedství Karla Čapka - který, je-li
Chestertonem, tedy snad nanejvýš Chestertonem důkladně na hlavu postaveným, tv
SVÁTEK KRISTA KRÁLE A VLÁDA LIDU. V Lidových Listech ze dne
30. X, 1932 četli jsme rozhovor jejich redaktora s arcibiskupem Kašparem, který,
mluvě o svátku Krista Krále, řekl toto: »Církev katolická svým učením stále poukazuje k tomu, že lidská společnost nemůže být postavena na autoritě lidské.«
O kus dále čteme: »Církvi nezáleží na tom, jaký systém vládní se v kterém
národě uplatňuje, a svátek Krista Krále je Církví ustanoven proto, aby si tuto odvěkou pravdu uvědomil i lid, který v demokracii vládne svými pověřenci a aby se
touto pravdou prakticky řídil.*
Je zajisté pravda, že Církvi nezáleží na vládním systému, který je uplatňován,
ovšem s tou nezbytnou podmínkou, že tento systém nepřekáží či dokonce nebojuje proti jejímu božskému poslání a dokud uznává za svrchovaného Krále Krista,
propůjčovatele moci nad vnějšími záležitostmi lidí, žijících ve společnosti a nutně
se nějakým způsobem organisujících.
Nepochybujeme nikterak, že by si těchto věcí nebyl arcibiskup vědom, ale
právě proto nás udivuje ta podivná logika, s jakou chce, aby si tyto věci uvědomil
i lid, který přece - když vyhlásil svojí vládu - založil ji na základním demokratickém principu, ž e v š e c h n a m o c p o c h á z í z l i d u , a který se vysměje horlivosti, s jakou se křesťanští demokraté snaží zachránit, co se zachránit dá. aby se
proti této ideologii nemusili postavit zpříma.
rv
STÁRNOUCÍ STRANY A LHOSTEJNÁ MLÁDEŽ. V poslední době projevují politické strany podezřele důrazný zájem o mládež. Není obtížné uhodnou ti
příčinu této zvýšené pozornosti k mladým. Jde jednak o sociálněbiologický jev
stárnutí politických stran, jednak o neskrývané obavy z politického vývoje mládeže,
která, zdá se, nejde dost oddaně za vůdci sešedivělými v politické práci pro vlast.
Politické události v Německu a účast mládeže na nich nedají dobře spáti našim
zasloužilým vůdcům. Demokracie pozbývá kouzla věci nové a kouzla ideálu. Živá
skutečnost demokracie volá k úvahám na nebezpečné thema: Dichtung und Wahrheit.
Demokracie se materialisuje v typech, jež Bloy případně nazývá veřejnými dušemi;
jsou to ti, kdož kšeftují s ideály, kdož prodávají Slovo. Říká se nám, že to vše
jsou dětské nemoci demokracie a že při troše strpení náprava přijde sama. Chyba
prý není v systému, nýbrž v osobách. Není však spíše pravda, že demokracie nutně
musí mít takové vůdce, jaké dnes má, že onen systém ani nemůže být representován jinými osobami?
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Robert Michels ve své známé sociologii stranictví praví na jednom místě, že
viděno z ethického hlediska, jsou vůdcové buď misionáři nebo interesenti. Všímajíce si moderní demokracie a zvláště demokracie naší, můžeme Michelsův názor
zjednodušit: misionářů nevidíme. Mladí lidé, pokud skutečně jsou mladí, jsou tak
prostí, že spatřují v politice způsob uskutečňování určitého ideálu, určitého mravně
zdůvodněného názoru na stát a uspořádání společenských poměrů v něm. a nikoliv
methodu, jak získati zbytkový statek snadno a rychle, domoci se správního radovství a zaopatřit příbuzenstvo do sedmého kolena. Materialismus, jejž mládeži
rádi vyčítají političtí kejklíři, spočívá v tom, že mládež vidí věci tak, jak bohužel
jsou; politické strany se samy postaraly, aby ji zbavily ilusí. Dnes netřeba, aby
strana byla čistá; dnes se už s pýchou ukazuje na to, že ta a ta strana je přece
jen o něco méně špinavá než ta druhá. Kdyby vůbec existovala strana, která by
byla bez afér, měla by v této skutečnosti, jež zdánlivě se rozumí sama sebou, nevyčerpatelný politický kapitál. Stranám se už nevyčítá, že si vůbec pomáhají podivnými prostředky; jenom to se jim zazlívá, když si jimi pomáhají způsobem příliš
křiklavým a v míře neodpovídající jejich síle. Připomíná to jednu episodu z Gogolových Mrtvých duší, kde Skvozdník Dmuchanovský zle činí úřednímu sluhovi
proto, že bere úplatky neuměřené jeho stavu.
I tak nadšený stoupenec demokracie, jako byl Lujo Brentano, trpce přiznal,
že demokracie je vládní systém nejvíce přístupný korupci (asi proto, že třídy,
které vynesla, jsou jednak potřebnější, jednak čipernější než vládnoucí vrstvy v předchozích soustavách). Stát, kde demokracie vykvetla nejčistšími květy, jako jsou
Spojené státy, v nichž i byrokracie je »zdemokratisována«, mají pověst nejvíce
zkorumpované země na světě. Jde tu jen o nějakou přechodnou nesnáz či o pojmový znak demokracie ? Jsme přesvědčeni, že korupce je důsledkem neodpovědnosti demokracie. Neodpovědnost je z hlavních znaků demokracie, jest důsledkem
kvantitativního zákona její architektoniky. V demokracii přes všechny formální
ústavní sankce nikdo není odpovědný, neboť nemůže být odpovědnosti k takovým
abstraktům jako je »lid«.
Mladí lidé nejdou za veřejnými dušemi. Vidíme-li je dnes vůbec v politice,
pak bojují ve stranách »ideokratických«, to jest takových, které se nepovažují za
zaopatřovací ústavy, nýbrž zápasí za určitý ideový program, za určité pravdy (aspoň
»pravdy« s jejich hlediska) a nemohou se proto smířit s relativismem demokracie.
Tyto strany jsou ovšem na okrajích politického života, hodně napravo nebo hodně
nalevo od středu, který má program až příliš praktický. (Bylo by zajímavo prostudovat, co zbylo z »ideového« programu těchto stran, jejž přece také mají aspoň pro parádu - jak a zda-li vůbec se jej snaží uskutečňovat). Zdá se nám být
zřejmé, že nynější demokratické strany nemohou dát mládeži žádnou myšlenku,
na niž by mohla přisahat - a mládež vždycky chce takové myšlenky - a že tedy
dnešní nezájem mladých strany nepřemohou.
sb
NOVÍ STRÁŽCI KULTURY. Bylo tomu čtrnáct let. Bastilla neztenčena sama
se rozpadla. Čtrnáct let tomu, co národ pověřil své nejčilejší syny, aby odčinili
pobělohorskou parcelaci. Synové šli a stali se zbytkaři. Národ obrátil svůj zrak na
jiné úseky, kliden jsa v duchu, že odčinění svěřil synům, důvěry hodným. Půda
se radostně vzkypřila, chmel vesele na tyčích povyrostl, řepa se blaženě nacukřila.
Hrady a zámky přijaly nové nobiles. Vysocí úředníci, poslanci, ministři (k vůli
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rodokmenu i jejich příbuzní), bohatí uzenáři a jiní, plni důstojnosti, ujali se správy
odčiněné Bílé Hory. - A tak uběhlo oněch ji4 let. Národ začal býti nekliden. Jeho
štědrost poněkud ochabla. Nebylo z čeho dávati, veřejné mínění se znepokojilo.
I přišlo z čistá jasna několik týdnů před dovršením čtrnáctiletého jubilea pozeptati
se: »Nuže, naše noví nobiles, vzpomínáte, že jste převzali i půdu, i hrady a zámky
i statky nehmotné do své péče a pozornosti?« Jakýsi všetečný poutník zavítal
do rodiště málem nejslavnějšího českého básníka, Svatopluka Čecha, do ostředeckého zámku. Jeho bezúhonná duše se zachmuřila. Posvátné rodiště básníkovo
nalezl zpustošené a nečisté jako nejposlednější kuču balkánskou. Podal o tom
zprávu do novin a za několik dní se nesly vším českým tiskem pohoršené narážky:
Kdo je majitelem onoho zámku ? Jak se to opovažuje chránit posvátnost, jemu svěřenou? A což jiní noví zámečtí a hradní páni, i vám byly svěřeny kulturní statky ?!
Pozdě se děsíš, milý český tisku. Skoda slov. Snad je ostředecký pán též zbytkař. Prý
je bývalý uzenář. Taky člověk. Ale jakou to rytířskou ctnost od něho žádáte? Kulturní statky Vám bude opatrovat? Celý problém je v tom: za časů ostředeckých
nobilium zurčil si nádherným ostředeckým parkem stříbropěnný potůček, dnes se
tam líně táhne páchnoucí močůvka. V onom valdštejnském sále, o němž mluvíte,
chvělo se za oněch časů vznešené Bachovo preludium, dnes tam kdáká zděšený
hlas bílé wyandotky. A do Čechovy rodné světničky teče děravým stropem špinavá
dešťová voda . . . Neznáme majitele ostředeckého zámku. Co tedy o něm povědět?
Je nedbalý snad? Nemá na opravu? Dělá to snad Sv. Čechovi natruc, cítě podvědomý odpor k jeho zvučným veršům ? Snad nic z toho, proč tedy jednou nemohl
bydlit na zámku » prostý « člověk? Vůbec šlo jen o důkaz, že na místě zpupné
šlechty může pěkně sedět prostý zbytkař. I mezi zbytkaři jsou rozdíly. Jedni dovolí slepicím snášet v rytířských sálech vejce. Jiného zbytkaře-uzenáře paní je založena umělecky. Dost se nachodila na jatkách pod sušenými střevy a bachory, má
právo chodit také pod benátkými lustry. Nebo proč by nemohla dělat Bílou paní?
Máme nové strážce kultury. Svěřme se jim s důvěrou, avšak nechoďme se jich
ptát, co se stalo s bibliotékami, obrazy, památnými sály, světnicemi a sochami
zpupné šlechty.
vzd
NEZAMĚSTNANOST A PRÁVO NA POTRAT. Mnoho lidí se asi bude ptát,
jak se tyto věci rýmují Takto: potřebujeme potratovou novelu k léčení nezaměstnanosti. Vkročili jsme do období, jehož se obával Malthus, do období, kdy přebyteční lidé nenaleznou už prostřeno u stolu přírody. Dostali jsme se do těchto nesnází sice zcela jinou cestou a docela z jiných příčin než jak předvídal Malthus, to
však nevadí. Desítky milionů nezaměstnaných dokazují tragickou skutečnost, že jsou
na světě zbyteční lidé. Potratová novela má podstatně přispět k omezení dalšího
nevítaného přírůstku rukou, pro něž už není práce, a úst, pro něž už není pokrmů.
Tak se argumentuje. Chápali bychom, kdyby tak argumentovali ti, kdož přivodili
tento stav, v němž miliony lidí hladovějí při přeplněných skladištích; byl by to
pohodlný Schönheitspflaster pro zakrytí otevřených vředů na těle této společnosti.
Nemůžeme však dobře pochopiti, jak mohou takovýchto argumentů užívati také
socialisté; socialisté, kteří mají svou »vědeckou« nauku o nezhojitelných antinomiích
kapitalistické společnosti, svou ideologii třídního boje a svůj cíl nové, dokonalé
společnosti socialistické. Slýchávali jsme kdysi o sociální revoluci nebo aspoň o radikálních reformách, jimiž se budou řešit nesnáze kapitalistické společnosti. Dnes
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už stačí právo na potrat, aby se společenským protivám ubrousily hrozivě ostré
hrany, a nastal, když ne mír, tož aspoň příměří ve společnosti. Nač revoluci,
když stačí potrat. I to je doklad zburžoasnění našich socialistů.
sb.
HLEDAJÍ SE IDEOVÉ SMĚRNICE. Je tomu už hezká řádka let, co k nám
byla přesazena ze zámoří YMCA, tato ušlechtilá instituce, která si vytkla za úkol
nejen osvěžovati křesťanskou mládež voleybalem, basketbalem, loutkovým divadlem
a jinými sporty, nýbrž i zaopatřovati ji spolehlivými a zdravými ideovými směrnicemi. Bylo sice vždy trochu nejasno, jakým způsobem mají býti spojovány studené
sprchy s metafysikou, ale to je konec konců věc metody, a ježto YMCA všeobecně
prospívala (někde dokonce byly kafeterie aktivní) dalo se předpokládati, že netrpí
ani nedostatkem ideových směrnic, podle známé zásady souvislosti mezi zdravým
tělem a zdravým duchem. Bylo to tedy nemalé překvapení, když jsme se dočetli
v Křesťanské revui (elitním orgánu YMCY), že se ozývají hlasy po větší podnětnosti ideové komise (!) při ústředí YMCY; všelijaké ty ymčičky a ymčátka, pravilo
se, žádají si určitějších vodítek a jasnějších směrnic v chaosu dnešní doby. Toto
přiznání nabývá ještě větší zajímavosti, když uvážíme, že vychází v samotné Křesťanské revui. Ale nechceme tím nijak naznačovati vinníka - ba nebudeme ani
řešiti otázku, nezavinila-li to sama ideová komise tím, že příliš holdovala voleybalu,
Naopak, přejeme jí všeho zdaru a dovolujeme si jí jen dáti nakonec skromnou
radu, jak by si měla počínati, aby byla zjednána náprava. Uvažujíce o této originální »ideové komisr« jako takové, a majíce na mysli, že je pravidlem všech komisí vypisovati soutěže a podobně, navrhujeme jí, aby i ona použila tohoto prostředku - nebo, což je ještě lepší a účinnější, aby si dala do novin inserát asi
tohoto znění: »Hledají se zachovalé ideové směrnice za přiměřenou cenu. Laskavé
nabídky pod značkou »V zdravém těle zdravý duch* řiďte do redakce Křesťanské
revue.*
trv
OD OPICÍ K FILOSOFII. Nedávno vyšel u Laichtra první díl Rádiových »Dějin
filosofie«, díla to, které má všechny vyhlídky, aby se stalo nezbytnou pomůckou
českého pokrokového inteligenta. Všimneme si ještě blíže tohoto díla v příštím čísle
po stránce vědecké, přece však nemůžeme opominou ti, abychom už teď nepoukázali aspoň na dvě hlubokomyslná axiómata, která jsou tak říkajíc alfou a omegon
páně Rádiový filosofie, svým způsobem tak universální, že nenechává na pokoji ani
opice. První z nich uvozuje první kapitolu »Dějin«, nadepsanou »Mythus*, a zní
takto: »Člověk povstal toho dne, když opice se z neznámých příčin vzpřímila a
s jinými tvory sobě rovnými promluvila první slovo.* Není snad třeba zdůrazňovati opravdu mytickou hloubku těchto slov; máme však důvody domnívati se, že
p. Rádi nerozvinul myšlenku zde naznačenou v náležité šíři. Proč na př. praví výslovně »tvory sobě rovnými«, kdyžtě zapomíná aspoň v závorkách nebo pod čarou
dodati, že v tom dlužno spatřovati první zárodky demokratické rovnosti? Anebo
proč není výslovně řečeno, je-li už řeč o prvním slově, že toto slovo bylo »pokrok* ! Je přece jasno, že takto mohou povstati různé bludné a fantastické dohady
mezi páně Rádiovými žáky, a toho by si on jistě nepřál. Doufejme tedy, že ve
druhém vydání Dějin bude toto opominutí náležitě napraveno. - Druhé axióma se
panu Rádlovi povedlo na str. 351. při výkladu o Gottschalkovi: »Celý problém
(t. j. problém předurčení) dostane jiný ráz, jestliže vyjdeme od myšlenky, že Bůh
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je zákonem pro správné jednání; Bohem je nikoli to, co jest, nýbrž to, co má být,,
povýšeno jsouc do absolutna; Bůh jest konec konců autorita, záruka mravnosti a
spravedlnosti.« Tentokrát není námitek proti jasnosti významu. »Bůh není to, co
jest, nýbrž to, co má býti, povýšeno jsouc do absolutna«: to jest řečeno dosti
jasně a rozhodně, aby byl jednou provždy rozřešen problém předurčení i svobodné
vůle - a abychom by ti jednou provždy hotovi s pojetím Boha jakožto »strůjce
světa«, což jest zajisté myšlenkou nedůstojnou vzpřímené opice, v jejíž hlavě se
»vzpřímila (nebylo by lépe »vzpříčila» ?) myšlenka«, čímž byl vytvořen úspěšný
základ pro páně Rádlovu filosofii. - Vzhledem k tomu, co jsme uvedli, je tedy
jasno, že páně Rádiový »Dějiny« jsou nejen knihou »téměř jedinečnou«, jak se vyjádřil J. L. Hromádka v Křesťanské revui, nýbrž že je knihou opravdu a výlučně
jedinečnou mezi sobě podobnými.
tv
STARÁ SLÁVA A NOVÁ NADĚJE. Tu a tam se mihnou v záplavě literatury drobné svazečky, které se netváří jako literatura a také jí na štěstí nejsou.
Jsou docela neokázalé, ale mají tu nekonečnou výhodu, že jsou čteny, byť jen několika lidmi, s radostí a s láskou. Upozorňujeme tu na dvě takové knížky: » Listy
svaté Kláry blahoslavené Anežce České « z Pourovy edice a »Legendy o nevěstkách
světicích« z Atlantidy. Je to pár čistých stránek, na které nedošplíchne špinavá
pěna žurnálové kritiky. Zpola nebo zcela anonymní pozdrav z dob, kdy lidé nevěděli nic o hlasovacím právu, nic o »hvězdném nebi nad sebou a mravním zákonu
v sobě«; věděli však o mravním zákonu nad sebou a o účinnosti modlitby. Neubráníte se nad takovými knížkami, abyste nesrovnávali alespoň letmo doby dvou
absoluten - absolutna vznešenosti a lásky a absolutna ponížení a hlouposti. Nostalgie
však, kterou pociťujeme při čtení o hrdinské naději a lásce člověkově, není defaitistickou resignací. Neboť víme, že Duch svatý vane i nad mořem pitomosti a ubohoučkého rouhání, které se utěšeně rozlévá kolem nás. Vzrůstající zoufalství pod
povrchem loyální slepoty vzpíná se i množícími se výkřiky naděje - jakož není
nikdy zoufalství bez naděje - na návrat nové slávy Boží na zemi. Po všech demokraciích a po všech sociálních revolucích.
rč
Z PŘÍRUČKOVÝCH MOUDROSTÍ II. Na důkaz, že páně Staňkův způsob
popularisace literatury není nijak ojedinělý, uvádíme ještě několik citátů ze starší,
ale neméně pěkné příručky J. Kozlovského, Maturitní čítanky, vydané v Brně 1925:
(Z obsahu »Do třetího i čtvrtého pokolení«): . . . syn jeho Fridrich Harabes se
vzmohl zase, nabyl moci v obci, ale pozbyl jí 1848, když dělal donašeče pánům.
- Měl tři dcery. Verunka si vzala vrchnostenského úředníka Štětinu, Tekla Kučeru z Klobúk, Anežka Petra Beneše v Brumovicích. Fridrich po + (sic!) ženině
vyhořel a uchýlil se k ovdovělé Anežce (opilý muž se jí zabil) a když zemřela,
zešílel a zmrzl 1865.« Není snad třeba poukazovati na mimořádné půvaby této
» kompresní« metody obsahové. Zajímavější jest, co uznal p. Kozlovský za záhodno uvésti o velkých zjevech moderní poesie. Na př. o Baudelairovi: »Charles Pierre
Baudelaire napsal přejemnělé Květy Zla (Les fleurs du mal); pak se oddal požívání opia, o čemž uložil své zkušenosti v článcích Umělé ráje; zemřel v chorobinci bolestnou paralytickou afasií.« - »Paul Verlaine... napřed sensitivní cynik
zvrácených sklonů, potom mystický ctitel Panny Marie. V prvním období vznikly
mimo jiné Básně Saturnské (Poémes saturniens) v druhém Moudrost (La Sagesse).«
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Nejkrásnější je však portrét Oscara Wildea, jak nám jej podává p. Kozlovsky:
»Oscar W i l d e . . . byl synem vysoce vzdělaných, ale (!) vášnivých rodičů. S počátku
byl vychován jako děvče
Nemírné kouření (!) a odpor proti každé kázni vyvrcholily v přestupcích proti mravnosti, pro něž byl odsouzen na 2 roky do káznice.* To je vše, co p. Kozlovský považuje za nutné, aby věděli ti, jimž je čítanka
určena. Dodáváme k tomu jen to, že ti, jimž byla určena, byli středoškolští profesoři, tedy lidé s universitním vzděláním, a ne středoškolští studenti.
tv
OPRAVY. V 1. čísle »Řádu« zůstalo několik vážných tiskových chyb, z nichž
opravujeme alespoň tyto: v článku Rudolfa Voříška »Na okraj skladebné filosofie
J. L. Fischera* na str. 13., 16. řádek zdola místo a n t i c k é m u má být n o e t i c k é m u a na téže straně řádek 15. zdola místo E. G i b s o n a má být E. G i l s o n a ;
na straně 14., 22. řádek shora, má být správně s l o v n í k u místo s b o r n í k u ;
v článku Stanislava Berounského »Zásadní otázky plánovitého hospodářství« má být
na str. 28., 11. řádek shora n e v y s v ě t l i t e l n é h o místo v y s v ě t l i t e l n é h o ,
v poznámce pod čarou v posledním řádku d e M a n a místo d e M u n c h ; na str.
30., 17. řádek shora místo S c h ö d e r má být S c h r ö d e r , na str. 32., 16. řádek
zdola má být S o m b a r t a místo S o m b e r t a , stejně tak i v poznámce pod čarou.
V »Poznámce k mezinárodním filosofickým konferencím« na str. 44., 20. řádek
zdola má být p o k u s i l a s e místo p o k u s i l s e a na str. 45., 18. řádek zdola
mělo písmenko a mezi slovy d u c h o v n í h o a v ů b e c vypadnout.
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