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JOSEF KOSTOHRYZ

THALASSA THALASSA
i.

ó milosti v hlubokosti spářených dálek tě hmatám
neustále budoucí
ó milosti neustále přítomná v touze jež smrti se podobá
proč zrazuješ lačné chtění zapíráš a zesiluješ
hlas svůj jenž podobá se ó milosti jenž tvým mořem je
přesycen
zakalená obloha po vydatném dešti se pousmívá slzavěním
propast hrudí plní se pápěřím oblaků a propuká
rozvinujíc v závrať smutku domovinu písní vznosnou
a velebnou
písní hoře zradostněnou holubicí dlaní srážejících se v zrní
nad perutí obzoru zrní se v průrvě oblaků všekrmící chorál
všekrmící chorál věčně plné stoupy vznáší se ze vznešené
země naší
pomalá slova a jejich pluh orná láska té země nadhvězdné
a životadárné
přelaskavý zdroj milosti bolestné vnořuje své ostří v úhor
škál života živel
a tiše ležící zem v ústrety vypiata na ňadrech hýčká
chorál
a velebná pěna pěnička vznáší se v mramor srdce
hvězdnatí
ó moudří přítomní v tomto kuropění bůh vámi hřímá
a rozpiatý hlahol darů zvonovina těžkosti nabíhající
barvou ocele
třísní popel v němž vytane sláva sladkou barvou bolesti
žíznivé - tak vytane milost krvavou ryzostí ohně
pletivo zalykavé radosti probloudilo v žebroví harfy
slavičí rozrostlo se
do viné pavučiny oblohy zajiskřil popel nitra dávícího se
studní svou
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a v této studni sákne se nekonečná vášeň čirá
vášeň předobrazů
zástupy z moře stříbra vrcholících hodin vynořují se dějiny
Hle nádherná sudba tkvíti zakořeněn v tváři boha
chlebodárce
neustálým kymácením prohlubní v skráních prchá stádo
času z hořící věčnosti
a křídla hlaholí krvavěním stoupajíce k vítězství
vzduchu hrdel žhavých
a klasy vrcholí chorovodem prsti
duši jsi sdělal ó Pane k moudrosti
spodobils ji k holubici linoucí se růže mlčení
k holubici nad mořem srdce se vznášející tvůrčí ratolesti
ohně
duše prahne po bouřích vysokonosných
a vždy znovu hledá v temnotách nekonečna šíp slávy
letící k tvé tváři
II.
všetrhající konec dals nám óPane a pomyšlení na vítězství
Hospodine Bože ticho dej nám ubídněni do přesladka
zmítáme se horoucností
na jejímž dně plazy jazyků modlitbou bídy a síly
Hospodine
k tvé tváři vládou srdce tryskajíce lnou křišťálovou
stavbou nebes
a z nebesplné bolesti v rukou tvých jako šelest tvého
dechu se zmítáme
od věčnosti do věčnosti pne se pásmo vždy znovu
radostného listoví
pne se hruď jíž dýcháme sláva chvála kterou dals nám
zemí naší ó Pane
Vidouce šmouhy slunečná věstící čas orby a setby
zbavujeme se matek a odcházíme do nekonečna
odcházíme pohrouženi do úzkosti přelaskavé zkaleni
v čepel
v rukou plno země která se nashromáždila a pozdvihla
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volajíc vždy novou cudností po velebné řeči zrn
odcházíme do bezčasí rukou na ňadrech strašlivé
bezpečnosti plaché
jež pod námi v nás těhotně dýchá sama kořeníc v našich
křížích
a hlouběji v květonosném marastu dní nad propast
oslňující skloněni
oráme písmem bouře pevnou a žíznivou dálku
tak slunce vrcholí když plamen svíjivý nitro nám roubuje
na meč archanděla
zmítá se v nás budoucnosti věrná budoucností purpurová
podstata popele
dokončil se věnec touhy pokory biče po němž krev
věčností tryská
a voláme znovu připraveni a lační uzarděné ženy líbajíce
čerpáme sen ze sna uzardělých očí žen
a voláme po úzkosti slávě nové
a po darech oblohy žíraviny a hostiny dalekého obzoru
pro příští příslibů smrti pro děti naše ten zvonivý prostor
budoucnosti
odcházíme do bezčasí
zhvězdnatět lyrami a průzračností chvály čisté zvěstovat
plamenný let orlů
a z chvějícího se strunoví propustit uzavřené běsy věků
a stavebního kamene
At

ZKAMENÍ

nenasycen nikdy lyr hlas před nekonečna vrchovatou
číší míru
nenasycen nikdy lyr hlas a věčně se ptá rouháním
přisahaje
nevyčerpán nikdy lyr dar uvnitř obsahujících nekonečnost
a zmar
gehennu a lásku milosti krutou trýzeň nesplnitelné
teď stoupá v prostornosti vznícených útrob a v ornice vláze
a tvrdost čiré vody zamžena bláhovým douškem je sladká
rozkoší žízně siné
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FRANCIS THOMPSON

NE V CIZÍ Z E M I
Království Boží jest ve vás.

Ó Světe neviditelný, kam zříme,
ó Světe nedotknutelný, tebe se dotýkáme,
ó Světe nepoznatelný, jejž víme,
ty neuchopitelný, tebe svíráme!
Což vzlétá ryba k oceánu
a orel dýchá prostor vod což hvězd se ptáme po tvém plánu
na jejich pouti do temnot?
Tam ne, kde světy krouží v šeře,
kde mrtvé vzlety čeká pád! Zde budem ranám v naše dveře,
šumění křídel naslouchat.
Andělů věky mlčí stráže; hneš kamenem, slyš křidel hru!
To vaše odvrácené tváře
přišly o věcí nádheru.
Vzkřikni (když smuten jsi až k smrti)
- a nad tím, co tvou ztrátou je,
Jakubův žebřík, hle, se třpytí,
Charing Cross s Nebem spojuje.
Výkřikem, Duše má, ó dcero,
lem Nebes c h y ť - a Krista, hleď,
ne v Nazaret, však v jitřní šero
po vodách Temže přicházet!
Přel. František Lazecký
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PAUL C L A U D E L

ATLASOVÝ S T Ř E V Í Č E K
ČESKÁ SCÉNA
Osoby:
SVATÝ M I K U L Á Š
PANI H U D B A
SVATÝ B O N I F Á C
SVATÝ DIVIŠ A T H É N S K Y
SVATY A D LI B I T Ů M
Chrám Svatého Mikuláše na Malé Straně v Praze nějaký čas
po bitvě na Bílé Hoře. Je zimní podvečer, malovaným oknem
nad hlavními dveřmi vniká dovnitř slunce, ozařujíc skupinu
splétajících se andělů a guirlandy varhanních píšťal, podobajících
se hranolovitým sloupům Fingalovy jeskyně. PANl HUDBA,
zahalena v dlouhém plášti s kožišinou, modlí se, klečíc uprostřed chrámu. Temný kůr, kde hoří lampa a nad nímž se otvírají
prázdné lóže, jest ozdoben čtyřmi podstavci ještě prázdnými,
avšak určenými pro slavné Biskupy, kteří se za chvíli objeví.
Nejdříve přichází SVATÝ MIKULÁŠ, před nímž jdou tři děti.
S V A T t MIKULÁŠ. - Zítřek, tot den mého svátku.
A již dnes, k rozkazu samého Boha, nad pláněmi zdupanými
válkou, nad hrady, nad zříceninami chrámů a klášterů, nad vesnicemi v rozvalinách,
k cestě Biskupa ve fialové říze, rozvinuli andělé velikou sněhovou plachtu.
Tam dole všechno tvoří jeden celek, katolíci i smutní protestanti, vše se smířilo, vše se objalo, i řeky přestaly oddělovat a uchvacovat, tak leží bez pohnutí.
Žoldnéři v polích mrznou v kruté zimě, zatím co se páni hřejí
u svých krbů, kam házejí kusy nábytku uloupeného v zákristiích
a rozbité sochy světců; theologové vedou hádky v krčmách
a chudí, třesoucí se jako zkřehlé ptáče mezi třemi lístky cesmíny,
začínají znovu doufat a žít snad »to nebude trvat na věky«.
Probuďte se, dobří lidé! to nejsem já, na kterého lze počítat,
abyste mohli plakat nad svou polévkou! Pohledte k tomuto ostrému
slunečku!
Nejsem očekáván leč malými dětmi a můj den není ztracen,
když vložím do jejich srdce trochu prudké radosti, náhlý výbuch
hlaholného smíchu!
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Sněhem třu čenichy zkřehlých zimou a tak je oživuji.
A když zimní slunce v jediném okamžiku ozáří sto tisíc doškových střech,
tu okrajem své rukavice shrábnu jinovatku s vašich oken a ve
vteřině bude SVATY MIKULÁŠ všude v Německu. (Vystoupí
na svůj podstavec.)
PANÍ HUDBA s hlubokým povzdechem. - Bože můj, jak jsem
tebou uklidněna a jak sladce je zde! teď to vím, že nelze býti jinde.
Není třeba, abych něco říkala, nemusím než tobě darovat tíhu
svého těla a klečeti u tvých nohou.
Nikdo kromě tebe nemůže poznat to tajemství, které žije v mém
srdci. Nikdo, než ty, není se mnou, kdo by mohl pochopit, co jest
to dávati život. Nikoho kromě tebe není zde, kdo by mohl sdíleti
sladkost mého mateřství:
hle, duše, která tvoří jinou duši, hle, tělo, které ze sebe a v sobě
živí jiné tělo.
Mé dítě žije ve mně a tak spolu jsme s tebou.
A jedním srdcem modlíme se k tobě za tento zoufalý a zkrvácený a hladový lid, který mne obklopuje, aby nechal ošetřit své
rány a porozuměl smyslu zimy a sněhu a noci,
věcí, jichž bych dříve nedovedla pochopit, tehdy, kdy ve mně
ještě nežilo dítě, kdy má radost byla mimo mne.
Jako hněv a strach, jako bolest a pomsta
bloudí se zaťatými pěstmi sněhem a nocí.
Ach! stále vidím ty krvácející hlavy, kolem nichž jsem šla
a které byly nasázeny po obou stranách Karlova mostu k rozkazu
mého chotě!
(Přichází SVATY BONIFÁC, před nímž kráčí zavalitý Fríz
s tak velikou hlavou jako je hlava volská a s ryšavými kadeřemi,
mezi nimiž vyrážejí dva růžky.)
SVATÝ BONIFÁC. - A která jiná moc by mohla zabránit
tomuto zpozdilému lidu, aby se nedal cestou do mých Sas? Což
bylo třeba nechat se usadit toho Černého Mnicha v samém srdci
Evropy, aby otrávil její prameny? Kdo může žít s bludičkami uprostřed těchto močálů a rašelinišť!
Sláva na výsostech Bohu! Tak jako Poitiers stál proti Mohamedu, tak Bílá Hora se vztýčila proti kacířům!
Cest všem těm udatným kapitánům přišlým ze všech stran
křesťanstva, kteří zachránili Praze obraz Neposkvrněné Panny!
Jejich dílo jest skončeno, ale já, SVATY BONIFÁC, zůstanu
se svým dílem, které je tak těžké. Ach, není to tak snadné býti
apoštolem Sasů, toho temného a nepřístupného davu, toho zatvrzelého lidu, který stále kvasí!
Bůh je nestvořil tak, aby byli jeho rukama, nebo jeho veslem
na moři nebo tím křídlem, které vidíte na jeho ramenou,
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ale aby byli šlapáni a lisováni vlastníma nohama, aby byli ze
všech stran tísněni a tlačeni a svíráni, rozptýleni mezi různými
národy pevně věřícími, aby byli ve věčném napětí a pohybu, hmotou
věčně hledající svůj tvar, silou věčně nespokojenou s rovnováhou,
a milovali to, co lze obrátit do svého břicha!
Mezi dvěma řekami, jednou, která téměř neviditelně spěchá
k moři, a druhou, která se obrací k počátku všeho a k Asii,
žila jakási houbovitá a třesoucí se hmota bez tvaru a bez
vnější kázně, bez povolání a nemající jiného určení kromě kypění
a pomalého rozlévání se do prázdna,
lid zmítaný tolika žádostmi, že neviděl hranic vytvořených
přírodou, ale rozlišoval jen jiné lidi a ty jazyky, které se nemísily
s jeho řečí.
Nemá tváře a bude třeba pohledět na jeho srdce, abychom
ho poznali.
Já jsem přinesl Krista Sasům a to, co jsem vytvořil, dovršil
Luther ve zkázu.
Neboť žádný Světec nevyslovil, že byl nezbytný, ale Luther
sám napsal, že on sám to byl.
A ostatně, jak by mohli všichni tak dlouho vidět Boha v mlhách?
A jak nemá slabé tělo jiti tam, kam chtějí oči?
Pro jedny žije pravda a pro druhé výčitky svědomí a nespokojenost a neklid a žádost.
Chci, aby zde byl národ, jenž by více cenil hmotu, jenž by
se jí dychtivě zmocňoval a více jí byl prostoupen a více než kdo
jiný se jí nechal proniknout a sám ji napojil,
národ mimo všechny uschlé kmeny a mimo všechny ztuhlé
národy, aby byl ke všem věcem v poloze žádosti, ohromnou zásobárnou v srdci Evropy, polofluidem, popíráním stále se přesvědčujícím, tlakem, který všechno ucpává a vyplňuje a který všechno
drží pohromadě, člověkem skrytým a uzavřeným, v němž slovo
Boží neprobouzí ihned čin, ale palčivou ránu, hluboké jitření. (Vystoupí na svůj podstavec.)
PANI HUDBA. - Soumrak stále vzrůstá, lampa hoří a kolem
slyším úpění všech lidí, kteří v tuto noc hledají cestu k smíru.
Tak jako musela přijíti noc, aby tato lampa zářila, tak musel
přijíti všechen ten rozruch a neklid kolem mne, celý ten svět kolem
Prahy, kde nyní se prostírá klid,
abych, zavírajíc oči, spatřila v sobě dítě, prostý a malý život,
který počíná!
Vůlí mého chotě a mocí jeho meče, lavina, která se řítila na
Evropu, byla zastavena v půli cestě, rozdvojila se kolem tohoto úzkého sloupu, do něhož se vtiskla podoba Marie, a pak už jen zima
rozprostřela svůj plášť nad rozbitými údy tohoto křesťanstva v pádu!
Můj Král přišel, zde jest on, který přislíbil zastaviti celý ten
zmatek.
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Chtěj nechtěj přijmou tito lidé jeho násilí, jak to nazývají, ale
já jsem je poznala dříve než oni a vím, jak je sladké, neboť v jeho
náručí počal ten život, který jest ve mně.
Nyní, když je v nich zkrocena moc zla, je osvobozeno všechno
dobro, které v nich bylo spoutáno.
A za všechno to zlo, které se pokoušeli s tak velikou námahou
vytvořit, jaké překvapení je čeká, Bože můj, nesmírná radost, kterou
za pouhé slovo mohou rozdávat.
Vizte vše, čím jsou podarovány oči ženy a neuzříte leč hlas,
který zpívá!
Bože můj, dals mi takovou moc, že všichni ti, kteří na mne
pohlédnou, zatouží zpívat; jako bych je všechny spojila souzvukem
hudby.
Dávám jim dostaveníčko na zlatém jezeře!
Jestliže neučiníme kroku na kteroukoliv stranu, aniž nenajdeme
překážku anebo propast, jestliže nepoužíváme řeči než k hádkám
a přím, proč tedy nepohlédneme na to neviditelné moře prostírající
se nad zmatkem, které nás očekává?
Jak zpívá ten, který již nemůže mluvit!
Postačí, aby jediná dušička byla tak prostá a začala zpívat,
a hle, aniž je probudily, všechny počnou naslouchat a odpovídat
v jednom souzvuku.
Přes hranice všech zemí zbudujeme tuto začarovanou republiku,
kde se budou scházeti duše, přijíždějíce na lodičkách, které jediná
slzička postačí zatížit.
Ale my netvoříme hudbu, je už zde, nic jí neunikne, nezbývá
než ji přijmouti, nezbývá, než se do ní ponořiti až po uši.
Místo, aby nás postavila proti věcem, nečiní nic jiného, než
že nás nenápadně unáší jejich blaženým výdechem!
Král můj a pán můj přinesl do tohoto kraje pokoj a mír, avšak
s nimi přivedl též svou milovanou choť, a zde, v zemi bez podoby,
zastavím se vždy, já, Hudba těžká plodem, jejž nosím.
(Vstupuje SVATY DIVIS ATHÉNSKY, před nímž jde anděl
podobající se andělům Berniniovým a na rameně nese velikou zelenou ratolest palmy.)
Ach ano, jak sladko je poslouchati v tomto opuštěném chrámě
- kde není nikoho kromě neviditelného a vladařského šumění,
které se ozývá tam nad těmi lóžemi vpravo a tam vlevo nad námi
- jak sladko je poslouchati tu nevinnou bytůstku, která se
modlí z celého srdce, s rukama sepjatýma, a na kolenou obnažených vroucností.
Nevidět zde leč lampu, jiskřičku světla nad kapkou oleje, avšak
nesmírný prostor tohoto místa jí připadá chvílemi hrozivým,
až samotna, temný a plazivý dým, vyráží skulinou tohoto světa,
připomínajíc hořící keř, nebo smírnou oběť pod hřmícími nebesy, nebo Beránka se sevřenými rty.
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Sladko je poslouchat, jak vzdává díky Bohu uprostřed světa,
který je v půli cestě k rozkladu, který v jedné chvíli špatného
rozmaru obětoval svůj mír; hle, zapomněla všeho a nenechává promlouvati než své srdce, aby zvalo všechno, co žije, do tohoto kruhu
blaženosti!
Ale člověk ví dobře, že nebyl stvořen k tomu, aby byl šfasten.
Není řádu na světě, jemuž by se tento svět podrobil, není
krále, před nímž se sklánějí všechny jeho síly a žádosti, není stroje,
jenž by zachoval stále svůj pohyb.
Zatím co Západ harmonisuje některou ze svých vznešených
geometrií, některý zákon, některou soustavu, některý parlament,
přichází král, jehož tíži neunikne jediný kámen v té budově,
a náhle po vší lidskosti není ani slechu, ale jak jde čas, ona
znovu začíná naslouchati hlasu flétny,
poznává, že melodie tohoto světa, který se nikdy nevrátí zpět,
je jiná, že její takt už není týž a své nové znamení zdvíhá k těm
andělům, z nichž jedni jsou nad námi a kde druzí, to jsem již nepsal.
Neboť není řádu kromě na nebesích, není hudby, kromě té
nad námi, kterou tento svět nechce poslouchati.
Nic není na zemi, co by bylo stvořeno pro štěstí lidí, a všechna
zuřivost tvých Sasů, ó Bonifáci, nebude stačit k jeho nalezení, to
zatvrzelé vykořisťování hmoty je tak beztvarým jako ona, neboť
se v ní utápí víc a více.
A abychom poznali vše, rozlévá se zde moře Slovanů, ta hlubina bez plánu, v níž Evropa má své kořeny, a které, kdykoliv jí
bude postrádat a po všechny věky ji bude živit ze své nevyčerpatelné zásoby bolesti.
Zde, daleko od oceánu, který ji nemůže zasáhnouti než těsnou
skulinou, než úzkými dvířky zavřenými závorou a visacím zámkem,
srážejí její vlny pokolení za pokolením, která nemají břehů
zrovna taíc jaíco očistec,
za mrazu a za noci, ve vichru a v sněhu a v blátě, které se
přilepuje na duše i nohy, kdy není jiné cesty kromě té, která se
valí zpět od oceánu k nějakému mrtvému Kaspickému moři, kdy
není jiného východiska leč to, které září nad námi.
A čemu jinému jest zasvěcena největší část lidstva, leč aby se
přesvědčilo o své neslučitelnosti se vším? A to jest to, co tvoří
jeho utrpení a jeho slávu.
Víc už není k spatření. Neutíká před mukami, leč aby nalezlo
a přijalo své hoře. Nemusí než pohlédnouti kolem sebe, aby spatřilo, že všechno to, co je dnes, mu nebude nikdy stačit.
Hle, orient, kde všechno lidské se pyšní svou vyspělostí! ó
plavci nebes, to je ta obloha těžké rtuti, která mi byla dána, abych
pod ní sestavil svá pozorování.
Tam se to stalo, proč na zavolání Svatého Pavla opustil jsem
Athény, oh, jaká ošklivost mne jala ze všech těch akademií a ze
Svaté Paní Minervy, bohyně profesorů!
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Ale k Východu jsem nešel. Věděl jsem, že je to pro spásu
Evropy, pro vybudování trupu té obrovské lodi, na niž útočí vlny
svými beztvarými křídly, pokoušejíce se vyvrhnouti ji na zem, pro
uniknutí té spoustě bláta a bahna, pro nalezení cesty.
Chyběla mi lodní příď, neboť tak náhle byl jsem postaven
tam, kde už přede mnou nebylo nic než hvězdy, celý svět zůstal
za mými zády.
A k tomu, abych vedl lidi přes vlny a noci, kterou lepši svítilnu bych našel než tu, kterou držím v ruce a pod níž padla
má hlava? (Vystoupí na podstavec.)
PANI HUDBA. - Bože můj, ienž jsi dnes!
Bože můj, jenž budeš zítra, tobě odevzdávám své dítě, ó Bože
můj, cítím jeho údery a vím, že žije.
Co záleží na dnešku, když to dítě ve mně má již svůj tvar?
To v něm se znásobuji jako pšeničné zrno, které vyživuje
všechny národy, to v něm vztahuji ruce do všech stran k lidem
a v něm se spojuji s těmi, kdož se ještě nenarodili.
Jak cítí mé tělo svým tělem a ve své duši mou duši, která
nevyčítá ničeho Bohu, ale zpívá Alleluja a díkuvzdání!
Neboť co záleží na zmatku a na dnešní bolesti, jetliže jsou počátkem jiných věcí,
jestliže zítřek žije, jestliže život je věčný, i když nás hubí
v nesmírných zřídlech svého tvoření,
jestliže Boží ruka neustala ve svém pohybu, píšíc námi do
věčnosti řádky dlouhé nebo krátké,
až po čárku, až po tečku nejnepostihnutelnější,
knihu, která nebude míti smyslu, dokud nebude dopsána.
Je to, jako když umění básníkovo na posledních řádcích probouzí svou představou myšlenku, jež dřímala na počátku, znovu
oživujíc množství postav zpola vytvořených a očekávajících vyzvání.
Vím dobře, že ze všech těch osamělých pohybů připravuje se
nová souhra, neboť již dnes jsou spojeny svým rozladěním.
Bože můj, dej, ať to dítě ve mně, které chci zasaditi zde uprostřed Evropy, je tvůrcem hudby a ať ta radost, která bude v ní,
slouží k setkání všech duší, které naslouchají.
(Přichází SVATY ADLIBITUM, před nímž jde několik Nymf
s růžemi v zelených vlasech a přinášejících zlaté veslo.)
SVATY ADLIBITUM. - Evropa spí pod sněhem, ach, jak těžce
si zasloužila tuto chvíli klidu.
Však již brzy přijde čas, kdy znovu sebéře své síly, kdy v neutuchajícím obnovování ucítí ze všech stran neustálé stoupání moře.
Mám rád tento kraj pramenů, kde každá kapka vody padá,
váhajíc mezi pahorky jí obětovanými, ale je ještě jeden kraj, kterému patří celá má láska.
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Všechny řeky spěchají k moři, které se podobá chaosu, ale
Dunaj valí se k ráji.
Darmo se říká, že v tu stranu nejsou než pouště, ty kupy
horstev tak vysokých dosvědčují jasně, že už to nemá nic společného s lidskou mírou.
Pravda, prvotní Zahrada je vyhlazena, jako město odsouzené
k zatracení je obráceno v prach, a jeho brány jsou zataraseny balvany jako srdce vyvrácené pokáním.
Jen prostor strmí tu volný a svobodný, Boží vítr vane zde
volně a nikdy nic lidského nebude říditi jeho směr.
Tam leží naše Vlast! ach, tebe ztratit, jaké by bylo naše zoufalství! Tam, odkud každý rok vrací se slunce a jaro!
Tam, kde kvete růže! tam, odkud vstupuje do mého srdce nevyslovitelná slast, z té strany, kam se obracíme v nesmírné touze,
když zpívá slavík a kukačka!
Ach! jen tam bych chtěl zíti! tam, kam letí mé srdce!

(Obrací se k Svému podstavci.)

Přel. Fr. Lazecky

STANISLAV BEROUNSKY

MODERNÍ SOCIALISMUS
( P O Z N Á M K Y K Z B U R Ž O A S N É N l SOCIALISMU)
Jedním z nejvýznačnějších zjevů poválečného politického vývoje je vzrůstající podíl socialismu, resp. socialistických stran na
vládní moci skoro ve všech státech. Ze svého čistě negativního
postoje k dosavadnímu společenskému řádu, přechází socialismus
po válce k positivní, tvůrčí práci, což politicky se jeví jeho účastí
na vládě. V jedné zemi dokonce on samojediný vzal vládní otěže
do rukou. Zdálo by se tedy, že nastala pro socialismus doba neobyčejně příznivá, doba vítězného přechodu z říše theoretické možnosti do říše živé skutečnosti. A zatím vidíme, že se socialismus
octl v těžkých nesnázích. Nejenom, že theoretické spory o methody uskutečnění socialismu se po válce ještě dále přiostřily a
vedly k rozpadu útvarů politicky jej representujících, že v některých zemích byl socialismus úplně vyřazen jako politický činitel
a že mu v poslední době vyrostli soutěžitelé, kteří mají alespoň
stejnou přitažlivost na masy jako on. Ukázalo se však také, že
není s to zmoci úkoly, jichž rozřešení sliboval, a že se ani nedovede chopiti tak vhodné příležitosti, jakou mu poskytla světová
hospodářská krise; a to nejenom reformistický socialismus, nýbrž
i komunismus. Následující stať chce zkoumati jednu závažnou pří135

činu těchto nezdarů socialismu, příčinu, již nazýváme zburžoasněním socialismu, pod čímž rozumíme přejímání ideálů a způsobu
života buržoasie - a to především u socialismu nekomunistického,
demokratického. Víme dobře, že tento zjev ohrožuje také průbojnost komunismu a jsme přesvědčeni, že jej nakonec úplně ochromí;
avšak soudíme, že mu zatím není tak nebezpečný a to z důvodů,
na něž bude dále poukázáno a že jeho vůdcové zatím mají stále
ještě možnost čeliti mu. Pravda, konečný ideál socialismu reformistického, demokratického, je ideál totožný s ideálem socialismu revolučního, komunistického: jsou to vpravdě staré buržoasní cíle,
jež oba sledují, které však oba chtějí zobecniti - na rozdíl od kapitalismu, jenž uskutečňuje buržoasní ideál jen pro hrstku vyvolených.
Kdežto však komunismus bojuje za zobecnění svého ideálu proti
starému řádu revolucí a uvádí jej v život teprv v nové, socialistické
společnosti - a zde jest důvod, proč zburžoasnění mas mu zatím
není nebezpečné - demokratický socialismus chce jej uskutečňovat
postupně už v kapitalistické společnosti reformami, jež si vývoj
sám vyvolá. A tu začíná jeho tragika.
I.

MARXISMUS
Von der U t o p i e zur W i s s e n s c h a f t
Friedrich Engels.

Marxismus nutno chápati jednak jako kritiku kapitalistického
hospodářství, jednak jako kritiku dosavadního socialistického učení
o kapitalismu. Marxismus jest především kritika dosavadního řádu
- nikoliv snad nějaký positivní program pro budoucí společnost;
jest to theoretický výklad hospodářského vývoje až k sociální
revoluci. Marx se bál výtky utopismu, jejž sám u svých předchůdců
rozhodně potíral a proto se - mimo stanovení povšechných směrnic
pro socialistickou společnost, obsažených v Komunistickém manifestu - nikdy nevyslovoval o tom, co bude »den po revoluci«.
Avšak stejně podstatnou částí marxismu jako je kritická analyse
kapitalismu jest i metakritika dosavadní socialistické kritiky kapitalismu. Proti kapitalistickému hospodářství už dávno před Marxem
se ozývaly kritické hlasy. Církev od jeho prvopočátků stojí v řadách jeho odpůrců a označení mamonismu, jež mu vypálila na
čelo, nejlépe dovedlo vystihnouti jeho povahu. Sismondi a sociální
romantika mají svůj historický význam právě jako kritici kapitalismu. Ruku v ruce s vítězným náporem kapitalismu proti dosavadní společenské vázanosti jde však také socialistická kritika tohoto novodobého hospodářského systému. Fourier, Owen, Saint
Simon, Thompson, Bazard, Proudhon, Cabet, Weitling jsou jen ti
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nejdůležitější ze socialistických kritiků kapitalismu. Avšak podle
Marxe jsou jejich kritiky nevědecké; objektivní rozbor je namnoze
smíšen se subjektivními názory, s ethickým zaujetím, s humanitářským a utopistickým tlacháním. Pro Marxe socialismus není snad
nějakým ethickým požadavkem sociální spravedlnosti, ani žádným
důmyslným receptem moudrých hlav na dokonalé společenské zřízení, nýbrž jest přírodní nutností, jest další fásí společenského vývoje, jež právě tak nezbytně přijde po kapitalismu, jako nutně musí
stoupnout při zvýšení teploty rtuťový sloupec v teploměru. „»Spravedlnost«, »lidskost«, »svoboda« atd. mohou tisíckrát požadovat to
nebo ono; jestliže však jest věc nemožná, nestane se a zůstane
přes to všechno »prázdným snem«." Vědecký socialismus, marxismus nechce »socialismus hlavou vynalézti, nýbrž jej hlavou odkryti v immanentních vývojových tendencích kapitalistické společnosti«.
Vědecké, to jest objektivní poznání se ovšem Marxovi ztotožňuje s poznáním kausálním, a to přírodovědecky kausálním;
v tom se konečně jeví dítětem svého století. Někteří jeho kritici
však dokazují, že před tímto vědeckým poznáním stojí u Marxe
zakrývané mravní rozhodnutí a nacházejí implicite v jeho vědeckých výkladech jisté ethické hodnocení. I když u Marxe připustíme
tuto rozeklanost, nicméně je nutno uznat, že marxismus byl vydávám za něco amorálního (a mravní zdůvodnění by zároveň musilo otřásti jeho hlavní thesí - historickým materialismem) a že také
jako takovéto učení vstoupil v mysl Marxových žáků a stal se
programem socialistických stran. Ethika, sociální a duchovní život
je Marxovi pouhým odleskem hospodářských poměrů, přesněji řečeno hmotné produkce. Vystižně to praví Marx sám v předmluvě
ke své knize Zur Kritik der politischen Ökonomie: »Ve společenské produkci své země vcházejí lidé do jistých, nutných, od jejich
vůle neodvislých poměrů, produkčních poměrů, jež odpovídají jistému vývojovému stupni jejich materielních produkčních sil. Celek
těchto produkčních poměrů tvoří ekonomickou strukturu společnosti, reálnou basi, nad níž se zdvihá juristická a politická nadstavba a jíž odpovídají jisté formy společenského vědomí. Produkční
způsob materielního života podmiňuje sociální, politický a duchovní
životní proces vůbec. Není to vědomí lidí, jež určuje jejich bytí,
nýbrž naopak společenské bytí, jež určuje jejich vědomí.«
Vývoj lidských společností není tedy ovládán žádnou duchovní
silou a nelze na něj působit lidskou vůlí; jest mechanickým sledem příčin a následků hospodářské povahy. Ethické hodnocení tohoto vývoje má právě tak málo smyslu, jako kdybychom chtěli
hodnotit zemětřesení nebo úplavici. Když si kapitalista přivlastňuje
nadhodnotu, to jest neplacenou dělnickou práci, nedopouští se tím
žádného nemravného činu, nýbrž jest jen poslušen přirozených zákonů kapitalistické společnosti. Marx nečiní žádné výtky kapitalistům, naopak, v Komunistickém manifestu na př. nalezneme místo„
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kde Marx a Engels vyslovují největší obdiv pro historickou úlohu
buržoasie. To je vědecký, objektivní názor na společenské poměry
kapitalismu, vzdálený všeho moralisování a mentorování. Tak to
jest, tak to musí být!
Ponechme stranou pochybnost o správnosti této sociální automatiky a nevšímejme si nápadné nesrovnalosti, jež je v marxistickém
hlásání revoluce, to jest přece jen konec konců zásahu lidské vůle
do společenského dění; připusťme, že tento zlom možno dialekticky
vysvětlit. Nevšímejme si zatím také praktického vlivu této deterministické sociální filosofie na masy, která tím, že z nich udělala pouhý
materiál společenského vývoje, je zároveň nakazila nebezpečným
fatalismem a zbavila je osobní rozhodnosti. Pro nás je rozhodující,
že marxismus se vydává za absolutní pravdu, za definitivní odkrytí
zákonů jakési sociální mechaniky. Z jeho determinismu vyplývá
jeho amoralismus a přece vidíme, že byl - aspoň v počátcích dělnického hnutí - pramenem obrovské mravní síly svých stoupenců.
Pro lidi vytržené z kořene kapitalistickou společností stal se náhražkou náboženství, jež nedovedlo naplnit příkazy Kristovy a jež
bylo marxismem obviňováno, a to namnoze důvodně, za službičkářství kapitalismu. Člověk, jak známo, nemá-li Boha, musí mít
aspoň bůžky a socialismus stal se takovým bůžkem nové doby.
Stoupenci socialismu aspoň v počátcích považovali svou ideu za
ideu universální, zájem třídy jevil se jim totožný se zájmem celé
společnosti. Revoluce neměla snad jen převrátiti poměr vládnoucích a ovládaných, vykořisťujících a vykořisťovaných, nýbrž měla
býti pomahačkou při zrodu nové, vyšší společnosti. »In tyrannos«
proletářských vyděděnců nebylo jen jejich soukromá pohrůžka
vykořisťovatelům, bylo to volání do boje za novou, obecně spravedlivou společnost. Tento spodní ethisující tón, tato utajovaná představa vyrovnávající spravedlnosti, ne zcela dobře se snášející s marxistickou naukou, zřetelně zaznívá v počátcích dělnického hnutí.
II.

REVISIONISMUS
»Do t h e w o r k t h a t ' s n e a r e s t « .

Revoluce však neuzrávala a masy jsou nedočkavé! Tak vzniká
v devadesátých letech minulého století uvnitř marxismu samého
směr, který chce vyvoditi závěr z vývoje, jenž neukazoval k revoluci, a uspokojiti masy už v přítomnosti. Proti orthodoxnímu
marxismu, hlásajícímu neustálé zvětšování nesmiřitelných protiv
v kapitalismu, staví se konkrétní data hospodářského vývoje, ukazující, že ani nepostupuje zbídačování dělnictva, že ani velkovýroba nezatlačuje malovýrobu; hospodářské krise se prý nezostřují,
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nýbrž naopak mírní dík kartelisaci a trustifikaci kapitalistického hospodářství, kterýžto postup odstraňuje nebo aspoň zmírňuje rušivý
element soutěže. Zároveň se oslabuje základ marxistické taktiky,
totiž učení o třídním boji, poukazováním na blahodárné účinky
demokracie, jež prý svou nivelisační tendencí vyrovnává třídní rozdíly. V demokracii, v níž vládne vůle většiny, není prý už stát
»produktem a vyjádřením nesmiřitelnosti třídních protiv«, jak hlásal
orthodoxní marxismus. Ze se v této důvěře v demokracii revisionismus zklamal, dostatečně ukázal vývoj, který dal za pravdu ruským
marxistům, spatřujícím v demokracii jen ideologickou fikci kapitalismu.
Lenin se pokusil vysvětliti revisionismus pomocí historického
materialismu. V kapitalistické společnosti totiž existuje vedle proletariátu silná vrstva maloměšťáctva, samým kapitalismem vytvořená.
Avšak těmto maloměšťákům je předurčeno klesati postupně do řad
proletariátu a s nimi vnikají do proletariátu i jejich maloměšťácké
názory. To je výklad přesně podle marxistických předpisů, jenž
chce nejen vysvětliti, nýbrž i vymluviti. Stejně tak dobře bychom
mohli vzít hůl za druhý konec a ukázat, že zburžoasnění socialistů
je spíše důsledkem sociálního vzestupu proletářů, umožněného proti očekávání marxismu - kapitalistickou společností, a vysvětliti
tak revisionismus nikoliv shora, nýbrž zdola. Revisionismus (a liberální socialismus, theorie státního a družstevního socialismu, theorie
t. zv. hospodářské demokracie a řada ještě jiných reformistických
nauk) jest výrazem skepse, vzniklé uvnitř socialismu samého, jest
to nedůvěra k absolutním pravdám marxismu. A jest to zmalomyslnění, vzdání se velkého cíle pro okamžitý úspěch. »Konečný
cíl nic není, hnutí je všechno«, říkal Bernstein. Věří v demokracii
nejprve jako v nejvhodnější prostředek uskutečnění socialismu,
později je mu i účelem a vývojem se stává prvním obhájcem demokratické myšlenky. Pravý marxismus, což dnes konkrétně značí bolševismus, není demokratický, nechce dát o své pravdě hlasovati. Jeho
program je správný nikoliv proto, že se za něj staví náhodná většina, nýbrž silou své vnitřní, »vědecké« pravdy. Demokracie je diskuse, je hlasování, ale o pravdě - a tou má socialismus být - nelze
hlasovat. Pravda jest pravdou, protože jest pravda. Socialismus je
nejvyšší hodnota, je absolutní pravda, jež nemůže připustit opačné
mínění. Srovnává-li Berďajev socialismus s theokracií, při čemž tertium comparationis jest jejich dogma, jejich absolutní pravda, jež
zdůvodňuje jejich nesnášenlivost, jest to srovnání neobyčejně plodné,
jež nám objasní mnohé zjevy na bolševismu, jimž jinak je tak
těžko rozumět.
Přijal-li tedy reformistický socialismus formální ideu demokracie
za svou, vydal se tím na milost a nemilost kapitalismu, jenž vyplňuje prázdnou formu demokracie svým obsahem. Socialismus
obětoval svou socialistickou myšlenku rovnosti demokratické myšlence svobody, jež nejen že není socialistická, nýbrž přímo protisocialistická, přes všechny sny »liberálních« socialistů. Všude, kde
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v dějinách se setkáme s pokusy o uskutečnění socialismu, shledáváme, že všechny tyto experimenty byly provázeny nejdokonalejším popřením svobody: od falanstér až po pětiletku. Demokratická idea svobody, to jest formální svobody, nejen že neodstraňuje
dosavadní společenskou a hospodářskou nerovnost, nýbrž naopak
vedla k takové nerovnosti, jaké nebylo v žádné jiné předchozí společenské soustavě. Tato idea svobody zaručuje totiž jen formální,
nikoliv materielní rovnost, o niž usiluje socialismus; a že při této
zaručené formální rovnosti v možnostech je výhodnější postavení
silnějších, ať už majetkově (což bývá nejčastěji) nebo jinak je nasnadě. Tu je důvod, proč kapitalismus si vytvořil svou politickou
formu právě v demokracii. Reformistický socialismus se příliš, a příliš
zbytečně spoléhal na svou politickou sílu, již mu, jak se domníval,
měla pevně zabezpečit kvantitativnost demokracie. A tak, vzdal-li
se socialismus revoluce a smířil-li se s demokracií, to jest vlastně
s kapitalismem, nezbylo mu nic jiného než pokoušet se aspoň naplňovat jej »sociálním duchem«. Brzy dospěl k »měšťácké theorii
smíření tříd státem«, zapomenuv na hlavní zásadu socialistické státovědy, že totiž stát je vždy nástrojem utlačování jedné třídy druhou.
tato cesta kompromisu a schopnost »lokajské přizpůsobivosti«
socialistických vůdců, jak o ní nenávistně mluví Lenin, musila působit na celé hnutí způsobem demoralisujícím, je snad samozřejmé.
III.

SOUDOBÍ

SOCIALISMUS

»Restaurant ouvrier, cuisine bourgeoise«
N á p i s na d ě l n i c k é h o s p o d ě v M a r s e i l l e .

Pravá éra tak zvané reální politiky socialismu, pro niž revisionisms vytvořil theoretické předpoklady, nastává však teprve po
světové válce. Socialismus na všech stranách se horlivě účastní
výstavby nové, demokratické Evropy; teď, když mu vyrostl nebezpečný konkurent v komunismu a to v komunismu tvořivém, tím
oddaněji vyznává demokratickou myšlenku, čím důrazněji komunismus bojuje proti demokracii. Sociálně demokratické strany vstupují do vlád, jejich vůdcové, někdejší to bojovníci proti dosavadnímu řádu, takřka přes noc se stávají presidenty, ministerskými
předsedy a diplomatickými zástupci kapitalistických států. Staré
přísloví, že z pytláka je nejlepší hajný, se zase potvrdilo. Marxistická theorie o »nepřeklenutelnosti třídních rozporů« se překonává
pokrokovějším přesvědčením o »spojitosti zájmů dělnictva a průmyslu«; bolševici to nazývají zradou sociálfašistů na proletariátu,
ideologové této politiky říkají eufemisticky, že reformistický socialismus vyvozuje jen důsledky z poznatků moderní sociologie. Je
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zajímavé, jaké nálepky dávají své politice vlastní uskutečňovatelé tohoto moderního socialismu. Zemřelý říšský president německý Ebert
nazývá toto nové období praktické socialistické politiky »Sozialismus der werdenden Wirklichkeit«, nynějšímu francouzskému ministerskému předsedovi, jenž svého času byl také francouzským
socialistou, Paulu Boncourovi jest tento socialismus »socialisme réalisateur«, Mac Donaldovi zase »socialism critical and constructive«.
Všechna tato hesla chtějí vyzdvihnouti positivismus moderního socialismu proti marxismu, který se vybíjí neplodnou kritikou a jehož
realisace vyžaduje nadměrných a podle mínění sociálního reformismu zbytečných obětí. Toto nápadné zdůrazňování positivní práce
je podezřelé; má totiž být milosrdným pláštěm, zakrývajícím chudobu činů)
Co se tedy socialistům podařilo uskutečniti ze socialismu uvnitř
kapitalistické společnosti? O socialisaci hospodářství nemůže být
ani řeči. Mnohé úspěchy socialistů, jež zdánlivě vypadají jako socialistické, jsou ve svých důsledcích protisocialistické. Tak na př.
pozemková reforma, jistě velmi radikální zásah do soukromého
vlastnictví, o niž se u nás v neposlední řadě zasazovala sociální
demokracie, vytvořila přeskupením pozemkového majetku zarytého
odpůrce socialismu, malého a středního sedláka. (Vlivem kapitalistické ideologie velmi rozšířený názor, jakoby každý zásah do
soukromého vlastnictví byl už socialismem, je nesprávný.) Kdybychom si dali práci, mohli bychom nalézti řadu případů, kdy socialismus z důvodů t. zv. taktických, dal se přímo do kapitalistických
služeb. (U nás na př. ve věci zřízení cedulové banky, v boji proti
obilnímu monopolu a pod. V Anglii na př. vyrovnal Snowden
rozpočtový schodek raději snížením podpor v nezaměstnanosti než
aby sáhl k zavedení cla, jak doporučovali konservativci). Vůdčí
motiv hospodářské politiky tohoto socialismu je snaha zvyšovat
nebo aspoň udržet životní standart dělnických mas; tomuto úkolu
vše ostatní se musí podříditi. V ostatní politice se socialismus naprosto shoduje s liberalismem. A protože uvnitř liberalismu samého
jsou proudy, jež maximy socialistické hospodářské politiky považují
za výhodné i pro liberalismus, protože dále v obchodní politice
jest socialismus výslovně freetradistický a protože demokracie jest
společný jmenovatel obou, není žádným překvapením, když mladí
liberálové chtějí jít kus cesty se socialismem a když rozumní socialisté nic proti tomuto doprovodu nenamítají.
Tak vypadá vnější situace socialismu. Kdybychom ji chtěli postihnouti nějakou definicí, pak bychom musili užiti jen definice
Proudhonovy, neboť ta je tak široká, že se do ní vejde vše: socialistou jest totiž podle Proudhona každý, kdo usiluje o zlepšení spo*) Jakož vůbec je zevním znakem demokratisace moderního socialismu mnoho
řečí. Syndikalismus, který vznikl jako reakce na žvanivost a nečinnost francouzského
socialismu, jako »přímá akce«, měl jednu píseň, v jejímž refrénu byly tyto věci
náležitě oceněny: »Les actes sont des males, des males, les mots sont des castratz«.
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lečenských poměrů. Jací však jsou socialisté samotní, řadoví vojáci
a vůdcové? Kdo slyšel o idealismu starých socialistů a jejich oddanosti myšlence v dobách, kdy být socialistou znamenalo mnoho
riskovat, a kdo by chtěl tyto vlastnosti hledati dnes, kdy být socialistou nejenže nevyžaduje žádných obětí, nýbrž naopak, kdy pouhá
registrace této skutečnosti přináší s sebou mnoho užitečných věcí,
ten by asi hledal nadarmo. Z apoštolů a mučedníků jisté pravdy
se během času stali interesenti, maloakcionáři akciové společnosti
kapitalismu. Ty luxusní vily, zbytkové statky, auta, jež komunističtí
redaktoři a fašističtí agitátoři mezi dělnictvem vyčítají socialistickým
vůdcům, to není jen primitivní demagogie; to je příznak určité duchové skutečnosti: jsou to hmotné doklady zburžoasnění, zrady na
myšlence. Radovi vojáci jimž socialismus vybojoval uspokojení jejich potřeb a slibuje jim postupné zvýšení životní míry jsou docela
spokojeni s těmito okamžitými úspěchy a nevzdají se jich pro problematický úspěch sociální revoluce. Čtěte dnes dělnický tisk a zejména čtěte obrázkové týdeníky, určené dělnickým ženám, abyste
poznali, jaké ideály se stavějí socialistům. To není tisk pro budoucí
bojovníky za »spravedlnost světa«, to je tisk pro chudé, kteří chtějí
zbohatnout, nebo se aspoň vnějškem vyrovnat svým třídním nepřátelům, jichž životní formy se jim staví jako ideál. Herriot nemohl lépe charakterisovat soudobý socialismus než nápisem na štítě
jedné marseillské hospody: Dělnická hospoda s měšťanskou kuchyní.
Takovíto socialisté by ztratili v revoluci již víc než jen »své
okovy«. Ti už nevěří v žádnou »Zusammenbruchstheorie« a vlastně
nemají na zhroucení kapitalismu žádný zájem. Klasicky to řekl
delegát Tarnow na loňském lipském sjezdu německé sociální demokracie, když vysvětloval, že ještě nevypukla poslední krise kapitalismu: »Dělnická třída musí nynější nemoc nejen určiti, nýbrž
musí se také osvědčiti jako lékař, který se snaží uzdraviti, i když
by chtěl raději dnes než zítra nastoupiti v dědictví. Pacient chroptí,
ale když chroptí, tu hladovějí masy. Musíme tedy pacientovi pomoci, abychom zlepšili postavení mas. Zhroucení není ještě úplné.
Bída mas mohla by býti ještě větší a tomu jest zabrániti.«
*

*
*

Z této tristní situace moderního demokratického socialismu se
dnes hledá východisko. Zachránci ukazují dvě spásné cesty: jednak
se radí k příklonu k marxismu, jednak se doporučuje jakési zethisování socialismu. Pokud jde o první prostředek ozdravení, jenž
zní: »zpět k Marxovi«, není pochyby, že příklon k marxismu bude
nakonec znamenat likvidaci demokratického socialismu. Není totiž
dobře možné, aby demokratický socialismus, tak rozviklaný, tak
zdiskreditovaný, obstál v soutěži s komunismem, tak jednoznačným
a tak disciplinovaným, zvláště když si bude musit k své záchraně
vypůjčit argumenty, jež až dosud potíral. Neboť na konec se přece
jen pozná, že je lépe jít hned ke kováři než ke kováříčkovi.
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Pokud jde o druhou cestu, o zethisování socialismu, zdá se
být tento dobře míněný pokus jednak papírový, jednak pozdní.
Hendrik de Man, který zejména ve své poslední knize, Cesty tvořícího socialismu*) doporučuje zethisování socialismu jako jediný
účinný prostředek proti zburžoasnění socialistů, jest vzdělaný psycholog, jenž má však nebezpečně blízko k Freudovi a jest to socialistický intelektuál, který zná masy z dlouholetého přímého styku
s nimi. Co v této knize praví o zburžoasnění vůdců i mas, zaslouží si
být citováno: »V politickém a odborářském boji o moc zvítězil
oportunismus, jenž, dobyv měšťáckých institucí, je v nebezpečí,
že bude jimi sám dobyt. Ruku v ruce s tím jde vývojová tendence proletářské kultury k maloměšťácké náhražkové kultuře, jejíž hybnou silou je napodobení životního stylu měšťáckého souseda.« (Str. 23.) »Je nemyslitelno, že by byl socialismus uskutečněn
lidmi, kteří v základě bojují jen za to - a i kdyby to udělali sebe
násilničtěji - aby ukojili své potřeby, vytvořené kapitalismem...
kapitalistické motivy mohou vytvářet jen zas kapitalistické lidi, a
kapitalističtí lidé nemohou uskutečnit žádný socialism. Dnešnímu
socialismu hrozí nebezpečí, že kapitalistický svět dobude znovu
duše dělnického hnutí.« (Str. 62/63.) Hendrik de Man doporučuje
místo »zpět k Marxovi« »zpět k utopistům«. Socialismus podle něho
je »snaha o spravedlivý společenský řád. Oprávněnost jeho požadavků spočívá v hodnocení sociálních zařízení a vztahů podle obecně platného etického měřítka.« Ethika je Manovi sice fundována
náboženstvím, a to každým náboženstvím; každé náboženství prý
v sobě obsahuje víru v existenci obecně platných mravních norem.
To je sice pravda, ale soudíme, že nakonec jde o určité, konkrétní
ethické normy, a ty se mohou velmi různit. Vždyť víme, že je
na př. docela jiný hospodářský ethos židovství a křesťanství, ale že
i uvnitř křesťanství jsou velké rozdíly mezi hospodářskou ethikou
katolicismu a kalvinismu. Sombart a Max Weber na př. vysvětlovali moderní kapitalismus z hospodářské ethiky židovství a kalvínství. Manový všeobecnosti asi těžko se budou moci státi centrum
securitatis obrozeného socialismu.
A tak dnes stojí socialismus zase před novou revisí. Reformismus sice přinesl řadu hmatatelných úspěchů, avšak jeho drobečková politika v celku více prospěla kapitalistům než socialistům.
Jeho dějinnou zásluhou, a to zásluhou s hlediska dělnického hnutí
málo slavnou, jest ochočení socialismu, kouzelná přeměna někdejšího Bauernschrecka v hlídacího psa. Snad možno tento vývoj vysvětlit nedostatečnou přípravou socialistů k positivní práci a že
tedy když se k ní konečně dostali, si jí nabrali více než bylo
vhodno; marxismus sám jest kritika a to velmi silná a velmi jednoznačná kritika. První pokus dát socialismu určitý obsah uvnitř kapitalistické společnosti tedy zklamal. Novější pokusy o positivní
*) H e n d r i k d e M a n , C e s t y t v o ř í c í h o s o c i a l i s m u . Přeložila Růžena
ternová. Orbis, Praha 1932.
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socialismus zejména o t. zv. socialismus náboženský a ethický jsou
právě tak rozbředlé a všeobecné jako je marxistická kritika konkrétní
a jednoznačná. Vynalézají jen nová hesla pro starou úlohu (a to nikterak jen socialistickou úlohu) nastoliti spravedlivou společnost zde na
zemi. A platí o nich to, co řekl Rudolf Stammler o podobných pokusech už před Manem, Barthem, Ragazem a pod.: »Nemá cenu, když
někdo by chtěl nazývati socialismem učení o pravém chtění lidí«.

JAN HERTL

BUDOUCNOST VESNICE
Dvojímu způsobu lidského osídlení odpovídá dvojí povaha
a touha lidské duše. M ě s t o je ohnisko stále žhnoucí, spalující
a expansivní, v e s n i c e pramen rythmického života, jeho zakletá
pohoda.
V tyto dvě formy se rozdvojuje společenský život. Město je
důmyslně organisovaná mnohost a vesnice pouhá solitudo. Tak jsme
opět blíž povahovému roztřídění. Jsou lidé, kteří přehlušují pocit
svého života množstvím, jiní opět samotou spoutanou úsilovným
stykem. V společenském uspořádání je město nesporně vyšší formou lidského bytu než vesnice, protože množství si vynucuje privilegia a důstojnost. Město je v neustálém vitálním víření.
Městem však není ještě p o u h á mnohost lidí, v které husté
osídlení zastřelo vzájemnou konkrétní znalost. Kde by potom byla
hranice města a vesnice? Kolektivní pud šel cestami obchodu, neklidného těkání a hledání. Sel údolím řek, schůdnými stezkami,
průseky dalekých obzorů a po mořském pobřeží. V západní Evropě
je městský život souběžný s obchodem a řemeslem. Jimi je v městě
dán základ k rozvoji intelektu. Základ k sebevědomé a oslnivé samostatnosti člověka odpoutaného od přírody. První projev vlastního
sebevědomí, první odklon od vrozených a daných směrnic. »Města
jsou dílem kupců«, praví Pirenne.
Tak se tedy společnost třídí: vesnice si ponechává vrozené
zaměstnání zemědělské, město spekuluje s lidskými vlohami. Na
počátku sice město ještě provozuje zemědělství v hradbami připojených pozemcích, ale čím je prostora omezenější, tím je městské
zemědělství racionálnější. Racionalisace městského zemědělství jde
tak daleko, že je konečně v nové době výhodnější ponechati je
bezstarostně jeho vlastnímu, ryzímu prostředí.
Postupem času nabývají tyto dva životy vlastních způsobů.
Město se podřizuje tomu, co vytvořilo - svému obchodu a řemeslu,
vesnice zůstává v své tvářnosti zemědělská. Avšak z intelektuálního a kolektivního úsilí vzniká privilegovanost městského prostředí.
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Obchod si žádá výsad, výhod a mnoha zařízení, aby podporovaly
život vznikající a rozvíjející se z podnikavé funkce rozumu. »Bürgerliche Gesellschaft ist Tauschgesellschaft« říká Tönnies.
Tak se stává město politicko-administrativním střediskem. Výsadní postavení města pak rychle vzdaluje jeho charakter od charakteru vsi. Velké město dnešních časů je nejrozvinutější a nejsložitější formou společenského života.
Naproti tomu vesnice je isolované osídlení, které má za všech
okolností snahu býti »malým kruhem hospodářským a společenským« (Schmoller). Uvnitř vesnice jest spleť sociálních zájmů velmi
intensivně rozvinuta - třebas jednoduše, avšak celý souhrn v tomto
jedinstvu uzavřený jest přitahován do středu, od staletí zhutněném
sociální isolací a politickou nečinností. Zemědělské zaměstnání převažuje, zmocňuje se veškerého vnějšího interesu a zahrnuje i ty
obyvatele, kteří se zemědělství cele neoddávají.
Charakter organické činnosti zanechává tolik pochybností o samobytnosti člověka, o jeho síle, rozletu, touze, víře v sebe; schopnosti jsou omezeny na úzké a krátké rozměry, třebas osvědčených a spolehlivých možností. Rolníkova skepse k velkým činům,
k ušlechtilé ctižádosti, která u něho tak často splývá s utilitarismem,
vyvěrá z povahy zemědělské práce. Všechno je závislé na této
přírodě: doba, práce, tempo. Rolník nerad měří síly s přírodní mocí.
Raději se utíká jinam, je-li příroda výbojnější. Ne boj, nýbrž Boha
volá na přírodu. Jakýpak boj, jsou-li perspektivy tak staré, jasné,
pravidelné a nakonec vždy pravdivé. Úkony se každoročně opakují, libost a vůle jsou omezeny nebo vůbec vyloučeny. Tomuto
řádu se podrobil rolník bez pokusu odporu. Šťastně tu vyloučil
rozum, který by ho byl strhl hned na počátku k nepředloženosti
a překotnosti.
Ratio nalezla sídlo v městě. Je jí zde volněji. Rozrušila tu
úplně prostředí. Město je nervosní a pestré, hraje si s vůlí a libostí,
protože průmysl, obchod a jiné základy městského habitu představují nepřerušitelnou řadu výkonů, opakování dle libosti, překotnou
honbu a mechanistické zvládnutí hmoty. Město přitahuje, roztahuje
se, skýtá svým členům pohodlí v pozornosti, výhledu, v apercepci.
Měšťák se nemusí vydávat na pouť, »nechá svět přijít k sobě«, říká
Riehl.
Jaký je to rozdíl od organické činností zemědělského prostředí!
Město je nepřetržitý vír myšlení, neustávající v hledání a vynalézání a chybování, je nejosobnější souběžník času, který nelze
v žádné chvíli přistihnout ani zastavit. Musí být bráno v své udýchané a plasmatické podobě. Není od ničeho isolováno, protože je
podnikavé až k nešetrnosti.
Naproti tomu vesnice a její obyvatelé opodál překrvených
tepen jsou mlčky poddáni přírodě, vášním a rythmu své samoty.
Město je středem společnosti lidské, vesnice vzdálenou končinou.
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Typ člověka žijícího na široké prostoře v kruhu omezeného
počtu přátel a živícího se spoluprací s přírodou, která mu vtiskla
svoje podmínky života, jest typem ve společnosti zvláště pozoruhodným. Život sedláka nabyl jeho prací a isolovaností od ostatních
vrstev určitého sociálního stylu. Jako šlechta kdysi vylučujíc se a
ohraničujíc měla svůj »grand style«, tak i vyloučený a společensky
ohraničený sedlák žil ve formách a způsobách zcela hotových,
konečných a přesných.
V takových kontraposicích uvažoval i Spengler. Sedlák - organický člověk - zdá se mu věčný, protože nedějinný (geschichtslos),
kdežto město je »masou spotřebovaného materiálu.«
Je nepochybné, že podmínky prostředí, práce a uzpůsobení
povahy zakládají i dnes rozdílnost obyvatelů měst a vesnic. Je však
otázka, do jaké míry, a jaká je budoucnost rozdílů těchto dvou skupin.
U nás jsou dvě představy samostatného typu sedláka. Jedna
je založena citově, druhá ideologicky. Spenglerova nekonečná nit
praselství byla by přetržena poprvé typem barokního sedláka (zde
je i základ sentimentální představy sedláka). Barokní sedlák snadno
podlehl hýřivosti a pestré okázalosti kroje, způsobů, zvyků a projevů, která nesouvisí s představami dřívějšími. Do tohoto typu sedláka, který se stal pro naši dobu folkloristickou zálibou, zasáhla
ideologie a současná městská kultura tak mocně, že začínáme míti
povážlivé pochybnosti o spenglerovském »Urbaueru«.
Naproti městu, které se na počátku městské kolonisace oddělovalo a vzdalovalo vesnic, dnešní město se rozlévá široko a daleko,
zabírá svým vlivem v soustředných kruzích okolí, pohlcuje prostřednictvím techniky starý a vyrovnaný způsob zemědělské práce a
života, mechanisuje organičnost vesnického života. Vnější vlivy jsou
provázeny ideologickým pronikáním.
Ideologické zasahování je staršího data než zasáhnutí technické
kultury. Předcházelo vlivu techniky, provázelo jej a podporovalo.
Osvícenství rozpoznalo v sedláku současně »základ státu« i »líný,
nehospodářský a polozvířecí lid«. Korunované hlavy daly sankci
k tomu, aby tato nízkost lidského sebevědomí byla pozvednuta.
Ostatně bylo to nastrojeno městy, buržoasie se chystala k rozhodné
bitvě s feudálním zřízením, svět stál před branami demokratického
století, v němž by buržoasie bez selské opory nestála na pevných
nohách. »Kdyby vídeňští studenti a měšťané nebyli začali tanec,
sedláci by trpělivě robotovali a platili desátky, jako jejich otcové!
Jen radikální theoretik, který vůbec nezná sedláky, by si mohl
myslit, že by se pozvedli sami k nějaké revoluci, která by pak
po osmiměsíčním trvání na osvobození sedláků ani nepomyslila«,
říká Hans Kudlich, který byl v Rakousku prvým předtanečníkem
onoho vídeňského tance, z kterého nakonec - 7. září 1848 - vyšel
zákon o zrušení poddanství.
Sedláka tedy »osvobodilo« město. Liberalistická buržoasie ubírající se po stupních k své moci vedla si sedláčka za ruku. Sedlák
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- nemohl vědět, co pro něho bude znamenat tato »svoboda«, (hospodářská nevázanost) honosně proklamovaná, netušil, že větší užívání této svobody souvisí se silnějšími lokty. Města - sídla rozumu,
vynalézavosti, podnikavosti a expanse potřebovala »lidskosti« a »svobody« sedlákovy jen potud. Omyl prvního selského ideologa Alfonsa
Šťastného je právě v tom, že z liberalismu vyšel a nikdy se ho
nezbavil. Šťastný, vzteklý atheista, který si usmyslil s tvrdošíjnou
opožděností roubovat národu současně holbachovskou naivnost a
feuerbachovské »lepší jedění«, zůstal pouhým exponentem městského pronikání na vesnici. Nepochopil podstatu vesnického habitu,
stejně jako smysl vázaného hospodářství v zemědělství.
Sedlák není revoluční element. On, jeho vesnice a jeho zaměstnání proto zvolna podléhá městu, sídlu nekonečných proměn, výboj*
ného průmyslu, cynického kapitalismu a bursiánství. Sedlák zůstával
v jakékoliv hierarchické spořádanosti jistým a spolehlivým stupněm,
je jím pro vlastnosti svého prostředí, svého způsobu osídlení i dnes.
Avšak nevíme, kam až bude společenský dualismus lidského osídlení
nivelisován, čím budou ještě irracionální prvky lidské touhy zprofanovány a kde nalezne člověk vznešenost samoty. Co všechno se
ještě zkroutí grimasou buržoasního století?
Liberalistickou legendu o blahobytu, svobodě, rozumu, rovnosti
a volnosti nám nasadil do kožichu kapitalismus. Následky nese
s sebou také dnešní vesnice, před sto lety oněmi vídeňskými měšťany a studenty osvobozená. Bylo by dobře, kdyby na sobě nesla
ještě větší úkol. Uchovala-li si v sobě prvky, o nichž jsme mluvili na počátku, lze předstoupiti před svět s návrhem, s jakým před
400 lety přicházeli vrchnostenští emisaři: rusticum acceptare. A opačně: reagrarisovat Evropu.
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B O L Š E V I C K Ý ČLOVĚK
Kritika bolševismu musí se snažit nejen jej zamítnouti, nýbrž
jej také dějinně vysvětliti, aby tak odkryla důvody jeho působivosti
v dnešním světě/) Jak se mohl státi mocí, jež ovládá Sovětský
Svaz, to jest jednu šestinu zeměkoule, politicky rozhoduje o osudu
asi stošedesáti milionů lidí a k tomu ještě má silný vliv na velké
masy západní Evropy, ano, celého světa ? Tuto otázku možno
*) Otiskujeme výňatek z knihy W a l d e m a r a G u r i a n a , D e r B o l s c h e w i s m u s . (Freiburg in Breisgau 1931), jež nepochybně jest až dosud nejlepším kritickým dílem o bolševismu.
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zodpověděti jen, pozorujeme-li jeho theorie v jejich dějinném prostředí, postihneme-li síly člověka, k nimž se obrací, pokusíme-li se
přesně určiti zvláštní společenské úlohy, jež chce řešiti a zmoci.
Vypočítávání jeho neúspěchů a výsledků jeho vlády ukáže se na
stálo nepříliš působivým bojovým prostředkem, protože on sám
považuje svou přítomnost za zcela nepostačitelnou a staví proti jejím
nedostatkům budoucí úkoly a budoucí vývoj, jimž slouží. Teprve
ze základní kritiky bolševismu, která jej pojímá jako důsledek dějinných a názorových vývojů, možno ukázati, proč nesnáze, jež
vyznačují jeho panství na Rusi, nejsou projevy růstu, nýbrž zjevy,
které vyplývají ze vší jeho podstaty. Nevznikly náhodně, protože
spočívají na jeho celkovém pojetí člověka.
Toto pojetí člověka nese celou jeho theorii. Jest to jemu samému nepovědomé metafysicko-náboženské rozhodnutí, jež určuje
směr jeho politicko-sociálních názorů. Výrazem tohoto pojetí podstaty člověka jest víra v socialistickou, samu sobě postačující společnost jako cíl dějin lidstva. Pro člověka je rozhodná společenskohospodářská činnost. Jest schopna jej zcela a úplně uspokojiti, neboť
v ní jest úplně uzavřen smysl lidského života. Dobrá organisace
společensko-hospodářského života přinese řešení všech otázek lidského žití, učiní konec vší lidské bídě, uskuteční ethické požadavky
svobody, rovnosti a spravedlnosti; dá individuu všechny možnosti
rozvití; před ní mizí všechna tragika a nespokojenost; to jest ta
utopie, jež jako víra v naplnění smyslu života společenskou činností a organisací určuje a nese všechnu bolševickou theorii.
Pro toho člověka, jejž bolševismus považuje za ideál a za nositele budoucího vývoje, není už žádné věčnosti. On nezná žádné
city, které by stály výše než city společenské přináležitosti. Pro
tohoto člověka jest společenská práce to nejvyšší; technika, rozmnožování vědění, jež slouží jako podklad pro další vědecké pokroky, jsou příslušné životní úkoly. Bolševický člověk jest člověk
tohoto světa, - avšak přece ne individualista, jenž se spokojuje
s osobním požitkem, který pozoruje běh dějin a v tomto pozorování nachází své potěšení anebo jím stále hlouběji upadá v zoufalství. Bolševický člověk tohoto světa je bytost sociální. Jest to
tvor společenský, jemuž skutečnost zřízení všem členům odpovídajícího a činnost společnosti značí smysl dějin, jenž všemi prostředky bojuje pro tuto společenskou organisaci tohoto světa.
Proto pokládá boj za tuto společenskou organisaci, jež jest zároveň požadavkem i výsledkem přirozeného dějinného vývoje, za
něco ethického. Ethika bolševického člověka jest ethika bojová;
vše, co slouží revolučnímu třídnímu boji, jest dobré - tak formuloval její základ Jaroslavskij/) V třídním boji, v jeho nositeli, straně,
jsou už předobrazeny životní formy přicházející socialistické společnosti. Nutí k solidaritě, k dobrovolné, tuhé disciplině, k píli,
*) J a r o s l a v s k i j , O p a r t e t h i k e , Leningrad
ethické, co se shoduje s proletářskymi zájmy.
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1925; zjišťuje, že to jest

k zřeknutí se individuelních přání a k ustoupení vlastní osoby za
požadavky strany. Můžeme tedy říci, že všechno člověku vlastní
úsilí po naplnění života jistým smyslem, všechna přirozená potřeba
člověka, vyjiti ze všednosti, dáti své činnosti nadosobní význam,
jest zcela možné u člověka bolševického. Avšak on není celým
člověkem, nýbrž jest to člověk, jehož podstata je téměř zmrzačena,
oloupena o své rozhodné částice. Všechna úsilí člověka se měří
podle této zpotvořeniny, to jest hospodářská a společenská činnost
určují vývin všech ctností, duchovního života atd.
Při tom jest ještě třeba si povšimnouti, že vývoj této činnosti
jest vtlačen do schématu určeného marxistickou doktrínou. Proletář
jest nositelem dobra, socialistické společnosti; průmysl jest rozhodující hospodářskou mocí, velkopodnik jest základní formou společnosti. Odtud vyplývá zvláštní zploštění životního obsahu. Vše jest
sice jasné a přehledné, ale za to zmizela plnost života. Jsou to
zcela jednoduché formy, v nichž má být postižen život. Možno
s nimi sice lehko zacházeti, avšak vyřazují podstatné částky lidského žití. Pravda, tyto projevy lidského života mohou se vyskytnouti také u bolševických lidí, avšak jen v pancíři těchto formulí
určujících život. Spravedlnost, svoboda, dobrota, smělost, vášeň jsou
tu jen k tomu, aby sloužili marxisticko-leninistickým formulím. Jsou
jen tehdy ceněny, když prospívají třídnímu boji, když stojí ve službě
průmyslové výstavby proletářské strany atd. Proto jest příznačné,
že bolševici mluví o stranické ethice. Nejde při tom o ethiku vztahů
mezi straníky, nýbrž o ethiku, jež má dosavadní ethiku nahraditi.
Jsou to zcela určité dějinně-společenské zvláštnosti, jež propůjčily tomuto obrazu člověka svůdnou moc v dnešním světě. Bolševický člověk jest totiž člověkem, který přisvědčuje vývoji moderní společnosti a chce jej zároveň tak formovati, aby přišel všem
lidem k dobru. Zdá se tedy, že zdůvodňuje tento vývoj také ethicky.
Můžeme označiti bolševického člověka za produkt moderní měšťácké společnosti, právě proto, že jeho boj jde proti nynějšímu
zřízení této společnosti. Neboť chce její hnací síly učiniti jedinými
základy přicházející společnosti, a to takovým způsobem, který nejvíce stupňuje produkci a zároveň všem přijde k dobru.
Bolševický člověk uznává práci, hospodářsko-společenský výsledek za rozhodné životní síly. V tom je zcela za jedno s měšťáckou společností kapitalismu. Avšak zavrhuje na měšťácké společnosti ještě trvající rozštěpení života a společnosti na oblast soukromou,
v níž se uznávají ještě jiné hodnoty než hospodářské, a na oblast
veřejnou, jež jest určována hospodářskou zákonitostí; pro něho má
být vše veřejné. Proto se mu jeví rozluka soukromého a veřejného
jako výraz špatné společenské organisace. Zřízení společnosti není
ještě tak uzpůsobeno, aby společenská činnost prospívala všem,
společnosti jako celku. Jest totiž ještě oblast soukromí, jež stojí
nad společností, podržuje si výsledky společenské činnosti. O tom
nechce bolševický člověk nic vědět. Nerozumí, jak se dá ještě
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ospravedlniti tato rozluka, když veřejnost pokládá společenskohospodářský výsledek za rozhodující. Vyvozuje z tohoto ocenění
jen závěr, jestliže pokládá soukromí za nemorální, neethické. Vždyť
pozůstává jen v upotřebení společenské práce, hospodářského výsledku pro osobní požitek. Proti tomuto mravnímu individualismu
staví svou víru ve smysl lidství v sobě postačitelné, všechen život
postihující a obchvacující společnosti.
Atheismus bolševického člověka, jenž vystupuje jako formulace víry v soběpostačitelnost produkující společnosti, předpokládá
tedy měšťáckou společnost, pro niž idealismus, zdůrazňování duchovna a náboženství jsou jen soukromými záležitostmi, to jest
neurčují již veřejnost, nýbrž jsou tu ještě jen jako mocnosti soukromého života. Ony stojí ve svých požadavcích vedle společenského života; v něm se jeví hospodářská zákonitost jako moc, jež
vše vede a určuje. Všechno zdůrazňování duchovního, náboženského zdá se tu býti jen k tomu, aby podpíralo tuto zákonitost a
ospravedlňovalo ji. Duchovní a náboženské slouží společenské praxi,
mají ji podporovati, rozhodně ne ji omezovati. Religiosita jest tak
utvářena, aby ospravedlňovala sociální vzestup stavu, který má za
základ hospodářskou činnost, to jest měšťáctva; dostane se s traditionelním náboženstvím do konfliktu, jak dokázal Groethuysen ve
svém popisu poměru francouzského měšťáctva ke katolické Církvi
za doby předrevoluční, když toto tradiční náboženství zdá se brániti
sociálnímu vzestupu a nepovažuje jej za smysl veřejného života.*}
Marxismus a tím bolševismus otevřeně vyslovují tajný, skrytý
světový názor měšťácké společnosti, když považují společnost a
hospodářskou činnost za absolutno. Zároveň zachovávají také ještě
její ethický charakter, když se snaží tak uspořádati absolutno hospodařící společnost - aby spravedlnost, rovnost a svoboda, původní to požadavky vzestupujícího měšťáctva, byly umožněny všem.
Hospodářství se stalo vzestupem měšťáctva, vývojem měšťácké společnosti středem veřejného života. Proletariát má tento proces dále
vésti a zničiti egoistické pojistky měšťáctva, zachovávání soukromé,
idealisticko-náboženské oblasti k ospravedlňování hospodářské nespravedlnosti a nerovnosti.
Jak nyní vypadá proti této konstrukci skutečnost? Jak se zachovává bolševický člověk ke skutečnému člověku? Tu musíme
nejprve připustiti, že kritické postavení tohoto obrazu člověka jest
neobyčejně silné. Vždyť bolševický člověk zdá se skutečně odpovídati vládnoucím světovým názorům, jež on jen otevřeně vyslovuje a neupírá je masám. Bolševický člověk zdá se tedy býti mužem
skutečnosti, který opravdu vede zájmy mas k podstatným úlohám:
zdůrazňuje jejich politicko-hospodářské poslání. A tak bolševismus
působí ve světě, který zdůrazňuje hospodářsko-společenský výsledek,
*) G r o e t h u y s e n , D i e E n t s t e h u n g d e r b ü r g e r l i c h e n W e l t '
L e b e n s a n s c h a u u n g i n F r a n k r e i c h , 2 sv., Halle 1927/28.
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na ty, jimž se na tomto výsledku nedostává podílu. Jeví se jim
jako moc, jež dává smysl životu přítomnosti. Bolševismus zdá se
býti světovým názorem, jenž vychází z hospodářských skutečností
přítomnosti a ukazuje, že mají přece také jistý světodějinný smysl,
ne jen ten, prospívat malým skupinám lidí.
Tím je dán rozhodný předpoklad působivosti bolševismu v dnešním světě. Bolševismus jest utopie, jež se jeví masám jako výraz
skutečného vývoje a pohání je k aktivitě. Bolševismus neobrací se
proti všednímu světu určovanému prací a hospodářstvím, nepožaduje žádných základních změn, nýbrž umožňuje v tomto světě
aktivitu, obrací se na vědomí poslání, zdá se dávati podklad pro
ostrou a přece ne do fantasií zabočující oposici. Bolševismus stává
se vírou pro člověka, který moderní měšťáckou společností buď
ztratil veškerý skutečně živý vztah k tradici, nebo jehož tradice,
přirozený světový názor, samozřejmá religiosita se zhroutila před
nesnesitelností všednosti. Tu se mu jeví každý pokus, ukázati na
onen svět, jako nepravdivý a neskutečný; toto ujišťování činí na
něho dojem, že náboženství jest jen ospravedlněním jistých společenských poměrů, jež on pociťuje jako nemožné, nesnesitelné
Při tom jest třeba si povšimnouti, že právě barbarská primitiv-,
nost bolševismu, jednoduchost jeho formulí, je zvláště působivá.
Může - jak tomu je především v Sovětském Svazu - učiniti nejhlubší dojem na lidi, kteří ještě neměli živého styku s civilisací a
jimž se proto bolševismus jeví jako nositel osvěty) Tu rozhodně
působí uzavření veřejnosti v zájmu bolševismu; všechna veřejnost
se zabavuje bolševickými formulemi, celá aktivita v jedno spadá
s bolševismem. Avšak primitivnost bolševismu může působiti také
na ty vrstvy, které už nejsou živě určovány dějinnou tradicí, jimž
všechna kultura a k ní přináležející, nebo aspoň ve vědomí s ní
spojené náboženství se jeví bez smyslu, jež se už jich netýká.
Jenom vymoženosti civilisace a techniky se považují za smysluplné,
a zde může navázati bolševismus, při čemž právě tu může se stati
obzvláště vlivným, kde přistoupilo zklamání z parlamentární práce
socialismu.
To jsou oba rozhodné masové typy, Rus, Asiat atd., který ještě
nedospěl k civilisaci, a člověk z kořene vytržený moderním světem
•) B o l š a k o v, D ě r e v ň a 1917/27, Moskva 1927, na str. 4 1 3 a nasl. zjišťuje,
ze protináboženská propaganda na vesnici - popisuje poměry v jednom okresu sovětského Ruska - vedla právě k oživení náboženského zájmu. Tu uváděli sedláci
proti přednáškám, jež se snažily vyříditi náboženství pomocí theorie o mythech,
pomocí přírodních věd, poukazování na zbytečnost kněze atd., asi následující: »-Ale
sektáři přece nemají žádné kněze. Vždyť jsou také lékaři a mathematici, kteří přece
právě tak vše znají, jako náš komsomolec. Avšak věří při tom v Boha.« Bolšakov
proto radí vycházeti při protináboženské propagandě u sedláků ze sociálních poměrů
všednosti. Jestliže popisy Bolšakova, který ostatně sám jest selského původu, jsou
správné, pak převládá u sedláků tradicionalisticky poměr k náboženství. Tak se na
př. uvádí proti plánu strhnouti kostel, že jej vystavěli předkové a že proto není
přípustno kostel zbořiti.
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kapitalismu, na něž bolševismus nejsnáze získá vliv. V jejich postavení se jeví bolševický člověk jako něco smysluplného a lákavého, jako člověk skutečnosti a ne jako mrzák, jemuž jsou závažné
oblasti života cizí. Vedle toho jest ještě jmenovati ty, kdož pozdravují bolševismus prostě jako vykupitelský zjev, kdož jej považují za příležitost ke vstupu, jenž by jinak nebyl možný, kdož
se na něj dívají jako na ospravedlnění morální bezuzdnosti, cení
jej jako moderní formu liberalismu, protože je proti reakci. Avšak
velmi bychom podceňovali bolševismus, kdybychom jej chtěli ztotožňovati s těmito více nebo méně pnživnickými souběžci. Jeho
velké nebezpečí je v tom, že v měšťácké společnosti se může jeviti jako světový názor masám, jež chtějí udělati ze své hospodářské činnosti základ nové společnosti a uspokojiti svou vůli k vzestupu.
OD U T O P I E K T Y R A N I I
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Bolševismus jest moc, jež se cítí dědičkou a přemožitelkou
měšťácké společnosti. Odvolává se na nedostatky měšťácké společnosti, na nutně se v ní vytvořující protivu mezi zbídačovanými,
při nejmenším žádné naděje na vzestup nemajícími masami a mezi
hospodářsky úspěšnými, na její hospodářské krise, na její vnitřní
protivy, jež ohrožují svět stálým válečným nebezpečím. Odvolává
se na její praktický materialismus, který uznává všechny ideály a
náboženství jen potud, pokud se ukazují užitečnými sociální skutečnosti a hospodářskému pokroku. Odvolává se na svou vlastní
odvahu, kterou stárnoucí kapitalismus se svými monopoly, se svou
finanční byrokracií atd. už nezná. Právě skutečnost, že bolševismus
v Rusku, v Sovětském Svazu ještě není hotov, že tam musí teprv
činiti pokusy socialistické výstavby, se staví jako znamení převahy.
Jistě bylo by zcela chybné na př. z působnosti pětiletého plánu
vyvozovat, že byl podán důkaz pro úspěšnou nadřazenost nových
method plánovitěhospodářských, avšak při základní kritice nezáleží
na jednotlivých pokusech bolševismu, nejde o to, rozhodnouti, zda
v praxi skutečně plní své sliby nebo zda jeho t. zv. socialistická
výstavba nevytváří jen státní kapitalismus, který jest veden a podporován donucovacími prostředky jisté malé skupiny. Jde o to, poznati základní charakter bolševismu jako nového náboženství, které
to myslí vážně s moderním příklonem k politice a hospodářství
jakožto mocem, jež dávají životu smysl, a tento příklon spojuje
s ethickými požadavky a sliby do budoucna. Tím dostává se bolševismu pružnosti a jednoznačnosti, jež jej nadřazuje všem liberálním a postliberálním formám relativismu. Na všechno má jasnou
odpověď a tato odpověď působí právě proto, že jest jednoduchá,
srozumitelná masám, odpovídá světovému názoru moderního světa
a může se přizpůsobiti rozličným situacím, vývojům atd.
Nelze tedy bojovati proti bolševismu jen politícko-hospodářskými úvahami. Bolševismus jest spásné učení, jež právě proto jest
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moderní, jež proto se ukazuje dítětem měšťácké společnosti, protože věří, že lze dosáhnouti spásu světa a vykoupení lidstva pomocí politických opatření a hospodářských změn. Hospodářské a
politické postavení světa se dnes tak utvářelo, že nelze vystoupiti
proti takovémuto politicko-hospodářskému spásnému učení s odvoláváním se na osvědčený dosavadní řád. Vždyť by nedošlo k tomuto utopickému spásnému učení a především k jeho působení,
kdyby se byl dosavadní řád osvědčil. Jeho vznik a jeho působivost
jsou právě důkazem toho, že zde něco neklape. Bolševismus je
zároveň produktem a soudem nad měšťáckou společností. Ukazuje,
k čemu se dospívá, když se to skutečně vážně myslí s tajným
světovým názorem měšťácké společnosti, když odpadne její zajištění
mocmi jí samé cizími, jako je náboženství.
Kritika bolševismu nesmí tedy vycházeti z jeho boje proti nynější měšťácké společnosti. Neboť odtud se podávají jen zcela všeobecná zjištění historicko-psychologického rázu. Tak třeba možno
soudit, že bolševismus odpovídá zvláštnímu hospodářsky zaostalému postavení Ruska. Ze jenom donucení bolševismu mohlo přivésti líné ruské masy k práci, že bolševismus jest tedy něco asiatského, co nepřichází v úvahu pro pokročilý západ. Tak se změnil
z nebezpečí nábožensko-filosofického v nebezpečí politicko-hospodářské. Ztotožňuje se s t. zv. ruským nebezpečím, jež spočívá
v překotném vtažení Ruska v moderní hospodářský život. Bolševická
velmoc že rozvíjí své theorie jenom za účely zahraniční propagandy, k ospravedlnění poměrů v ní panujících atd. Bolševismus
jako spásné učení bereme právě tak málo vážně, jako vlastní idealistické obraty, jimiž zakrýváme své obchody, své boje o moc.
Tu pak jest bolševismus potírati nejvýše jako ohrožení kultury, při
čemž však zůstává nejasné, co jest rozuměti pod kulturou, kterou
jest brániti. Neboť stoupenci této kultury odkryli dosti pozdě
její souvislost s křesťanstvím. V 19. století byli naladěni zcela liberálně, osvícensky, protinábožensky. Jistě všechny politické a kulturní výklady bolševismu jsou velmi důležité, avšak nelze jimi
poznati jeho charakter spásného učení. Jen tehdy, když se k tomu
dospěje, možno býti bolševismu skutečně nebezpečným. To vědí
bolševici sami zcela přesně, bolševici, kteří se dívají na náboženství
jako na svého nejnebezpečnějšího odpůrce. Neboť absolutno náboženství, Bůh, jemuž jako Pánu a Stvořiteli světa jest podřízeno
lidstvo i jednotlivý člověk, nepřipustí víru v utopii sobě postačítelné socialistické společnosti.
Odhalení nedostatečnosti a neskutečnosti bolševického člověka,
který jest nositelem bolševické theorie a předobrazem pro bolševickou praxi, nesmí také vycházeti ze všeobecných úvah. Nestačí,
když se obracíme proti jeho prázdnotě, jeho duševní chudobě.
Dnešní svět se dostal na rovinu, v níž už nejsou viděti výšiny
duševního života. Příliš mnoho a příliš často jsme se v něm dovolávali idejí a ideálů, takže ideje a ideály ztratily na hodnověr153
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nosti. Síla bolševismu spočívá v tom, že vychází ze sociální a politické skutečnosti, a jest nutno bolševismus potírati právě tam, kde
jest jeho síla. Při tom jest třeba neulpívati na jeho jednotlivých
nedokonalostech, nýbrž ukázati, že vůbec nesplňuje požadavky,
v jichž jménu vystupuje, že jeho člověk vůbec není skutečným
člověkem, že jeho panství musí vésti ke zcela jiným výsledkům
než jakých chce dosáhnouti, že se tedy své utopii nepřibližuje,
nýbrž jen se od ní vzdaluje. Při tom se musí určiti za východisko
to, co vyplynulo z dosavadního popisu jako výsledek vývoje.
Bolševismus používá teroru jen za účelem nastolení společenského řádu, v němž by nebylo násilí. Co se ve skutečnosti stalo
z tohoto tvrzení? Teror se stále více a více stupňoval. Na místo
dobrovolné solidarity se stále více používá teroru. Nejenom proti
třídním odpůrcům, nýbrž i proti vlastním straníkům, kteří jinak
myslí než vůdcové, tedy nechtí uznati t. zv. generální linii. To
vedlo k morální korupci nejhoršího druhu; vládne nepravdivost,
vyvíjí se sociální technika přizpůsobivosti k směrodatnému mínění.
Bolševici vyčítali měšťácké svobodě nepoctivost, že jest jen zdánlivou svobodou, jež ospravedlňuje panství jedné třídy. Diktatura
proletariátu se stala diktaturou nad proletariátem, i když setrvávají
její nositelé na svých cílech. Neboť není možno určiti hranice teroru, když už jsme jej jednou uznali jako politickou zbraň. Trockij
stěžuje si zcela neprávem na teroristické prostředky, jichž Stalin
použil v boji proti němu/) Stalin jednal s Trockým jako s nebezpečím pro bolševismus, a tu tedy byl každý prostředek oprávněný.
Neboť kdo rozhoduje, co jest nebezpečím pro bolševismus, když
už jsme se jednou postavili na půdu bolševické doktríny, jež považuje stranu za nástroj ke zřízení socialistické společnosti ? Vedení
strany. Proto nejsou žádné morální hranice pro bolševický teror.
Systém teroru vytvořil jistý vládnoucí typ, pro nějž panství, i když
ještě trvá na doktríně, znamená víc než vše ostatní. Při tom jest
toto panství založeno jinak než dříve. Osobní osvědčení se stalo
jistě důležitějším než v minulosti; avšak toto osvědčení nemusí býti
ještě osvědčením, jež se shoduje se zájmem obecnosti, naopak,
spočívá na osobní bezohlednosti, hrubosti atd.
Tím je dáno, že nemůže být žádná řeč o odumírání byrokracie, jež Lenin ohlásil jako jeden hlavní cíl bolševismu. Byrokracie byla nahrazena novou, jistě ne tak dobře zajištěnou, jako
byla stará, za to však technicky ještě méně schopnou a ještě méně
poutanou jistými ohledy. Jest to vše náhodné? Jest to výraz přechodné nedokonalosti? Není to náhodné, nýbrž jen důkazem čistě
politického významu bolševické představy o člověku a jemu odpovídající socialistické společnosti. Povýšení politického a hospodářského života na rozhodnou moc bytí vedlo k odlidštění člověka.
Ten se musí snažiti dosáhnouti svého cíle všemi možnými způsoby,
a protože cíl je nedosažitelný, protože společnost nemůže harmo*) Srv. T r o t z k i , D i e w i r k l i c h e L a g e i n R u s s l a n d , Dresden 1928.
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nicky pracovati sama od sebe, musí míti autority a vůdce, kteří ji
vedou a určují, vede víra v utopii o soběpostačitelné společnosti
k neustálému stupňování nátlaku právě na ty, kdož věří v utopii,
berou ji vážně a neužívají jí jen jako možnosti ospravedlnění vlastního vzestupu. Nátlak vytváří zase jako důsledek morální korupci
a pokrytectví, z něhož nevede žádná cesta k očistě společnosti.
Proto se nátlak a pokrytectví stále více stupňují, až přijde okamžik,
kdy se teror změní z vůle uskutečniti doktrínu, utopii, v teror
v zájmu udržení moci. Zde se ukazuje neskutečnost všech spásných učení, jež slibují vykoupení na zemi. Jednoho dne se projeví
jako výraz daných poměrů, jako ospravedlnění nynějších, nespravedlivých, nesnesitelných poměrů a nová revoluce se obrátí proti
těm, kdož původně došli revolucí moci. Ve jménu nové utopie lidé
se obrátí proti staré, jež se stala jen ospravedlňováním bezpráví,
nesnesitelné přítomnosti. Od utopie k tyranii je vždy jen krok a
často nositelé utopie ani nepozorují, kdy tento krok udělali.
Tyranie, k níž vede bolševické spásné učení, nesmí býti ztotožňována s politickým a hospodářským nátlakem. Jest mnohem
rozsáhlejší a proto mnohem nesnesitelnější než normální násilné
panství, protože spočívá na základním světovém názoru, na jistém
pojetí podstaty člověka, cílů společnosti atd. Chce vnutiti člověku
docela určité názory, nespokojuje se s jeho poslušností k státním
a hospodářským předpisům. Člověk má být bolševismem naprosto
uchopen a jat. V budoucnosti už nemá býti žádná protiva mezi
jedincem a společností. Potom musí život jedince spadati v jedno
se socialistickou společností myšlenou jako cíl dějin. A proto má
právo na život dnes jen to, co slouží tomuto vývoji. To vede k duchovnímu nátlaku neslýchaného rozsahu. Všechen duchovní život
má býti zničen, pokud neslouží bolševickým cílům a účelům. Na
místo duchovní svobody a samostatnosti nastupují formule bolševického učení, - náboženství má zmizeti, vědecké badání má dospívati jen k těm výsledkům, jež odpovídají thesím dialektického
materialismu a slouží především bolševickému panství.
Toto zabavení všeho života bolševismem stává se tím nesnesitelnější, čím více se ukazuje, že bolševické formule neodpovídají
skutečnosti, čím více se bolševismus mění z utopie v politickou
tyranii. Bolševické panství vede k masovému zpitomění nejvyššího
stylu; barbar ovládající moderní techniku, - to je bolševický člověk,
jak v nejlepším případě vypadá. Jenom technika, zmocnění se hospodářství, zachování se ve společenském boji jej zajímá. Vše ostatní
odpadá, odstraní se. Jistě, na masy, jež nemají moderní civilisaci
a teprve musí býti k ní dovedeny, jichž země teprve musí býti
industrialisována a jichž životní úroveň až dosud byla neobyčejně
nízká, může působiti bolševická výchova jako pokrok, avšak toto
působení jednoho dne přestane. I v případě zdaru hospodářských
plánů, spojeného s tím zvýšení životní úrovně a úpravy nadějí na
vzestup se dostaví duchovní krise bolševismu.
Přel. Stan. Berounsky
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R U D O L F VOŘÍŠEK

SOUČASNÝ ANTIMODERNISMUS
Pojem ideologie dostává marxismem a jeho rozšířením svůj
přesný a dnes více méně běžný smysl, jakožto označení pro myšlenkovou nadstavbu (právní, politickou, filosofickou a náboženskou),
která je »proměnnou závislou« na hospodářském základu určité společnosti. I když marxismus v základě správně postihl tuto skutečnost
pro buržoasně-kapitalistické období sociálního vývoje západoevropské společnosti, přece nesprávně a jednostranně postavil absolutní
nepravdivost a zvrácenost buržoasní ideologie proti absolutní správnosti a pravdivosti ideologie proletářské, která ovšem zase je nadstavbou hospodářské struktury naprosto protivné kapitalistickému
sociálnímu řádu. Proti dřívějšímu pojetí, v němž ideologie byla
spíš označením planého »teoretisování« proti politické praxi, jest
zde dán její charakter právě onou vázaností a závislostí na sociálním postavení společenské třídy nebo skupiny. Od těch dob se
pojem ideologie - dodejme ihned, že se tak stalo souběžně s duchovními a sociálními přelomy posledních desítiletí - podstatně
změnil: jeho význam se totiž rozšířil z partikulárního pojetí, v němž
jenom některé ideje a představy mají charakter ideologie, na pojetí
t o t á l n í - abychom užili názvosloví Mannheimova*) - v němž
všechny ideje, tedy celý z p ů s o b n a z í r á n í určitých skupin jest
ideologií a to nejen skupin některých, nýbrž všech - při čemž
nesmíme zapomínat, že ideologie není nezávislá a autonomní, nýbrž
právě podmíněná svojí závislostí na určité skupině nebo třídě.
A ještě jednu významovou změnu v souhlase s Mannheimem nutno
zaznamenat: dřívější pojmy ideologie zahrnovaly v sobě jenom
určité lži, zastírající pravý stav věci a pohybovaly se tedy stále
v rovině psychologické; dnes má však ideologie význam daleko
hlubší a podstatnější: mluvíme-li totiž o určité myšlenkové soustavě
konkrétně vymezené historické doby, mluvíme-li o její soustavě kategorií, kterými myslí, pak nám už nejde jenom o psychologický
charakter ideologie, nýbrž o celý m y š l e n k o v ý styl, který převádíme na celkovou situaci doby, což znamená, že nám jde o skutečnosti duchovní, jinak řečeno, že se pohybujeme na rovině nool o g i c k é (duchovní).
Mannheim v knize, kterou jsme jmenovali, poukazuje správně
na to, že tato noologická základna všech ideologií je dnes otřesena jde zřejmě o jakousi destrukci ideologií - že dnes všechny myšlenkové konstrukce a nazírací formy stávají se transparentními, takže
můžeme vidět jejich podmíněnost a sledovat jejich vznik až ke
kořenům, při čemž zajisté půjde o odkrytí mnoha důležitých sou*) Karl Mannheim: Ideologie und Utopie, Cohen, Bonu 1929.
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vislostí a celkových pohledů. Nutno při tom zároveň zdůraznit, že
z charakteru naší situace plyne nutně potřeba totálního pohledu,
který by nejen obsáhl různotvárné projevy doby, v níž žijeme, ale
měl i odvahu, najít společné duchovní předpoklady, z nichž vyplývají, a uvést je v souvislost se skutečnostmi jinými, především
společenskou a hospodářskou.
Dnešní duchovní rozklad ideologií a revise všech pojmů, s nimiž
pracovala doba moderní, odhalování jejich duchovních základů, není
ničím jiným než intelektuálním zakončením děje, který začal dávno
již v oblasti emocionální, neboť, uznáme-li s Bergsonem a Schelerem
primát emoce před myšlenkou, která je jen její »nadstavbou«, pak
veliké a do hloubek zabírající převraty dějin, v nichž se mění nejen
životní ethos, ale i formy myšlení a nazírání a vůbec celý vztah
člověka ke světu, se projevují nejprve emocionálním tušením čehosi dožitého a vyprchalého, touhu po úniku z doby, která je pociťována jakožto nedokonalá a zvrácená a jejíž všechnu bídu chápou
nejprve básníci a všichni ti, jejichž úsilí, třebas i vědecké nebo
filosofické, je neseno silnou emocí: tím si vysvětlíme skutečnost,
že romantismus, reakce na osvícenské výstřelky, především na rodící se společenský individualismus, na počátku minulého století,
stejně jako symbolismus na jeho konci, jsou neseny převážně básníky, za nimiž pak jde výklad myšlenkový a filosofický.
Transparence ideologií a jejich současný rozklad uvádí nás
tedy do středu duchovního dění přítomnosti a poukazuje k proměnám velmi hlubokým, zasahujícím samotné základy nazírání a
nejen to, poukazuje také, k proměně, postihující celý životní ethos
dnešní společnosti, její základní otázky. Uvažujme konkrétně: všechny ideje, t. zv. moderního člověka, ba sám způsob jeho myšlení
stává se problematickým a prochází kritikou; ať poukážeme na
moderní zmatematisovanou a ztechnisovanou vědu, která byla jeho
nejjistějším útočištěm, ať si všimneme jeho předpokladů mravních,
vyjádřených humanismem, jeho idejí politických - demokracie, socialismu, komunismu, liberalismu, kapitalismu - nebo ať poukážeme
na současnou filosofii, především t. zv. existenciální filosofii Heideggerovu, všude se projevuje úsilí o pronikání k pravé podstatě
a jádru těchto ideologií, které jsou nejvlastnějšími projevy toho,
čemu říkáme moderní duch. Snad nejvýrazněji se projevuje tato
snaha o pronikání ke kořenům a plynoucí z toho poznání nutnosti revise všech myšlenkových kategorií v současné filosofii: uvádím tu jenom knihu Fritze Heinemanna »Neue Wege der Philosophie«,") přehlížející syntetickým pohledem celé období filosofického myšlení od r. 1600-1900, které má ve svých filosofických
projevech jeden znak, který odlišuje toto období od středověku
i od starověku: obraz světa, který podává filosofie tohoto období
je založen na předpokladu, že č l o v ě k c h á p e j e n t o , c o s á m
v y t v á ř í . Tuto tesi, která je základem moderní teorie poznání od
*) Quelle - Meyer, Leipzig 1929.
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Descartesa až po Gentile, pokusím se níže vyložit v jejím duchovním
i sociologickém významu; prozatím nám poslouží jako doklad, že
jejím vyslovením se ohlašuje vědomí uzavřenosti jednoho duchovního období, neboť právě v okamžicích takovýchto souhrnných
charakteristik se ohlašuje doznívání určitých principů a vyvstává
potřeba jejich revise. Není to ovšem jenom zde, ve filosofii, kde
se tento příznačný zjev objevuje; mluvili jsme především o teoriích sociálních a národohospodářských, tedy o demokracii, marxismu a socialismu, o liberalismu a kapitalismu a jejich společném
základu, humanismu, kteréžto ideologie se dnes stávají průhlednými
do té míry, že se stávají jasnými jejich základní principy. Z totální
destrukce ideologií byla zdůvodněna nutnost celkové charakteristiky
moderní doby, která nese všechny znaky dob kritických či analytických, v opaku k dobám organickým či syntetickým (jakou se
jeví středověk), přijmeme-li za dělítko toto označení Saint-Simonovo. Pokusíme-li se o to, tedy zajisté nám půjde o stanovení
těch základních principů, v nichž by byl potencionálně shrnut obsah
toho, co vývojem dochází pak svého aktuálního vyjádření. Je tu
zajisté nebezpečí, že se dopustíme jistého schematisování, které
nás uvede v podezření, že složité duchovní dění příliš zjednodušujeme; má-li však naše zkoumání mít určitý smysl, pak musí
být jasně stanoveny základní a podstatné prvky t. zv. »moderního
ducha«. Dobu moderní chápeme zde jako období, začínající Renesancí a Reformací a postupující pak složitou vývojovou diferenciací
přes století další až do stol. XIX. a našeho. Nejasný a dosti opovrhovaný pojem ducha jakožto něčeho*objektivního tu chápeme
jako výraz pro dvojí charakteristický rys každé kultury, která vždy
má: 1. určité p o j e t í č l o v ě k a a 2. určitou s t u p n i c i h o d n o t .
Při všech duchovědných pokusech o postižení základních rysů
určitého období musíme stanovit určité souvislosti, které spojují
skutečnosti na prvý pohled dosti odlehlé; je proto nutné připomenout, že je třeba uznat j e d n o t n o u s t r u k u r á l n í s o u v i s l o s t ,
mezi jednotlivými úseky teoretického myšlení (na př. je zajisté
souvislost mezi teorií poznání a určitými formami zespolečenštění,
jak ukážeme), kterážto strukturální souvislost však neznamená, že
převádíme jednu složku na druhou (na př. nevykládáme teorii poznání z forem společnosti) neboť bychom tak upadli v nebezpečí
sociologismu. Sociologie vědění totiž ukazuje, že určité formy myšlení a nazírání jsou spjaty s určitými formami společnosti, ne ovšem
co do svého v z n i k u, nýbrž co do výběru a charakteru; tak na
př. v kapitalisticko-industriální společnosti jest věda chápána především jako nástroj ovládnutí skutečnosti, odtud její převážně matematicko-technický ráz, zasahující až do psychologie (psychotechnika), sociologie (především americká) a pedagogiky (Dewey, činná
škola); umění jest chápáno jako kompesence zracionalisovaného
životního stylu a jako vyžití potlačených instinktů a tužeb v přísně
technicky a civilisačně usměrněné společnosti; odtud vyhledávání
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těch sfér, kde irracionální tok života není ještě pevně zformován
(kult podvědomí a snu v surrealismu a poetismu).
Problém moderní doby jest tedy vlastně problémem totální ideologie, jejíž noologické základy a jejich vznik nutno především
zkoumat a to v historickém vzniku i věcné podstatě. Jest ovšem
důležité poznat, že toto zkoumání vzniká z určité s i t u a c e , v níž
jsme, a že obsahuje zároveň už určitý náznak kritiky, plynoucí ze
stanoviska, které bychom mohli nejlépe označit Maritainovým slovem a n t i m o d e r n i s m u s . Antimodernismus zdá se nám být vůbec spodním proudem všech pokusů o únik z dnešní t. zv. krise
a užíváme-li jej zde vědomě, jakožto označení určitých snah, tedy
tak nečiníme z naprostého odporu ke všemu, co jest výtvorem
moderní doby, nýbrž přesně rozlišujeme, co jest řádu formálního
a co řádu materiálního, což znamená, že může být rozpor mezi
materiálními projevy určité doby a formou, která ji oživuje. Moderní doba prožívá takový rozpor mezi vyspělostí vědeckou a technickou a mezi duchovními principy, kterými žije. Pokusíme se zde
tedy podat základní fakta, která podle našeho soudu jsou v první
řadě důležitá pro pochopení moderní doby a z nich vyvodíme hlavní
předpoklady současného antimodernismu. Jakožto podstatné změny
pro vznik moderního nazírání vzhledem k středověku pokládáme:
1. r o z r u š e n í s t ř e d o v ě k é h o t h e o c e n t r i s m u a p o s t a v e n í člověka, j a k o ž t o s v é p r á v n é b y t o s t i do s t ř e d u
v š e h o z á j m u . Tento přelom, jehož zárodky jsou dány již v Renesanci, má v sobě potenciálně obsažen vývoj k ryze modernímu
individualismu, také hospodářskému, jímž je kapitalismus a společenskému atomismu, který jest v základech demokratismu, socialismu a komunismu. Zde jsou dány už zárodky k filosofickému
subjektivismu a solipsismu, zároveň také zárodky t. zv. Bewusstseins-philosophie, vrcholící v Kantovi, která objektivní roztříštěnost
kosmu nahrazuje syntetickou schopností subjektu
2. p ř e n e s e n í t ě ž i š t ě č l o v ě k a z r o z u m u d o v ů l e
v pozdní scholastice u Duns Scota a tím rozrušení kontemplativního poměru ke skutečnosti a jeho nahrazení vztahem, založeným
na ovládnutí skutečnosti, což má svůj sociologický korelát ve vyřazení kontemplativní kasty mnichů a v nástupu společenské třídy,
usilující o moc, buržoasie. Zde je také jádro pozdějšího vývoje moderní doby k aktivismu, k voluntarismu, k ztechnisované vědě, charakteristické právě pro kapitalisticko-buržoasní období moderní doby.
S odklonem od theocentrismu a prohlášením autonomie lidského
individua souvisí
3. r o z r u š e n í s t ř e d o v ě k é s t a v o v s k y o r g a n i s o v a n é a n a s o l i d a r i t ě p o s t a v e n é » G e m e n i s c h a f t « a její
nahrazení moderní atomisovanou »Gesellschaft« (užívám zde pro
větší názornost Tonniseových výrazů, běžných v německé sociologii). S tím souhlasně - potvrzujíc tak zákon strukturální jednoty
- rozrušení pojmově-realistického myšlení, jemuž obecné pojmy
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jsou realitami, nejen slovy, a které jest vázáno na pevné společenské celky v středověké pospolitosti, v moderní nominalismus, který
má svůj sociální korelát v Rousseauově »Contrat social«, dle něhož
individua od sebe oddělená vcházejí v umělé společenské celky na
základě smluvním. Nominalistická jest nejen demokracie, nýbrž i socialismus a komunismus. S tím zase souvisí
4. p r o m ě n a p ř e v á ž n ě s t a t i c k é h o m y š l e n í v e střed o v ě k u , které uznává určité pevné skutečnosti, neměnící svoji
podstatu, (stav, stát) v c h á p á n í d y n a m i c k é a v ý v o j o v é *
vrcholící v evoluční teorii XIX. stol. Toť vlastně jádro moderního
historismu, který nazírá na vše s hlediska změny a který je na
př. charakteristický pro marxismus, jenž pokládá středověký stav
za něco přechodného, z čeho se vyvinula společenská třída a spospolečnost třídní, která zase není definitivním stavem, nýbrž jen
přechodním stupněm k beztřídní »socialistické společnosti«. Konečně
je pro moderní nazírání charakteristická
5. proměna středověkého sociologického názoru, že č l o v ě k
m ů ž e b ý t z á r o v e ň z a p o j e n do v í c e z á k l a d n í c h s p o l e č e n s k ý c h c e l k ů , stupňovitě odlišených (stav, národ, stát, církev)
v pojetí, že jest jen jedna přirozená a původní forma společenského
života (na př. třída, národ, stát) - odtud moderní sociální simplismus
a zabsolutnění jedné formy společnosti: buď národa (nacionalismus)
nebo státu (Hegel) nebo společenské třídy (Marx).
Hledáme-li pak noetické pozadí všech těchto jednotlivých projevů moderní doby, pak přicházíme k dvojici vzájemně proti sobě
stojících teorií poznání, které jsou zároveň formami poznání dvou
proti sobě stojících dob: je to r e a l i s m u s a n o m i n a l i s m u s .
Poukázali jsme již shora v bodě 3. na strukturální souvislost středověké formy společenské a pojmově realistického myšlení - jako
naopak jest vztah mezi moderními formami sociálních svazků, postavených na společenské smlouvě, a mezi nominalistickým způsobem myšlení, který shrnuje pod určitý pojem sumu jevů, dle měřítka konvence a zkrácení poznávacího procesu. Nominalismus
redukuje vlastně pojmovou činnost na subjektivní vytváření s l o v a ,
které jenom shrnuje mnohost jevů - proti realismu, který chápe
pojem jako realitu, vyjadřující universalia, skrytá ve věcech - čímž
nominalismus souvisí se vznikem filosofického idealismu, který se
výrazně projevuje u Descartesa a Kanta a proniká celým myšlením
období od těchto myslitelů až k nám. Filosofický idealism tohoto
období a jeho tvrzení dá se shrnout ve dvě tése, z nichž jednu
jsme již uvedli, ponechávajíce její širší sociologický výklad zkoumání dalšímu, totiž tési, ž e č l o v ě k p o z n á v á j e n to, co vyt v á ř í . Druhá tése zní: s t e j n é j e s t p o z n á v á n o s t e j n ý m . Celý
dosah první věty, poukazující k souvislosti sociální i hospodářské,
bez níž bychom ji nepochopili, je dán tím, že vyjadřuje určitý
vztah k realitě, který je zcela odlišný od středověku: jestliže zde
byla k o n t e m p l a c e ontologicky podmíněného řádu ve světě nej160

vyšším cílem vědy a filosofie, jest v porenesančním období z v l á d n u t í skutečnosti vlastním smyslem vědy (vznik techniky) a tento
emocionální vztah přenáší se i do filosofie, jsa ještě zesilován souběžně vznikajícím sociálním individualismem, Kant dovršuje tento
vývoj svou kritikou teorií poznání a svým kopernikánským obratem, dle něhož poznání vzniká tak, že do smyslového materiálu
vnášíme apriorní nazírací formy a kategorie, čímž vlastně f o r m u j e m e svět, zbavený rozbitím staré metafysiky ontologického řádu.
Novokantism minulého století je přesvědčen, že předmět poznání
sami vytváříme logickými kategoriemi nazírání, »že předmět není
dán, ale uložen«. Druhá tése idealismu je správná potud, že pokládá
poznání za děj immateriální - což platí o poznání jakožto aktu přenáší však tento jeho podstatný znak i na předmět poznání a
vyvozuje pak z toho nesprávný závěr, že i předmět má povahu
ideální. To je základ všech immanentistických filosofií. Chceme-li
tedy podati úhrnem podstatné znaky moderního myšlení, učiníme
tak dvěma vzájemně se podmiňujícími pojmy, kterých užil také
Maritain v knize »Antimoderne« a které jiným způsobem vyslovují
to, co jsme dosud uvedli k charakteristice moderního názoru. Maritain označuje moderní filosofii zároveň za i m m a n e n t i s t n í a
t r a n s c e n d e n t i s t n í což znamená: 1. svoboda a niternost v moderním myšlení záleží podstatně v oposici k ne- já, v prohlášení
nezávislosti nitra na vnějšku; pravda a život musí být tedy hledány
u v n i t ř lidského subjektu a všechna činnost, pomoc a norma, každé
řízení, které by přicházelo od jiného (z objektu, z lidské autority,
z autority boží) jest útokem na ducha (immanentism), 2. proto není
nic dáno, co by nás měřilo a námi vládlo, neboť je to náš vnitřní
základ, který transcenduje a řídí vše dané. Příroda a zákony, definice, dogmata, nejsouce objektem, který by byl dán něčím jiným,
jsou pouhými výrazy našeho nitra a tvořivé činnosti v nás. Maritain mluví o z á k o n u a b s o l u t n í n e z á v i s l o s t i , o a s e t a i s ,
kterou zde moderní člověk prohlásil, když ztratil to, na čem vlastně
závisí, Boha.
Zkoumáme-li s tohoto hlediska nejvlastnější projevy doby o níž
mluvíme, objeví se nám, že tento zákon absolutní nezávislosti je
na dně všech teorií, ať filosofických, či sociálních nebo hospodářských. Mluvili jsme o filosofickém idealismu, v němž immanentism
je jasně vysloven schopenhauerovskou větou »svět je má představa«, musíme si také všimnout, do jaké míry se tento znak projevuje v sociálních a hospodářských názorech. Žijeme dnes, podle
Sombarta, v období t. zv. pozdního kapitalismu (všechny známky
svědčí, že dnes výbojnost kapitalismu doznívá), hospodářské to formy
minulého a našeho století, která má své teoretické předpoklady v anglickém liberalismu Smithově a t. zv, národohospodářských klasiků,
s jeho laissez faire - laissez passer, a která sociologicky neznamená
nic jiného, než rozrušení přísně stavovsky vázaného hospodářství
v jakýsi e k o n o m i c k ý S u b j e k t i v i s m u s , právně formulovaný
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(svoboda podnikání), který je nerozlučně spjat s b u r ž o a s i í , jejíž
životní styl a poměr ke skutečnosti jsme označili za projev v ů l e
k m o c i a o v l á d n u t í reality přírodní i lidské. Kapitalistická ideologie není nic jiného než - marxisticky řečeno, - nadstavba tohoho
základního poměru ke skutečnosti. Ze základního poměru buržoasie
plyne dále i to, že hospodářské zřetele nabývají svrchované moci
nad zřeteli ostatními, tedy i duchovními. Tady je kořen Marxovy
teorie o kultuře jakožto nadstavbě hospodářského základu, kterážto
tese platí j e n pro kapitalistické období západní společnosti a nemůže být přenášena na ostatní společnosti a doby. Buržoasie se
svojí hospodářskou formou, kapitalismem, vytvořila ideologii, která
je nejvýraznější v minulém a také v tomto století a je dána 1.
v ohledu hospodářském akvisitivním charakterem podnikání a plynoucím z toho závodění jednotlivců i národů, což má za následek
nadprodukci a plynoucí z toho nezaměstnanost, zejména v období
intensivní racionalisace (t. zv. běžícího pásu). 2. V ohledu sociálním
postupné vyřazování č l o v ě k a z výrobního procesu a jeho nahrazování strojem, což je zase dílo buržoasie, která ve své touze po
moci si přivlastnila vědecké poznatky a vytvořila t e c h n i k u , typický zjev dneška, která je v kapitalismu určena pro maximum
výroby v minimálním čase, aby tak bylo nabyto největšího zisku.
3. V ohledu kulturním působí buržoasní duch potud, že podřizuje
uměleckou a vědeckou tvorbu hospodářským zájmům; buržoa
vlastně pokládá kulturu za zbytečnou, jedině reální je mu hospodářství, umění a věda jsou jen ozdobné přívěsky, jakási ilusorní
nadstavba.
Marxismus, jak známo, se vydává za největšího odpůrce kapitalismu a buržoasie. Vychází z předpokladu, že buržoasie, která má
v ruce výrobní prostředky jest třídou, která vykořisťuje své zaměstnance, prodávající práci svých rukou, a vytváří tak proti sobě třídu
proletariátu. Jestliže jsme u buržoasie konstatovali nadvládu hospodářských zřetelů nad ostatními, považujíce to za zvrácení stupnice
hodnot, shledáváme se s tím, jakožto postulátem, i v teoriích marxistických; jestliže jsme viděli, jak v kapitalistické společnosti duchovní oblast je opravdu »nadstavbou« hospodářského základu, majíc
jakýsi koeficient ilusornosti jakožto něco méně reálného proti hospodářským zájmům, shledáváme se s tím také u marxismu, jakožto
požadavku pro kulturní tvorbu v socialistické společnosti, nad to
pak ještě teoretické přenesení tohoto poznatku na všechny společnosti a doby; jestliže vidíme, jak v kapitalistické společnosti jest
proletariát nivelisován v jednotvárnou masu, přenáší to marxismus
jakožto požadavek do samého principu nové společnosti, v níž
všichni jsou si rovni. Vidíme u obou těchto zjevů, že původní vyhlášení nezávislosti člověka vede vlastně k jeho [popření, neboť
v kapitalismu ztrácí se v individuum za strojem a v marxismu,
který přejímá celou kapitalistickou ideologii, jest prohlášen za pracovní jednotku. Marxismus, jak jsme viděli, není nic jiného než
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uznání kapitalistické a buržoasní ideologie s antiburžoasní tendencí.
U obou je na začátku autonomie člověka, na konci jeho popření.
To, co je zde řečeno o marxismu, resp. komunismu (bolševismu)
platí větší ještě měrou o socialismu.
Nemluvili jsme dosud o demokracii. Ta však má tytéž znaky
individualismu jako kapitalismus a marxismus. Na jejím začátku je
totéž pojetí svébytnosti člověka, sahající až do doby renesanční a
vzniklé z rozrušení středověkého theocentrismu. Demokracie má
v čele heslo rovnosti, heslo naprosto formální zvracející se ve svůj
naprostý opak, jak vidíme zejména dnes, kdy vývoj dospěl toho
stavu, že je vlastně v demokracii naprostá nerovnost při jejím formálním uznávání. Demokracie souvisí úzce s kapitalismem a s jeho
kvantitativním duchem, jsouc v podstatě také kvantitativní a formální. Na její spojitost s nominalistickým myšlením moderní doby
jsme už poukázali. To se projevuje v celém jejím charakteru a
zvláště v jejím pojetí pravdy. Pravda jest platná a reálná, je to
universale ve smyslu středověkých scholastiků a musí být proto
uznána; nemůžeme však k ní dojít sčítáním.
Tím docházíme k závěru těchto úvah. Jejich smysl byl vlastně
tento: ukázat, na jedné straně, že dnešní rozklad ideologií projevuje znak jakéhosi pronikání k základům moderního názoru a na
druhé straně, dojít k určení těchto základů. Poukázali jsme, že na
začátku tohoto období stojí odklon moderního člověka od Boha,
čili jeho a u t o a f i r m a c e , jak to nazval Berďajev, aby na konci
tohoto údobí se ztratil sám člověk v a u t o n e g a c i (také Berďajevovo slovo) jak to vidíme v kapitalismu, marxismu a demokracii.
Zde jsou dány zároveň objektivní podmínky současného antimodernismu, který nemá jenom emocionální důvody, ale jest zdůvodněno filosoficky a sociologicky a v neposlední řadě také nábožensky.

VÁCLAV CHADRABA

REAGRARISOVÁNI

ZÁPADU

Sledujeme-li rozmach kapitalistického hospodářství v jednotlivých zemích, setkáme se jako s jednou z nejbolestivějších stránek
tohoto vývoje - vedle proletarisace dělnické vrstvy a obecně vzrůstající nejistoty existence každého jednotlivce, i neproletáře - s postupujícím zatlačováním zemědělské složky národní produkce. Výsledky
sčítání, pokud znázorňují vývoj podílů obyvatelstva zaměstnaného
v jednotlivých výrobních odvětvích, přesvědčující nás o nepřetržitě
klesajícím procentu podílu zemědělství. Tento nápadný jev je lehce
vysvětlitelný: kapitalismus, který je veden nejvyšším zřetelem okamžité rentability jednotlivých částí hospodářství, neustále zatlačoval
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odvětví tak málo rentabilní, jako je zemědělství. Jsou hospodářští
historikové, kteří dokazují, že bohatství kapitalistických států se
nakupilo ze soustavného vykořisťování agrární složky hospodářství,
ať už domácí, nebo cizí, nebo nejčastěji obojí. Na evropském kongresu v Římě loni v listopadu vzbudila velkou pozornost slova
rumunského profesora Mihaila ManoYlesco, jenž ve své přednášce
o hmotných antagonismech a duchovní jednotě Evropy ukázal,
jak pomocí nauky o volném obchodu si kapitalistické, industrielní
státy podmanily státy agrární. Manoilesco dokonce tvrdí, že novodobý mezinárodní obchod je náhrada za někdejší otroctví. »Proč odstranila Evropa otroctví právě na počátku průmyslové éry? Poněvadž nalezla v mezinárodní směně průmyslových produktů za naturální výrobky jiných území prostředek vykořisťování, jenž se jí
stal nepostradatelným jakožto náhražka za otroctví.« Při této směně
produkt práce jednoho průmyslového dělníka má podle Manoilesca
kupní sílu produktu práce asi deseti zemědělských dělníků. Klasická
theorie mezinárodní dělby práce a svobodného obchodu, učící, že
tato směna je stejně výhodná pro obě strany, dokonce snad i výhodnější pro státy agrární, měla zajistiti nadvládu států průmyslových a donutiti státy agrární, aby trvale zůstaly na primitivním
stupni hospodářského rozvoje.
Svobodný obchod znamená zaručiti formálně stejnou možnost
soutěže všem, stejně tak jako svobodná pracovní smlouva zaručuje
formální rovnost oběma kontrahentům. Avšak jest třeba zdůraznit,
že jde jen o formální rovnost; v podstatě liberalismu leží, že svobody a rovnosti, jež slibuje, jsou jen formální. Právě tak jako při
uzavírání pracovní smlouvy má kapitalista neskonale výhodnější
posici proti dělníkovi, který má svobodu buď dát se najmout anebo živořit, právě tak při volném obchodu má výhodnější posici
stát kapitálově silnější než stát kapitálově slabší.
V populárních, ale namnoze i vědeckých názorech měří se
pokrok národního hospodářství stavem průmyslové produkce. Představa bohatství je dnes nerozlučně spjata s představou bohatství
z průmyslu, ten stát se považuje za bohatý a vyspělý, který je
nejvíce zindustrialisovaný. (Mimochodem: v tomto tak rozšířeném
naivním přeceňování významu kdejakého stroje je jeden z hlavních
kořenů psychologického úspěchu pětiletky u širokých mas a laciné
víry v nový americký šlágr, v technokracii.) Každý kapitalistický
stát chce být státem průmyslovým, neboť v průmyslové výrobě na
jednotku práce a kapitálu připadá větší výnos než v zemědělské.
Musíme ovšem dodati: tyto přednosti jsou tu jen potud, dokud
jen některé státy jsou průmyslové. Anglie bezstarostně obětovala
ideálu industrialismu své zemědělství a když Bismarck prorocky
kreslil špatné konce hospodářské politiky, jež přeměňovala ornou
půdu v tennisová hřiště, požívala právě v největším blahobytu ovoce své industrialisační politiky, domnívajíc se, že její prosperita
je věčná. Vydělávali kapitalisté a dobře se vedlo dělníkům, cheap
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food - high wages, laciný chléb - vysoké mzdy, byl společný
jmenovatel, na nějž se převedly zájmy kapitalistů i dělníků; nic
nevadilo, že to byla zároveň formule vyhlazovacího boje proti anglickému zemědělství. Nesnáze však přišly se ztrátou monopolistického postavení Anglie v určitých, standartně anglických odvětvích produkce. Co o tom píše André Siegfried ve své Britské
krisi ve 20. století, je poučné pro každého obdivovatele bezmezného industrialismu. Agrární politika konservativců a zejména pak
nový agrární program liberálů, snažící se znovu vybudovat pevnou
agrární základnu anglickému národnímu hospodářství, jsou pokusy
o obnovení rovnováhy, jejíž porušení tak jasně a bohužel tak
marně předvídal už Malthus ve své kritice »obchodního systému«.
Někteří národní hospodáři přenášejí Thünenovu theorii o isolovaném státu na světové hospodářství. Západní, zindustrialisovaná
Evropa jest prý středem, městem thünenovsíkého »isolovaného státu«
a ostatní země jsou jejím agrárním a surovinovým zázemím. A z této
konstrukce mají prý vyplývat pro světové hospodářství stejné závěry, jaké činí Thünen pro svůj isolovaný stát. Jak je tato představa opojně optimistická! Skoda jen, že předpokládá uskutečnění
ideálu světové dělby práce - a zatím dnes ničemu nejsme tak vzdáleni jako právě uskutečnění tohoto ideálu. Dnes už je jasno, že
theorie volného obchodu byla dělána, ať už vědomky nebo nevědomky, k potřebě expanse průmyslových a obchodních států, především Anglie, a že její vlastní základ, totiž nauka o komparativních výhodách mezinárodní směny, není správný. Státy ryze agrární
si budují svůj vlastní průmysl a přes všechny více, ale spíše méně
dobře míněné rady mezinárodních konferencí pro volný obchod
budou v této politice pokračovati; byly by samy proti sobě, kdyby
nepokračovaly. Poznaly, co znamená odvislost od cizího průmyslu.
Jsou ve výhodě proti starým industrialisovaným zemím, že se už
učí na jejich nesnázích, že znají meze industrialisace; chyby přeindustrialisování se jistě nedopustí a při nynější obecné snaze po
autarkii vlastně se jí ani nebudou moci dopustit.
Ruku v ruce s postupující industrialisací agrárních států jde
reagrarisování států přeindustrialisovaných. Není zde místo zkoumati, pokud je to z cílevědomé, programové politiky a pokud je
to z vnějšího donucení. Přehnaná industrialisace vzbudila obavy
především v Německu, kde prakticky se ji pokusil brzditi Bismarck
zavedením agrárních cel a kde koncem minulého století vzniká
velká theoretická diskuse o státu agrárním a průmyslovém. Oldenberg, Adolf Wagner, Sering, Pohle, Buchenberger, Dade bojují za
stát agrárně-průmyslový proti koncepci státu průmyslového, hájené
Brentanem, Dietzelem, Lotzem. Po válce se v Německu uplatňuje
hnutí pro vnitřní kolonisaci. Byl to zejména Sering a Oppenheimer,
již mu dali theoretický podklad; v poslední době propaguje vnitřní
kolonisaci i Sombart; očekává se, že statisíce nezaměstnaných by
mohlo býti absorbováno osídlením řídce obydlených krajů východ165

ního Německa, v nichž až dosud převládá velkostatkářská pozemková držba. Fašistická Itálie velkolepou meliorační akcí, bataglia
del grano, mohutně rozšířila svou agrární základnu. - Struktura
francouzského hospodářství, kde jest vyrovnaný poměr mezi průmyslem a zemědělstvím a kde malý a střední podnik je základem
národní produkce, stává se obecným hospodářským ideálem doby,
jež byla zklamána industrialismem a velkopodnikem.
Dnes už obecně proniká poznání, že prospěch z volného obchodu byl jen zdánlivý. Volný obchod vedl k přebujení jednotlivých hospodářských odvětví, k porušení organisovanosti a proporcionality jednotlivých částí hospodářství. Předimensování některých
odvětví dávalo snad okamžitý zisk - avšak dříve či později stalo
se ohniskem hospodářských krisí; jak mnohá výrobní odvětví jsou
dnes v Evropě přeracionalisována a překapitalisována. Ükolem každé
národohospodářské politiky je pečovati o zachování stejnoměrnosti všech odvětví a tím o rovnováhu v hospodářství. Jest povinností každé národohospodářské politiky - samozřejmě, pokud to
dovoluje začlenění národního hospodářství do hospodářství světového - všemi prostředky raziti v š e m hospodářským odvětvím cestu
k největší produktivitě a vyrovnávati všechny nepoměrnosti mezi
nimi. Tím se omezí odvislost od ciziny, jež za liberalistické národohospodářské politiky je nutně velmi úzká, a # zmírní se tak citlivost k hospodářským krisím. Tak vyrovnané národní hospodářství nebude míti ve vývozu nezbytný předpoklad své existence,
nýbrž jen vhodný doplněk svých vlastních sil. Oldenberg velmi
správně napsal, že stát odkázaný na vývoz se podobá člověku,
který si postaví dům, jehož opěrný pilíř stojí na sousedově pozemku. Každá závislost na cizím hospodářství je nebezpečná, obzvláště v období krise. Když uvalí Anglie clo na cukr, nebo některý
velký odběratel našich bot zabrání jejich dovozu, mohou tato opatření vyvolat krisi v našem národním hospodářství, jež zase může
mít odraz i mimo oblast hospodářství - na př. v politice. V tom
smyslu jest rozuměti Sombartovým slovům, že autarkie jest také
autarchií. V l á d n o u t si nelze bez d o s t a č i t si.
Právě když dopisujeme tento článek docházejí nám výsledky
ze sčítání lidu 31. prosince 1930 pro zemi českou, z nichž vyplývá,
že se dále pokračuje v industrialisaci Čech a že dále ubývá zemědělského obyvatelstva; útěk z venkova dokonce nikdy nebyl
tak silný jako v prvém desítiletí po světové válce, přes provedenou pozemkovou reformu, jež mu měla zabránit. Ze 100 lidí přísluší v Čechách k zemědělství jen 23, k průmyslu 42; počet lidí
zaměstnaných v obchodě, to jest v činnosti toliko zprostředkovatelské, se zvýšil za jediné desítiletí o více než třetinu. To jsou číslice, jež znamenají výstrahu. Otázka státu agrárního a průmyslového znova a mnohem důrazněji se klade a bude muset být řešena.
A nebude moci být řešena jinak, než reagrarisací.
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LISTY Z ČESKOSLOVENSKA
JASNÍCÍ SE H O R I Z O N T CÍLI O O P T I M I S M U
Pokus o vzorný novoroční úvodník
MOTTO: Aťsi bylo, jaksi bylo,
přece vždycky nějak bylo;
ještě nikdy nebylo,
aby nějak nebylo.

Probíráni se dnes člověk sloupci novin a časopisů, neubrání
se pocitu jakési trapnosti nad vším tím nedostatkem důvěry a jaré
mysli, která je tak nezbytným kořením každé abych tak řekl polévky veřejného života vůbec a politického zvláště. Všude čteme
jen o krisi, o smutných vyhlídkách do budoucnosti, o nedostatku
peněz (?) o špatném hospodaření (!), o soumraku demokracie (!!),
ba jsou i jistí Jidášové - dokonce i v řadách, které byly odjakživa
považovány za přední stráže demokracie - kteří mluví o nynější
době jako o době temna - jako by nebylo bývalo obecnou dohodou hned na samém počátku našeho osvobozeného života stanoveno, že se tohoto termínu smí užívati jen o temné době pobělohorské! Jsou ovšem, jako všude, i zde čestné a světlé výjimky,
a jsme daleci toho, abychom své obvinění generalisovali. Neradi
bychom byli na příklad podezíráni, že vytýkáme nedostatek optimismu Karlu Čapkovi; nicméně, když uvažujeme všeobecně, nemůžeme neviděti, že nejnaléhavější nedostatek naší dnešní mentality je právě nedostatek optimismu - a proto považujeme za nutné
poukázati právě v této chvíli, kdy jsme »zase o jeden krok blíže
cíli - vykoupení a vzkříšení člověka a jeho svaté spravedlnosti« , jak se přiléhavě vyjádřil jeden z našich veřejných vůdců") - cítíme
se nuceni, pravím, poukázati na to, jak neoprávněno je všechno
toto škarohlídství.
Vskutku, přihlédáme-li blíže ke všem těm nářkům a stížnostem na současnou situaci, nemůžeme se ubrániti údivu nad jejich
neodůvodněností - a nad přímo fatální slepotou těch, kdo se jimi
dávají ovlivňovati, nedbajíce hlasů, které je přesvědčují o opaku.
A věc je přece tak jasná! Je sice pravda, že to není vždycky tak
docela v pořádku s naším veřejným hospodářstvím - že často nebývají naši veřejní pracovníci odměňováni tak, jak by si zasloužili,
a je docela i možno, že se na někoho zapomnělo při rozdílení
zbytkových statků - ale nesmí se zapomínati, že »demokracie je
tuze těžkopádná a zdlouhavá mašina«, jak se vyjádřil jeden zasloužilý lidovec. To je sice, pravda, někdy dost nepříjemný fakt, způsobující různé potíže, často s námahou odstraňované - ale, abych
*) Viz Právo lidu ze dne 1. I. 1933.
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mluvil slovy Karla Čapka, »dáme si proto nohu za krk (což je mimo
jiné věc svrchovaně nedemokratická, kdyžtě se to jen málokomu
povede)?« Nebo proto složíme ruce v klín (kdyžtě je můžeme držeti
otevřeny pro případ, že by se zase něco rozdávalo)?
Obraťme se však ke konkrétním příkladům. Většina stížností
a obvinění se přirozeně obrací proti naší vládě a parlamentu. Vytýká se jim neodpovědnost, špatné hospodaření, kořistění z veřejného majetku a kdoví co ještě. Ale to jsou všecko hlasy jen s jedné
strany - a řekněme to přímo, se strany neukojené závisti - ; je však
nutno slyšeti také druhou stranu - a co se nám praví s té? »Máme
přece Národní shromáždění, které se vzchopilo k velikému činu
rovnováhy našeho státního rozpočtu a tím k záchraně naší československé měny, máme vládu, která uvědoměle a soustavně vystupuje na potírání korupce, máme řadu nových zákonů, jimiž se pracuje k podstatnému zmírnění všech hrůz světové krise hospodářské,
zabránili jsme všem katastrofám občanské války, jež zuří v četných
státech kolem nás, upevnili jsme a upevňujeme svůj režim demokratický a máme své významné jméno v politice zahraniční !«*)
Ano, není pochyby, že to vše máme - a že tato odpověď dostačí
na všechny obžaloby. Jsou-li tu některé maličkosti, které vrhají stín,
nesmí to rušiti celkovou harmonii. Je možno, že rovnováhy rozpočtu bylo dosaženo tím, že byly vyšinuty z rovnováhy rozpočty
většiny státních zaměstnanců; a je také možno, že se korupce začala potírati teprve tehdy, když se rozmohla tak, že už nebylo
místa pro korupci novou. Ale zapomíná se, že to vše je v duchu
zásady spravedlnosti, která musí býti uhelným kamenem vší politiky. Oko za oko, zub za zub; a tedy také rovnováhu za rovnováhu, korupci za korupci.
Díváme-li se tedy na věc nestranně, a popřáváme-li sluchu
i hlasům kladným, vidíme, že to zdaleka není s námi tak zlé, jak
by jistí lidé chtěli. A stejně je tomu i v tom případě, kdy skutečně
nelze upříti, že tu jisté nedostatky jsou. Tak na příklad je nesporno,
že se vždy velmi živě cítilo, že našemu parlamentu něco chybí.
A také, že se dlouho nevědělo, co to vlastně je. Ale dnes, bohudíky, jsme už tak daleko, že to víme - díky panu Peroutkovi.
»Vskutku«, praví pan Peroutka svým rozšafným způsobem v jednom
čísle Přítomnosti - »ze všech vad parlamentu zdá se býti nedostatek
citu vadou největší. Rozum je znamenitý nástroj, který jsme se zde
věru dosti navelebili. Ale ačkoli tak velice uctíváme rozum, zapomínáme, že je třeba také citu, aby rozumu ukazoval směr.« Nuže,
to je věc samozřejmá; nic z toho se nedá upřít. Ale co to dokazuje? Jen to, že jsou-li tu jaké vady, jsou to vady velmi snadno
napravitelné. V tomto případě by na příklad stačilo uložiti poslancům za povinnou četbu Brodského nebo Neubauera. A prvním
krokem k tomu by bylo udělit aspoň jednomu z nich příští státní
*) Ibidem.
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cenu. Máme-li tedy m y sami nějakou vážnou výtku proti veřejným činitelům, je to právě fakt, že se tak dosud bohužel nestalo.
Ale tato věc nás přivádí hned zase k druhému důležitému
bodu, o němž se cítíme povinni říci své slovo. Je to oblast literatury a především krásné literatury. I tu slýcháváme dnes celou řadu
stesků, které nejsou vždy oprávněny - či lépe nedotýkají se vždy
pravého kořene věci. Máme-li říci pravdu, tedy je tu pozorovati
přímo jakousi bezradnost co do pravých příčin. Někteří mluví o
přílišné produkci, nijak neregulované, jiní se snaží hledati příčinu
v nedostatečné aktuálnosti současné literatury. Ať už mají pravdu
jedni nebo druzí, je jisto, že se obojí dopouštějí zase téže chyby —
nemají dosti na zřeteli kladné nové proudy, které se dnes - o tom
není sporu - objevují. Jsou však i zde výjimky, jako na příklad
Fr. Götz - jehož neúnavné objevování nových směrů předbíhá
dobu tak závratně, že kdyby se sečetly co do časového průměru
všechny generace, které odhalil, ukázalo by se, že je napřed o několik století - týž Fr. Götz, který v jednom svém článku, nazvaném tuším P r ů v r t h i s t o r i e do p ř í t o m n o s t i , došel k potěšujícímu závěru, že se naše doba zabydluje - jsou tedy, pravím,
i zde výjimky, ale v celku panuje táž trapná slepota, o níž jsme
mluvili na počátku. Mluví se sem a mluví se tam - vedou se důmyslné řeči o rozkladu formy a stoupající subjektivisaci básnické
zkušenosti - a zapomíná se, že je nutno především vyhledávati
a zdůrazňovati ty proudy, na nichž již teď je viděti, že se jednoho
dne slejí v mohutný veletok, na němž bude moci těžký koráb doby
plouti bez nebezpečí, že uvázne na mělčině. Nuže, je nepochybno,
že dnes zde takové proudy jsou. Stačí jen poukázati na naše mladé
tak zvané ruralisty, u nichž, abych použil slov jednoho skřivana
z Brázdy, »selsky pevný stisk ruky a obchodnicky jiskrné oči jsou
symbolem harmonického sladění prvků neselských i selských.«
Není mým úkolem zachytiti zde profil této nové generace ani
vysledovati bytostné souvislosti její duchovní náplně - a nechci
také, abych upadl v podezření, že ji propaguji z nějakých osobních pohnutek; přece však nemohu zde nepoukázati aspoň na jednu
věc, která se jeví svrchovaně důležitou ve vztahu k tomu, o čem
pojednávám. Míním tím hluboký vztah, který mají tito naši ruralisté k české samostatnosti - tedy vztah, který nás opravňuje k nejlepší naději pro budoucnost - vztah dokonce tak hluboký, že by
nám byl docela unikl, nebýti pana Jindřicha Vodáka a jeho pojednání o Janu Vrbovi ve sborníku B á s n í c i s e l s t v í , první to programové publikaci našich ruralistů. »Kdyby se v soudobé české
literární tvorbě«, praví p. Vodák, »hledal důkaz, jak národním osamostatněním rozproudily se u nás čekající rodivé síly, jak s nebývalou dychtivostí hnaly do rozpuku a rozkvětu, sotva by se našel
příklad výmluvnější a úžasnější než spisovná práce, kterou v dosavadním období československé republiky dovedl vykonat Vrba.
Ještě roku 1918 byl podružným dost původcem tří knih veršových
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a čtyř nebo pěti knih krásné prózy... Ale od roku 1918 stoupal
počet nových Vrbových knih víc a více, takže překročil už půl
sta jako celá vybraná knihovna a že k brzkému dosažení šedesátky
oznamují se další a další svazky, hotové, připravené do tisku, ne-li
také už natištěné.«*)
Nuže, to je souvislost, kterou, doufám, mi bude dovoleno nazvati ohromující - tak je zjevná a přece tak neočekávaná. A znamená-li genialita objevování samozřejmostí, tedy je nutno její ozřejmení nazvati geniálním. Vskutku také až dosud nikomu nenapadlo
hledati souvislost mezi 28. říjnem a produktivitou Jana Vrby - ba
ani pan Götz na to nepřišel, což může býti jakousi útěchou nám
menším smrtelníkům. Ale přesto je nutno přiznati, že zde pan Vodák uhodil na pravé místo. - Avšak, je-li tomu tak, co z toho
plyne? Především to, že i v kulturní oblasti je veškeré škarohlídství neoprávněno a že i zde je nutno říci si, že červánky, které
se zde objevují, jsou červánky svěžího jitra a nikoli chmurného
soumraku, svěžího jitra, pravím, dne, kdy se zase rozvřeskne úzká
souvislost mezi politikou a kulturou, mezi naším národním životem
a naší národní literaturou. A za druhé z toho vyplývá to, že je
třeba, aby si příslušní činitelé všimli této skutečnosti a přispěli k rozvoji jak produktivity Jana Vrby, tak činnosti mladého ruralismu
vůbec. Je třeba, pravím, aby a) Jan Vrba dostal státní cenu, a b)
dostal-li již, tedy znovu a po třetí a tak dlouho, dokud nepřestane
psát - a až přestane, tedy aby ji dostal ještě jednou... Stane-li se
to, pak náš optimismus jistě bude ospravedlněn na sto procent.
Mohl bych pokračovat téměř do nekonečna v tomto výpočtu
faktů, svědčících o oprávněnosti titulu tohoto skromného pokusu.
Ale přestanu na tom, co jsem řekl. Komu nechybí činorodá vůle
a nadšení k práci na statcích, ať již kulturních či zbytkových, tomu
to postačí; a komu to nepostačí, toho by nebylo možno přesvědčiti ani tehdy, kdyby mohl vlastními prsty, abych tak řekl, ohmatati toto vejce v zadku naší kulturní veřejnosti. A tak mi budiž
dovoleno ještě jen v závěru stručně shrnouti vyhlídky, které se
nám objevily při našem zkoumání, a stanovití tak program do
nového roku.
Není již pro nás pochyby o tom, že stojíme na prahu nové,
lepší budoucnosti. Všude lze viděti příznaky lepšího příští. Máme
rozpočet v rovnováze a diety byly v podstatě uchovány na stejné
výši; korupce je potlačena, aspoň na jedné straně, a provalí-li se
na druhé, je tu vždy dosti rukou, ochotných ji zatlačiti nazpět tak,
aby po ní nebylo ani vidu ani slechu. Nová doba se zabydluje;
vrchní vrstva náplavu, jak dí p. Götz, se spájí s vrstvou prahorní.
Pokud jde o kulturu, objevuje se stále více její bytostná spojitost
s naším osvobozením, a to až do té míry, že je naděje, že to bude
míti vliv i na státní ceny. Parlament funguje bezvadně, a provinil-li
*) Viz Básníci selství str. 127-128.
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se snad někdy průtahy v odhlasovávání zákonů, nahrazuje to teď
svrchovanou měrou a sype je teď přímo z rukávu, jako dávný
Lucilius, »stans pede in uno«. Všichni naši veřejní činitelé pracují,
až se z nich leje pot, neboť si uvědomují svou odpovědnost a »jsou
jako bůh a vědí, že budou mít to, co si sami stvoří«. (Viz Právo
lidu.) A tak jistě nebudeme muset již dlouho čekat na ten den,
»kdy mlhy opadnou a bude zase světlo a den, a tvůrčí genius
lidstva bude jásat vstříc svému vrcholnému dílu«. (Ibidem.)
Tolik, pokud jde o dotyčného tvůrčího génia. Ale pokud jde
o vás, občané pilní a státotvorní, z nichž se každý může jednou
státi presidentem nebo aspoň poslancem - na vás jest, abyste hleděli s důvěrou vstříc budoucnosti a byli na ni připraveni, až se
vám zjeví v podobě exekutora - a abyste, až se za rok zase bude
dávat rozpočet do rovnováhy a až se vás Karel Čapek unyle zeptá:
»Dáme si proto nohu za krk?« - abyste, pravím, nesetrvali v skleslém
mlčení, ale v pohnutí a s nadšením vykřikli hřímavým hlasem:
N E D Á M E ! !

V

A

R

I

SPECTATOR.

A

O PARLAMENTARISMU
Naše sociologie a státověda mlčí o mnohých význačných antidemokratech. V době po francouzské revoluci a roku osmačtyřicátém
vznikly hluboké kritiky liberalismu, demokracie a socialismu, jichž autoři,
monarchisté, theokraté a obhájci společenské vázanosti, byli a jsou moděrní sociologií považováni za reakcionáře nebo aspoň za romantiky,
čímž jsou nadobro vyřízeni. Domníváme se, že jejich k r i t i c k é názory
mohou přispěti k porozumění dnešním nesnázím, tak jasnovidně předvídaným a chceme otisknouti typické ukázky z jejich dél; myslíme
především na B u r k e , d e M a i s t r a , B o n a l d a , A d a m a M ü l l e r a.
V tomto čísle přinášíme ukázku z kritiky parlamentarismu od D o n o z o
C o r t e z a , španělského publicisty a politika (1809-1853). Donozo Cortez,
někdejší liberál, jenž dobře postřehnul povahu nastupující moci (označil
buržoasii za třídu diskutující), předvídal neblahé rozrušení jednoty a řádu.
Náš výňatek jej ukazuje jako bystrého kritika Montesquieuova učení o dělení moci. Spisy Donozo Corteza vydal francouzsky ve třech svazcích
L. Veuillot (Paris 1859). Některá díla jsou též přeložena do němčiny.
O D. C. srv. Carl Schmitt: Politische Theologie.
sb
Parlamentarismus, odstraňuje hierarchie, jež jsou přirozenou a tudíž božskou
formou toho, co je m n o h o t v á r n é , a odnímaje moci její nedělitelnost, jež jest
božskou, přirozenou a nutnou podmínkou toho, co jest j e d n o t n é , pouští se do
otevřené vzpoury proti Bohu, jakožto tvůrci, zákonodárci a zachovateli lidských
společností. V tomto stavu neustálé vzpoury jest nucen řešiti velkou úlohu, úlohu
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naprosto neřešitelnou: »Nalézti prostředek, jak zrněni ti vlastním úsilím člověka
vnitřní povahu věcí, aby se mohly podrobiti a skutečně se podrobily vládě lidských
názorů, a aby mohly uniknouti a skutečně unikly vládě obecných a stálých zákonů
božích«. Takový podnik je prostě obnova války Titanů v řádu politickém a soci'
álním; bude míti stejný výsledek a přivede ty, kdož se o něj pokoušejí, do stejné
zkázy; nadarmo budou nakupovati horu na horu, Ossu na Pelion, Pelion na Ossu,
aby slezli nebe; blesk zasáhne jejich temena dříve než jejich bezbožné ruce se
dotknou nebeských výšek.
Pravil jsem, že úloha je veliká a že je neřešitelná. Její velikost vysvětluje velko'
lepou explosi duchovních sil, jež pozorujeme vždy v parlamentárních vládách. Člověk
tu instinktivně cítí, že je sám a že je mu třeba činiti zázraky, aby nepodlehnul:
aby dovedl svůj podnik do konce, je nutno, aby byl zároveň Bohem i člověkem;
Bohem, aby změnil věci a jejich zákony; člověkem, aby aplikoval nové zákony na
nové věci. Jest zákonem morálního světa, že dělení plodí roztržku a že roztržka
připravuje válku. Parlamentarismus rozruší morální svět, jeho podmínky a zákony;
nastolí dělení a vztyčí na tomto základě tabernakuly míru, pomocí zákona, na nějž
Bůh zapomněl, a jenž se nazývá zákonem rovnováhy; a v tom okamžiku roztržka
ztratí své jméno a svou povahu, bude se nazývati životem a změní se pod rukama
moderních divotvorců v uspořádané hnutí a spásonosný nepokoj. Odstranění hierarchií
přivede s sebou, podle božského řádu, rovnost buď ve společné anarchii nebo ve společném otroctví. Napříště tomu bude zcela jinak; namísto vyvoditi podobné z podob'
ného, analogické z analogického, identické z identického, člověk nyní vyvodí opak
z opaku. Na základě tohoto nového zákona, rovnosti, jež hledá stejnou úroveň, vyvodí
svobodu, jež, nejsouc než nerovností a výsadou, hledá rozličné úrovně. Bůh chtěl, aby
lidé mohli chtíti podle své volby býti svobodnými nebo býti rovnými; člověk si usmyslí
věc mnohem krásnější a opravuje nedokonalé dílo boží, učiní své bratry zároveň i rovnými i svobodnými.
Jestliže velikost úlohy vysvětluje obrovský rozmach inteligencí v parlamentárních vládách, tento rozmach vysvětluje mnoho jiných zjevů. Za vlády parlamen'
tarismu jest talent, nástroj použitý k řešení velké úlohy, vším a ostatní ničím. Proto
to zbožnění talentu, do něhož upadá jeden národ po druhém. Před tímto zbožněním
je přirozené, že všichni touží po talentu, aby byli uctíváni: odtud strašný zmatek
v jednotlivých povoláních. Všichni se vrhají na stejnou dráhu a všichni chtí jiti první
po této dráze, po níž jdou všichni.
V tomto stavu věcí a za vlády stejných tužeb a podnětů, hle, co nutně přijde.
Náhle všechny lidské věci ztratí svou smělost a svou rovnováhu. Právě tak, jak se
zdvihají inteligence, právě tak se snižují charaktery: neklamná známka úpadku. Nikdo
nemůže říci, uprostřed všeobecných otřesů a úplného rozkladu, zda to válka či mír
vládne na světě. Na jedné straně jest příliš vzrušení a nepokoje než aby si tento stav
věcí zasloužil krásné jméno míru; na druhé straně nelze nikde rozeznati onen válečnický aparát, onen spořádaný hluk, velké pohyby a velké obraty ozbrojených lidí,
jež strhuje válka. Svět je jakoby na hranicích dvou velkých věcí: míru a války. Není
v míru, duchové jsou v boji; není ve válce, paže jsou pokojné; jest v trvalém stavu
roztržky a hádky, nehodný to mír mužů, pravá válka žen. Aby byl mírem, k tomu mu
chybí to, co má mír záviděníhodného a velebného, stálý pokoj duchů a aby byl válkou
chybí mu, co činí válku plodnou a smírnou, krev. Parlamentarismus přenášeje válku
z bitevního pole na tribunu, z paží na duchy, vyvedl ji z divadla, kde povznáší a po-
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siluje, aby ji uvedl tam, kde zeslabuje a vysiluje. Bůh vždy dával vládu rasám válecnickým a vždy odsuzoval do poroby národy disputující.
Velikost úlohy tedy vysvětluje na jedné straně abnormální rozvití lidské inteligence a na druhé straně zhoubné následky, jež s sebou přivádí to, co jest na tomto
rozvití abnormálního a obrovského; zároveň nemožnost rozřešiti ji vysvětluje bědný
konec, k němuž vše to nutně vede.
V tomto zápase člověka proti Bohu, člověk nemohl býti vítězem a Bůh nemohl
býti poražen; Bůh s ohledem na svobodu člověka, dal mu boj, odmítnul mu vítězství. Jest psáno, že království rozdělené zahyne, a Parlamentarismus, který rozděluje
duchy a vrhá je do zmatku a nepokoje; který rozbíjí na prach všechny hierarchie;
který dělí moc na tři moci a společnost na sto stran; který je dělením ve všem a
všude,^ve vysokých, středních i nízkých oblastech, ve společnosti a v člověku, nemůže, nikdy nemohl a nikdy nebude moci se vymaniti z vlády tohoto zákona neú'
prosně svrchovaného.
DONOZO CORTEZ

RENESANCE

TOMISMU
-t a-w

V minulém roce oslavil padesátiny jeden z významných francouzských filosofu, který je oddaným žákem sv. Tomáše Akvinského: je to Jacques Maritain,
známý i u nás nešťastným výběrem ze svých děl, vyšlým pod názvem »Vybrané
stati filosofické«, autor knihy »La Philosophie bergsonienne«, kritiky Bergsona s hlediska tomistických principů, jehož další významná díla jsou »Trois reforma teurs«,
pronikání k základům moderního nazírání, které má dle Maritaina svůj trojnásobný
kořen v egocentrismu a fideismu Lutherově, v racionalismu (či jak Maritain říká
angelismu) Descartesově, dle něhož lidský rozum má své jasné a přesné ideje od
Boha, nikoliv z věcí, jak učí Tomášova moudrost, a konečně v Rousseauově »Contrat social« základu moderní formální a kvantitativní demokracie; Maritain podal
také velmi šťastný nárys scholastické teorie umění v knize »Art et Scholastique«,
snad nejúspěšnějšího to díla z celé jeho tvorby, asi proto, že se zde vědomě a úspěšně
snažil přiblížit scholastické nazírání na umění chápání modernímu a vybral si proto
za svědky významné starší i současné umělce, jako Baudelaire, Cocteaua. Strawinského a j., aby jimi podepřel a objasnil hlavní principy scholastické metařysiky
umění: vycházeje z Tomášovy stručné, ale hluboké definice, dle níž »pulchrum
est id quod placet« (krásné jest to, co se líbí) uvádí tři hlavní objektivní podmínky
krásna: integritas (plnost), consonantia (řád) a claritas (jas), tři principy, jejichž aplikace v estetice jest nanejvýš plodná. I Maritainovými ostatními díly, jako jsou »Reflexions sur 1' Intelligence et sur sa vie propre«, »Antimoderne«, »Théonas«, se vine
základní osnovná myšlenka Maritainova díla, stavět proti moderním nesprávnostem,
ať v teorii poznání, v jejím subjektivismu a immanentismu, nebo ve zmatematisované
vědě (Einstein) či v úzkém chápání činnosti rozumu (intelekt proti ratio) hlubokou
a nepomíjející moudrost a pojmovou přesnost sv. Tomáše Akvinského. Jest takřka
symbolické, že právě v tomto věku své zralosti vydává Maritain své největší düo
»Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir«, syntesu své životní práce myšlenkové.
Maritain patří do oné generace Francouzů, která před válkou a po válce je
charakterisována mocným úsilím o řád a zastoupena spíše básníky a umělci; ovzduší,
které vytváří, vyzařuje i do ostatních zemí a zmocňuje se duchovního života ve
všech jeho oblastech. Maritain - vlastně konvertita - po episode studentských let,
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v nichž, jako většina mladých Francouzů, podlehl bergsonismu, stává se žákem
a vykladačem sv. Tomáše Akvinského a kritikem Bergsona. To je skutečnost, pozoruhodná z dvojího důvodu: předně proto, že se zde ohlašuje náhlý odklon od
tak zv. moderní filosofie, odklon, který se táhne celým Maritainovým dílem a vrcholí
pak v odporu k celé moderní kultuře, což - heslovitě - je dáno a n t i m o d e r n i s m e m , který je i obsahem jedné jeho knihy a který ovšem nesmí být chápán,
jako naprosté škrtnutí t. zv. moderní doby; je to, za druhé, pronikání nauky sv.
Tomáše do kruhů laických a tím zároveň do duchovního dění současného života.
Tato druhá skutečnost je tím pozoruhodnější, že vzbuzuje odpor většiny »moderních« myslitelů a »intelektuálů«, kteří ve jménu absolutní správnosti všeho, co tato
doba vytvořila a čím žije, považují filosofii, stavící na principech svatého Tomáše
Akvinského, za jakési vyhrabávání nauky, dávno mrtvé a zetlelé, které ještě tak
nejlépe sluší středověk, beztoho v koutku duše těchto »myslitelů« považovaný ještě
za »temný«, a scholastika, chápaná jako učené hádání o tom, kolik andělů se vejde
na špičku jehly. Zdá se, jakoby ti, kdo takto mluví jménem Kanta nebo jiných,
nepozorovali, že se sami vracejí k něčemu, co je dávno mrtvé a odbyté, ačkoliv
toto poznání by jim jistě prospělo. Renesance tomismu, o níž zde mluvíme a která
je významně representována osobností J. Maritaina, má ovšem své časové podmínění, jako každá změna ve filosofii. Nese všechny znaky reakce na myšlení podescartovského a pokantovského období, v němž o t á z k a p o z n á n í , především
po Kantově Kritice čistého rozumu, stává se ústředním problémem filosofie, hlavně
ovšem v Německu, a v němž noetický idealismus, popírající poznatelnost vnějšího
světa a jeho primát před poznáním, stává se trvalým, v nových obměnách se vynořujícím, noetickým základem moderní filosofie. Maritain - hlavně v »Trois réformateurs« a v »Reflexions sur l' Intelligence et sur sa vie propre« - namířil svoji
kritiku proti noetickému idealismu a vyvrací jeho bludy tomistickým pojetím otázky
poznání, dle kterého proces poznání jest immaterielní, jak správně soudí idealismus,
ovšem jen jakožto akt, má však povahu intencionální tím, že se vztahuje k věcem,
nezávislým na lidském duchu. Poznání dále nevytváří předměty, ale jest jimi samo
měřeno, jest připodobnění subjektu poznávanému objektu. Tomismus se v těchto
bodech stýká se současnými pokusy o překonání idealismu, především s fenomenologií Husserlovou a jí blízkými názory N. Hartmanna v jeho »Grundzüge einer
Metaphysik der Erkenntnis«.
Tomismus jest filosofií křesťanskou: to znamená, že mu jde o spojení rozumového poznání se zjevením, ponechávaje při tom samostatnost lidskému rozumu,
který světlem nadpřirozeným není popřen nebo zkřiven, ale zdokonalen. Jest velikým pokusem filosofické syntesy, která by spojila v jednotný celek všechny projevy lidského vědění. V tom je právě k a t o l i c i t a tomismu, jeho šíře, schopná
pojmout všechnu mnohost vědění - je-li pravdivé - aniž by v něm bylo nebezpečí
eklektismu. To proto, že nejvyšší metafysické principy, abstrahované z poslušného
zírání na věci, jsou pevné a obecné. Tomistické principy nejsou správné proto, že
jsou katolické, ale jsou katolické, protože jsou správné. Tady souvisí tomismus
s nejnaléhavějšími otázkami současného myšlení, s jeho úsilím po syntese vědění,
které se roztříštilo do tolika oborů. Maritain svým dílem ukazuje, že Tomášova nauka právě souvisí s těmito otázkami moderní filosofie, že tedy není »nemoderní«,
spíš ultramoderní, povýšená nad čas i prostor a schopná, činně se účastnit syntesy
pravdy v tomto světě, zmateném a roztříštěném.
RUDOLF VOŘÍŠEK.
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VIKTOR DYK, DES Z PRÁZDNA. 1. d í l : D ě d V á c l a v Š a r o c h . Sfinx
1932. Pocit prázdna na dně lidského osudu je ústřední stimulantou celého Dykova
-díla, vyzvou, na niž neustal odpovídati ve všech etapách svého vývoje, ať už zahořklou ironií a resignací, vzdorným quand měme nebo v poslední době přimknutím
se k národnímu celku jakožto jednotce nadřazené. Osudy generačního románu Děs
z prázdna, vydaného z pozůstalosti a nedokončeného, jak je v doslovu tohoto prvého
dílu sleduje vydavatel Arne Novák, jsou názorným dokladem pro celý Dykův vývoj koncepce románu se po celé čtvrtstoletí stále měnila podle toho, jak pokročil básník
v boji s děsem před prázdnem, než definitivně zakotvil a než se román o bezvýchodném diletantství života změnil v román zápasu o osud národní, jenž dává smysl
životům zúčastněných jednotlivců. Peripetie boje o českou samostatnost jsou v tomto
prvním díle sledovány na pozadí intimního osudu děda Václava Šarocha od romantického revolucionářství roku 1848 až po boj o punktace a i tento první díl je
bohužel torsem, takže nelze román dost spravedlivě posuzovati. Ale zdá se jisto,
že i kdyby byl dokončen, nezměnilo by se mnoho na skutečnosti, že Dyk je básníkem především tam, kde se soustřeďuje k intimním lidským osudům, k mučivé
disonanci lidských srdcí a k tomu děsu z prázdna, jenž je podemílá. Neboř to jsou
věci věčně živé a jsou také podstatnou Dykovou zkušeností, jak dokazují při nejmenším dvě jeho práce básnicky velmi výsostné: K r y s a ř a Z m o u d ř e n í d o n a
Q u i j o t a a v tomto románě především kapitoly věnované poměru Václava Šarocha a Emilky Heroutové. Positivní nadstavba románu je namnoze jen přepisem
referátů o politické situaci a přepisem agitačních řečí, umělecky neplodná, jako je
neplodný celý myšlenkový koncept o nějž se opírá - vlastenectví jako životní program. Taková koncepce je přese všechnu rytířkost pod úrovní Dykova uměleckého
zjevu, východiskem pouze nouzovým a chtěným. To platí o celém posledním období
Dykovy tvorby a je to nejpodstatnější znak, jenž určuje, v poloze ovšem vždy
o třídu nižší, paralelu mezi dílem Dykovým a Durychovým.
jf.
FRANTIŠEK KREJČÍ: POLITIKA A MRAVNOST. - N á k l a d e m V o l n é
m y š l e n k y , P r a h a 1932. Nová kniha Frant. Krejčího jest ve své ústřední části aplikací jeho »Positivní etiky« na praktické, především politické otázky. Není to však
kniha sourodá; jsou tu vedle ryze teoretických úvah osobní polemiky a kritiky filosofických odpůrců; vedle úvah o mravnosti, právu a zákonu rozbor stranictví vůbec a
československého zvlášť, s narážkami na osobnosti současného politického života; vedle reformních statí o trestání, o spravedlnosti, kapitola o smyslu českých dějin a konečně polemický závěr o Goethových oslavách zahrocený proti E. Rádiovi. V teoretickém zdůvodňování svých etických principů stál Krejčí vždy proti těm, kdož chtěli
mravnost zakotvit v absolutnu, poukazuje na to, že absolutno, jakožto osobitý Bůh,
není nic jiného, než zosobněné transcendentno, které sice Krejčí uznává, že jest (ovšem
nepoznatelné), ale které nesmí být personifikováno a postaveno do nebe, jak říká.
Nuže, takhle to s mravností nejde. Co jest tedy mravnost a v čem je založena ? Mravnost jest jev sociální, říká Krejčí s Durkheimem, proto etika jest částí sociologie: neříká, co jest dobré, ale co se za dobré považuje. Ptáte-li se dále, co jest vlastním znalcem mravnosti, odpovídá vám Krejčí vítězoslavně, že pravidelnost. Mravní jev je prý
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ten, který se objevuje pravidelně; Krejčí se zde staví do řady všech těch »ethologů«,
kteří pokládají za mravnost každý společenský zvyk a obyčej, to, čemu vlastně říkáme
mrav a nepozoruje, že tímto formalismem se dá karakterisovat také na př. krádež jako
pravidelnost. Tuto pravidelnost způsobuje dle Krejčího cit libosti a nelibosti; cit libosti
jest vlastně projevem pudu sebezáchovy. Mravní čin jest reakcí na určitou akci a svědomí při tom nehraje žádné role. To říká Krejčí polemicky proti Bláhovi (str. 89). Kritisuje-li však Durkheimův sociální Objektivismus na str. 103, tedy uvádí proti Durkheimovu tvrzení o naprosté sociální podmíněnosti mravního činu ty jevy, které jsou přístupné pozorování jen z nitra, a to jest člověk se svým s v ě d o m í m a m r a v n í m
p ř e s v ě d č e n í m . Vůbec jest Krejčího etika vlastně etikou plnou rozporů. Všimněme
si jen toho, že Krejčí stále zdůrazňuje n e h o d n o t í c í karakter vědy, která prý - hodnoty jenom poznává. Skoro na každé stránce však najdete, jak tento objektivista neustale hodnotí: ať už jsou to jeho nerozumné snahy o zrušení trestu nebo advokatury,
nebo jeho zamítání náboženství ve jménu humanity. Ve známém sporu o smysl českých
dějin rád by se Krejčí přiklonil k Masarykovi, nemůže však přijmout jeho pojetí české
otázky jako otázky náboženské a vykládá si Masarykovu tési, ostatně velmi nepřesnou
a připouštějící mnoho výkladů, po svém: jakožto neustálý vývoj k humanitě, rozuměj
svobodě. Krejčí jest naivní evolucionista, věří v neustálý vývoj k lepšímu a domnívá
se, že dějiny mu to dokazují. Tuto víru mu zajisté nebude nikdo brát, jest však třeba,
aby uvážil, že je to j e n o m víra a nikoliv positivistický a zkušenostně konstatovaný
fakt, jak by to mělo dle něho být. V přesnosti určení pojmů není Krejčí při svém positivistickém rigoru nijak silný: cílem dění je dle něho »volnost«, velmi kulaté slovíčko, které si definuje jakožto »vyprošťování od tlaku nevědomé přírodovosti k volnosti duchovní«; což je zajímavě a učeně řečeno, bohužel nic určitého to neříká (co
rozumí Krejčí tou duchovní volností?). O náboženství říká Krejčí, že ho není třeba
k uskutečnění ideálu lidství a polemicky dovozuje, že není cílem vývoje (nevíme
ovšem, proti komu se s takovou námitkou obrací, neboť dnes sotva kdo říká, že lidstvo se snad nějakým způsobem »vyvíjí« k náboženství). Na těchto příkladech je vidět,
jak v této filosofii, při všem zdůrazňování empirie a fakt, je to všechno jaksi vedle,
nedovede to uchopit jádro věcí, neboť je to konec konců spekulace. Můžeme s leckterými námitkami prof. Krejčího souhlasit, na př. jde-li o odstranění dvojí morálky života soukromého a veřejného, leckteré analysy veřejného života jsou výstižné, na př.
kritika politického stranictví, ale celek, teoretická základna a zdůvodnění tésí nás nepřesvědčuje. Odkládáte knihu s pocitem, že tu schází hloubka pohledu, jenž by k postižení pravého stavu věcí musel být zároveň nepředpojatý a nezatížený tésemi,
jichž spornost je víc než zjevná.
rv
BENJAMIN DISRAELI: ZPOVÉĎ B Á S N Í K O V A (CONTARINI FLEMING)
V. P e t r , P r a h a 1 9 3 2. Sláva, kterou se kdysi skvěla osobnost Disraeliho v představě literárního i politického publika, dnes již notně vybledla. To platí stejně o jeho
životě jako o jeho díle: jeho život se nám již nezdá tak skvělým románem - »nejlepším, avšak nenapsaným románem Benjamina Disraeliho«, jak říkali literární historikové - a pokud jde o jeho napsané romány, můžeme v nich najiti jen velmi
málo věcí, které by měly jinou než čistě dokumentární cenu. To platí také o tomto
překladu C o n t a r i n i F l e m i n g a. Chybí nám zde primitivní znak uměleckého díla,
ucelenost, která je velmi často nahrazována romantickou rétorikou. V celku je to
jakási dřevěná kostra, ohozená dosti nedbale hlínou; a za čtení stojí vlastně jen ta
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místa z první částí knihy, kde jest líčeno dětství Flemingovo. Ostatní je spleť detailů psychologických a cestopisných, nezvládnutých nikde v žádoucí jednotu a jen
s námahou udržovaných pohromadě fabulí. Přičtěme k tomu nevalnou úroveň překladu - a máme o důvod více, abychom považovali vydání této knihy v češtině
za zbytečné.
tv
WILLA CATHEROVÁ: STÍNY NA ÚSKALÍ. Fr. B o r o v ý , P r a h a 1 9 3 2.
Knihy W . Catherové se odlišují ostře svým základním tónem nejen snad od moderní literatury americké, nýbrž od moderní literatury vůbec. Odlišným rysem je
tu podivuhodné sloučení dokonalé celistvosti uměleckého účinku s jednoduchostí
a neuzavřeností děje. S tímto druhým se ovšem setkáváme napořád v současné
románové literatuře, která většinou už dávno přestala být poesií; avšak je-li zde
tato neucelenost obyčejně jen nedostatkem umělecké kázně, je u Catherové záměrným prostředkem k většímu zvýraznění vlastního účinku. A tím je právě ona jasná,
klidná, výrazná čistota, jež dodává tolik krásy lidem i věcem světa, kresleného
v »Stínech na úskalí«. Taková hloubka citu i výrazu, jakou zde nalézáme, se ovšem
obejde beze všeho vnějšího dramatisování či rozplizlého lyrisování; co však jí dodává ještě nadto zvláštního kouzla, je skvělé vidění barvy a světla věcí a schopnost zhustiti toto vidění do několika prostých slov, do jediné nesložité věty, která
j e sama o sobě dokonalou básní. - Český překlad nevyniká nijak nad obvyklý
průměr; zdá se však, že to u nás už patří k věci, nedbat na to, dostává-li se dobrému básníkovi překladu, jakého si zaslouží. A musíme být vděčni aspoň za to,
že je přece jen lepší než překlad, jímž byl do češtiny pí Watersonovou »ztlumočen« román »Smrt si jde pro arcibiskupa«.
tv
E. A. POE, FILOSOFIE BÁSNICKÉ SKLADBY. P ř e l o ž i l A. S k o u m a l ,
S t . V r b í k , O l o m o u c 1 9 3 2 . Tento nový překlad Poeova nejznámějšího eseje je
celkem čtvrtý co do počtu, a mohlo by se tedy říci, že je zbytečný. Bylo by tomu
tak, kdyby nebylo dvou věcí. Především je vydán záměrně jako doplněk k Bablerovu překladu - o němž lze říci, že se ze všech šesti českých překladů nejvíce
přiblížil originálu. A za druhé má svou hodnotu jakožto pečlivý překlad, který
dává největší možnost ke správnému čtení této básně, maskované metodou teoretického pojednání. Není zde místa na podrobný rozbor, ale chtěli bychom aspoň
připomenouti, že toto »správné čtení« nemůže poskytnouti pravého účinku, nemáme-li na mysli, že F i l o s o f i e b á s n i c k é s k l a d b y je sama básnickou skladbou,
že však ji proto naprosto ještě nelze nazvati mystifikací. Je to fantastická komposice z prvků naprosto reálných. Každá jednotlivost, každé z estetických axiómat
v ní použitých, každý postřeh o básnické tvorbě je zde pravdivý a pravdivě myšlený ; co je fantastické a mystifikující, je způsob, jakým všechny tyto premisy jsou
řáděny tak, aby vedly k paradoxnímu závěru. - Rozbor by ukázal, jak se na tomto
základě realisuje stupňovitě několik estetických záměrů, od prostého požitku z rozumové kombinace až k nejvyššímu - až k nejsložitějšímu a nejjemnějšímu tónu
celého Poeova díla, v němž se melancholie slučuje s ironií, zachovávajíc při tom
dokonale masku povýšeného intelektu. To vše lze ve F i l o s o f i i b á s n i c k é s k l a d b y nalézti při pozorném čtení stejně dobře jako v ostatních dílech Poeových; je
však nutno dodati k tomu všeobecně, že žádné z Poeových děl nemá nejvyšší
smysl samo o sobě a v sobě, nýbrž v celkovém zařadění; a že svrchovaná krása
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není u Poea v tom, co bylo vysloveno, nýbrž v tom, co je zamlčeno - v hlubině,
kterou nám náhle odhaluje tam, kde se domníváme, že stojíme na nejvyšších
vrcholcích.
tv
JOSEF KRATOCHVIL: MEDITACE VĚKU. D ě j i n n ý v ý v o j f i l o s o f i c k é h o m y š l e n í . D í l IV. F i l o s o f i e n e j n o v ě j š í . B r n o 1932. - Není zde
místa na podrobný rozbor této knihy, probírající nejnovější filosofii od Kanta až
po současné směry, jako je fenomenologie, bergsonismus nebo mystický idealismus
ruský; plyne z názoru jejího autora, že si všímá podrobně obnovení studia scholastiky v t. zv. novoscholastice. Je nutno poznamenat, že kniha je psána velmi
jasně a přehledně, takže poslouží dobře ke studiu filosofie k rigorosům. Jen jednu
poznámku nutno přičinit k metodě, jakou je zpracována: myslím, že dějiny filosofie nelze dnes už psát ryze intelektualisticky, t. j. všímat si jenom posloupnosti
jednotlivých filosofických soustav a vývojové logiky, obsažené toliko v nich samých a že nutno hledat širší souvislosti duchovního vývoje s životem sociálním,
hospodářským a politickým, což znamená, osvětlit filosofické otázky také s hlediska sociologie vědění. Konkrétně: je nutno zdůvodnit, proč věda porenesanční
myslí ve formě relace příčiny a účinku proti středověkému nazírání ve formě a
obsahu, proč na př. kvantitativní chápání jsoucna objevuje se právě v době vznikajícího a dospívajícího kapitalismu, jaké jsou kořeny moderního individualismu a
subjektivismu atd. jaká je souvislost mezi nominalistickým myšlením a smluvním
chápáním zespolečeňšfování (Contrat social) atd. To jsou otázky, o jejichž řešení
se má pokoušet dnešní historik filosofie a nespokojovat se pouhým řáděním filosofických směrů za sebou, nebo dokonce jen vypočítáváním jmen, třebas i ne filosofu, jak to dělá Kratochvil v oddíle o české filosofii. Jeho pilnosti a důkladnému
udávání spisů na konci kapitol, jejichž pročtení by udivovalo, není však co vytknout. - FILOSOFICKY SLOVNÍK, BRNO 1932, který vyšel v druhém vydání
spoluprací J. Kratochvíla s K. Černockým (prvý zpracoval filosofická, druhý psychologická hesla) jest dobrou pomůckou pro ty, kdož se po prvé začítají do filosofických
děl. Zdá se, že hesla psychologická jsou tu důkladněji zpracována než filosofická;
proč tu schází heslo fenomenologie? Vadí také přílišná stručnost hesel.
rv
FILOSOFICKY SBORNÍK, v ě n o v a n ý m o r a v s k é m u f i l o s o f u D r u Jos.
K r a t o c h v í l o v i k 50. n a r o z e n i n á m . B r n o 1 9 3 2. - V minulém roce oslavil
své padesátiny Jos. Kratochvil, velmi plodný spisovatel filosofických studií a essayů,
autor čtyřdílných dějin filosofie s názvem »Meditace věků« a redaktor »Vychovatelských listů«. Kruh jeho přátel poctil jej sborníkem, v němž jsou práce z filosofie
a pedagogiky, hodnoty nestejné, nakonec pak osobní vzpomínky a obšírná bibliografie. Jos. Kratochvil měl odvahu, postavit se u nás v době největšího positivistického třeštění na stranu positivismu naprosto protivnou a připjal se k t. zv. novoscholastice, jejíž silný vzrůst se datuje od vydání encykliky »Aeterni patris«. Kratochvil s jistou hrdostí si přiznává, že proti positivistickým a materialistickým tendencím razil heslo »novoidealismu« a domnívá se, že jeho přesvědčivost dokázal,
když soustavně píše na konci předmluv ke svým spisům slova pravda, krása a dobro
s velikými písmeny; toto kulaté slovo, jehož mnohoznačnost dokumentuje ostatně
i to, že si je do štítu vepsali filosofové, sdružení kolem »Ruchu filosofického«
(Pelikán, Vorovka, Hoppe) - kteří nemají s křesťanstvím nic společného - mělo
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označovat snahy myslitelů, stojících právě v křesťanství, namířené proti materialismu,
agnosticismu, evolucionismu a jiným moderním bludům. Kratochvílův nešťastně volený pojem novoidealismu je tak široký, že se mu pod něj vejdou všichni ti, kdož
jakýmkoliv způsobem vyznávali primát »ducha« nad »hmotou«, což je dnes společnost filosofu velmi četná, nemající s křesťanstvím nic společného; Kratochvil se
ve své kritice moderních zvráceností spokojoval s úhrnnou charakteristikou dobového »materialismu« vědeckého a především mravního, nepokoušeje se o zásadní
a radikální noetickou kritiku moderního nazírání, která by jej možná chránila před
nebezpečným užíváním slova idealismus, tak významného v dějinách moderního
myšlení od Kanta: v tom je také možná důvod, proč jeho vliv je nepatrný ve filosofii, přes píli a důkladnost, které ho vyznačují a proč, jak jsem svrchu řekl, jeho
termín se ujal tam, kde po křesťanském nazírání není ani stopy. Tolik o osobnosti,
jíž je věnován sborník, ve kterém vedle pozoruhodných prací nalézáme věci, které
překvapují svojí naivností a někdy i nedostatečností. Je tu zajímavý referát t biskupa
Podlahy o Summě Contra Gentiles, jehož se po nezdařeném pokusu dvou seminaristů ujal J. Pospíšil, avšak nevydal pro zastaralost jazykovou, je tu studie J. Kachníka o mravní hodnotě umění v životě společenském, v níž je dobře poukázáno
na funkci umění, které uskutečněním tří požadavků tomistické estetiky, plnosti,
řádu a jasu zvyšuje radost v životě a nechce »umravňovat«, je tu studie A. Ušeničnika »Pesimismus či optimismus?« vyvolaná knihou O. Spenglera »Der Mensch
und die Technik«. Ant. Kříž obírá se otázkou teleologie a mechanismu u Aristotela, A. Štursa rozdílem sv. Tomáše a sv. Augustina v otázce poznávání universálních pojmů. Zajímavé jsou studie P. Suchomela o determinačním problému, kde
je konstatován návrat vitalistů (H. Driesche především) k aristotelovskému pojmu
d r u h o v é d u š e , která se zmocňuje hmoty a prolíná ji, čímž se vysvětluje složitý
problém diferenciace z původní nerozdělené buňky, nápadný především u člověka,
a článek K. Závadského o nynější krisi evoluční teorie, v níž se dochází v závěru
k t. zv. genotypům, které mají nepatrnou proměnlivost. Nemůžeme zde probírat
obšírně všechny studie, z nichž některé sotva zasluhují zmínky. Tak není jisto, co
si máme myslet o článku Dr. K. Černockého o vitalismu a idealismu, který nevyhovuje ani nejzákladnějším požadavkům vědecké přesnosti pojmové a plete jedno
přes druhé (idealismus je prý duchovým obrazotvorstvím(?)). Vůbec se v tomto
sborníku lepí slovo idealismus na všechno, kde se jenom větří »duch«, ale marně
hledáme, co se tímto »idealismem« přesně myslí, ač by to mělo být první povinností všech filosofů, kteří se tímto slovem ohánějí.
rv

P O Z N Á M K Y
KDE PŘESTÁVÁ POESIE. Buď tam, kde básník se vědomě odvrací od poesie
a píše jen nebásnické traktáty, jako je tomu u Durycha, anebo tam, kde básník, stižený
elefantiasí sentimentu v pokročilém stupni, nepřestává ze sebe chrlit verše, rozplizlé
a beztvárné jako houba, z níž, když ji zmáčknete, vyteče jen trochu špinavé vody.
A to je dnes případ Nezvalův. Je žalostné, vidět básníka, který si kdysi zasloužil
jména »podivuhodný kouzelník«, jak se zahazuje v takových básních, jako je »Černá
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hodinka v biografu«, jeho poslední výplod, hodný opravdu jen přílohy Lidových
novin, kde byl otištěn. Je to tím žalostnější, že ještě v poslední Nezvalové knize,
»Skleněném haveloku«, se daly najiti aspoň fragmenty dobré poesie, kdežto zde
není po poesii ani stopy. Najdete tu jen verse, doslova vyplivované jako prázdné
slupky, u nichž zbyl z básnické formy jen rým a rytmus a jichž výsledný dojem
jest jen pocit trapné prázdnoty a bezradnosti umělce, který je v koncích a kterého
už přestávají těšit i hračky, v nichž si tak liboval... »Toť kaple smíšeného ritu /
Chladivé mýdlo zavání tu / Náš spasitel je dynamo / Andělé křičí eskymo...« /
»Poklekám před madonou v kapli / Jak starý zločinec jejž lapli...« / »Byla prý
nevinná a čistá / svedl ji mladý egoista...« Ubohý Apollinaire, kdyby byl věděl,
jak bude jeho umění zbříděno v této karikatuře poesie I
tv
HURRÁ, RURALISMUS! S tímhle novým literárním skupenstvím má se to
jako s jedním mladým politickým snaživcem, který za první předpoklad svého
úspěchu měl, aby kdekterý poslanec jeho partaje byl na něho upozorněn. Zbýval
ještě jeden pan poslanec, který zatím nejevil zájem o mladého a nadějného pracovníka, až jednou na jakési slavnosti se naskytla vhodná příležitost. Pan poslanec
v kruhu svých nohsledů naslouchal zbožně koncertu a ani si neuvědomil, že vedle
něho již po třetí seká hluboký kompliment jeho vytrvalý ctitel: »Poklona, pane
poslanče!« Pan poslanec pořád nic. Avšak mladý muž si dovedl vynutit pozornost.
Jednoduše stoupl panu poslanci na nohu, ten se ohlédl, a mladý muž se hluboce
uklonil: »Poklona, pane poslanče!« Pan poslanec slušně poděkoval, a od toho okamžiku se datuje známost mladého muže a pana poslance. Za jakýchsi podobných
okolností se seznámil i český kulturní život s ruralismem. Dlouho nic, a ž . . .
Nic nevadí, že po několik let někteří jeho mluvčí bojují proti všelijakým
-ismům jakožto -ismům, teď na nebohý český venkov nasadili -ismus horší psí
hlavy. Ani to nevadí, že ve Venkově psali proti všem klikám a skupinám, které
si navzájem pomáhají. Dnes inspirátor ruralismu přivolává jeho vyznavačům státní
ceny, větší nákupy jejich knih pro knihovny školní, atd. Tak daleko se nedostala
ani »klika kavárenských povalečů-poetistů«.
Co chce to strašné slovo »ruralismus?« Z knížky »Básníci selství (Studie o ruralismu u nás)«, kterou uspořádal a opatřil předmluvou Josef Knap, se toho mnoho
nedozvíme. Knap je v své ruralistické ideologii cudnější než pan mistr Matula.
Vypočítal kde koho v české literatuře, kdo se venkovem obíral, a na konec bez
obmyslu vydal tomuto novému literárnímu kadlubu na pospas svou starou básnickou školu »Severu a východu«. V Knapově dlouhém slovním doprovodu nevyznívá
ruralismus jako nic jiného než taková literární mesologie podle námětů. Nejde o
nic jiného než o to, jaké prostředí autorovi skýtá náměty. Skupina »Severu a Východu« nebyla venkoncem v české, poválečné literatuře tak významná a věhlasná,
a tak ruralisté si přibrali na pomoc jednak autory proslulejší, na př. Vrbu, a jednak
autory podstatnější, na př. Čepa. Vedle těch se stali - nebo byli učiněni - ruralisty
Jan Čárek, Koudelák, Krška, Křelina, poslanec Marcha, Martínek, praotec ruralismu
odborový rada Matula, Nor, Prokůpek, Ron, Sedlák. Ruralisté slibují, že ještě jiní
autoři jsou na nejlepší cestě k tomuto skupenství. Až napíše více knížek Lazecký,
Spálenka a j., možná že se tam také dostanou. Z letmého pohledu po autorech
ruralismu a z čítankových portrétů, které statečně pomáhal sdělávati Vodák, J. B.
Čapek, Veselý a jiní, poznáme, že kromě nějakého toho námětu nezpříbuzňuje
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autory nic, nejméně ovšem hodnota. Proto každý, kdo si prohlédne tento manifest
ruralistů, zklamán se optá: A proč také ne Bohumil Zahradník Brodský, právě těmito kruhy tak vysoko vynášený, nebo Jan Kobr, Vavřinec Řehoř a jiní ? Neúplné,
neúplné...
Poněkud přesněji byl stylisován program ruralismu jeho duchovním původcem Antonínem Matulou v časopise »Osvěta venkova« v prosinci roku 1932. Tam
se praví, vedle toho, že »ruralismus je kladný, přátelský a činný poměr k venkovu«,
že nechce bořit minulost, nýbrž že chce stavět nový život, že ruralisty nevede
třídní nenávist, nýbrž láska a vůle pomoci všem, že ruralisté nejsou pro kolchozy
ani pro sovchozy, nýbrž pro soukromé vlastnictví, a tak dále, tedy hotový politický
program. Ruralisté ústy Antonína Matuly jsou »proti psavcům, kteří nemají kdy
vybírat si látku, pozorovat lidi, uvažovat, pečlivě stavět děj a brousit řeč »(jakoby
mezi sebou neměli Brodského!) Jsou proti literatuře, inspirované velkoměstským
salonem, bankovní a jinou kanceláří, hernou, bursou, barem, nemocnicí, ulicí, továrnou, politikou, zločinem, cizinou, divokými a dráždivými výstřelky v podsvětí,
brlozích a prériích«, volá hlasem mocným velký ruralista. Smíme se ho zeptat,
proč tedy takové romány tiskne ruralistický časopis Venkov, Lidový deník a Večer,
a proč je vydává ruralistické nakladatelství Novina. »Je potřebí krásné prózy i básní
pro venkov!« A což Knapův román »Vysoké jarní nebe« - příběh inspirovaný
velkoměstským salonem, kanceláří, továrnou, barem, tenisovým k u r t e m . . . A co
-ček
potom s Krškou, atd
NEJVĚTŠÍ ČIN PANA KOUTNlKA V ČINU. Jako poslední příspěvek k racionalisaci napsal B. Koutník do »Činu« článek »Nesmrtelnost duše a sociální otázka«,
kde podal brilantní ukázky svého myšlení, inspirovaného bezpochyby jeho knihou
»Technika duševní práce«, jejíž obsah mu jaksi povážlivě vlezl na mozek. V tomto
článku p. Koutník vyřešil vskutku jedinečným způsobem sociální otázku tím, že
popravil (aspoň tiskařskou černí) víru v nesmrtelnost duše. Od té doby, co tak učinil,
sociální otázka už pro svět neexistuje, nemáme už nezaměstnaných, nemáme ani
chudých ani kapitalistů, rozluštil jednoduše a po svém otázku potratu, válečných
dluhů, krisi, zbrojení, nemáme už armád, protože v tu chvíli, kdy p. Koutník přestali věřit v nesmrtelnost duše, je na světě ráj a všichni lidé jsou oblečeni do uniformy antimilitaristů. A jak to bylo jednoduché, několika žurnalistickými frázemi
v Činu vyčarovat tolik změn! Několik těchto frází, k nimž si za kmotra pozval
Renana, zaznamenáváme: »Bohatí si zase získají věčnou blaženost tím, že podporují chudé.« »Z toho plyne péče o chudé, jakožto dílo milosrdenství«. »V tomto názoru není místa pro myšlenku odstranění bídy.« P. Koutník si tedy myslí, že bankéři, fabrikanti, uhlobaroni, mnohonásobní členové správních rad a j. méně i více
zámožní buržoové mají čas myslet na chudé a na milosrdenství (o které zde ani
nejde) nebo na věčnou blaženost? Tak tak, že jejich život jim stačí k spočtení
peněz, nad kterými hrají úlohu kouzelné kvočny. A dále: »Kdo věří v nesmrtelnost duše, tedy v její věčný život posmrtný, proti němuž je život na tomto světě
pouze nepatrným přílepkem, ten může být beze všech nesnází pro trest smrtí.«
»Jestliže je při porodu ohrožen život matčin, stoupenci víry v nesmrtelnost duše
klidně obětují matku.« » . . . t i , kteří nevěří v nesmrtelnost duše, bývají antimilitaristy.« (!) »A tak se víra v nesmrtelnost duše nutně utkává s dnešními snahami
po společenských opravách a jeví se s jejich hlediska jako něco nejen zpátečnic-
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kého, ale přímo nemravného.« (!) »Podobně, když jsme od sociálního vehiklu od'
přáhli koňsky potah víry v nesmrtelnost duše a zamontovali motor sociální spravedlnosti (stačil by motor, který žene tyto nesmysly) zde na zemi v tomto životě,
neklape leckde vystroj a novy způsob pohonu.« Toť tedy motor myšlení p. Koutníkova přesně podle techniky duševní práce, zapřažený do dnešního sociálního
vehiklu. P. K. nám nestojí za to, abychom ho přesvědčovali o něčem jiném, bylo
by to také marné,« neboť nikdy nebylo tolik možností pro uplatnění velkých osobností jako dnes.« Myslíme ale, že to platí jen pro velké v tom druhém smyslu,
ale to se slovy říká jenom do ucha. Tak p. K. popravil nejen víru v nesmrtelnost
duše, ale popravil i duši samou, aby mu nepřekážela při racionalistickém válení
jeho kuličky. Tož jen dál a třeba i traktory!
jd
NESMRTELNÝ HOVNIVAL. Hovnivalem pojmenovali prostí lidé v jednom
kraji chrobáka obecného. Bylo to za časů, kdy člověk pojmenovával věci v náhlém
vnuknutí nebo když by zasažen nějakým bleskem v hloubi své duše. A to slovo,
slovo prastaré, že dosud nikdo nevypátral, kdy vzniklo, mohlo vzniknout jen tam,
kde se člověku denně otvíral pohled na vysoké modré hory. Je to slovo téměř
legendární. Nuže, poslyšte pověst, která vypravuje o jeho vzniku. - Jednou přede
žněmi kráčel polní cestou člověk, který byl dítětem tohoto kraje. Byl krásny den
a on, kráčeje úrodou, upíral své oči k horám. Jeho duše se živila prostorem a hory
ji zdvíhaly. Ještě nikdy nezakusil takového pocitu. Cítil, jak klasy obilí se před
ním sklánějí a jak prostor se k vůli němu šíří. Byl šťasten jako dítě, kterému zpívá
skřivan. V této chvíli poznal slávu, kterou už, nikdy nepoznal zde na zemi. V této
chvíli byl obklopen samotnou slávou nebes. Ale najednou, když tak kráčel, padl
jeho pohled k nohám, kde uviděl hromadu kravského trusu, v němž se vrtal kulatý brouk. Brouk sám byl nevzhledný, ale jeho krovky byly překrásné, takže člověk v tu chvíli zapomněl na jeho neohrabané tělo. Svítily měděnou modří, která
hrála do zeleně a hnědi. Brouk byl tak zaměstnán, že ani nebezpečí smrti by ho
nebylo vyrušilo, jako by tuto hromadu trusu pokládal za svůj vesmír. Ale tento
jeho »vesmír« byl ozařován jeho krovkami. Šlehaly z něho plameny samého pekla,
v nichž broukovy krovky zářily klidně jako nejdražší zlato. A tu člověk, který
kráčel polní cestou, se najednou zachvěl, zdálo se, že byl zasažen bleskem nicoty,
který ho uchvátil a nesl ho střemhlav až kamsi ke dnu nejhlubší tmy. A v tomto
okamžiku pojmenoval onoho brouka hovnivalem. A bylo ještě mnoho podobných
dnů v jeho životě, kdy nesmírná tesknota a nicota se prostíraly jako bez konce
jeho srdcem. To proto, aby si vzpomněl na onoho brouka, jemuž dal kdysi jméno. Tolik pověst. Chrobáka obecného všichni znáte. A teď si představte, že by tento
brouk se najednou zastavil před vysokou horou a chtěl vypátrat její tajemství. Ale
chrobák je tak moudrý, že ho to ani nenapadne. Hledí si jen svého. Jinak je to
ale s člověkem. Ve svém titanství plivá na slunce, aby zhaslo, ale denně se musí
přesvědčovat o marnosti a bláznovství takového počínání. Slunce hřmí a září ve
své slávě a bude hřmět a zářit na věky pro slávu všech, které ozařuje. Čas od
času přijde den, kdy člověk, jakoby posedlý všemi mocnostmi pekla, vypraví se
k hoře, aby se zmocnil jejího tajemství. Pohleďte, jak plá ten odlesk pýchy, kterou
potřela jeho čelo ruka satanova, toho satana, který se třese a zápasí o jednu duši
se samotným Bohem. Jaké trýzně pro ni podstupuje! Teď číhá v úkrytu za horou
a pozoruje člověka, který přichází k úpatí hory a klepe na skálu. Ale hora mlčí,
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neboť nevydává svého tajemství, leč uchu, které dlouho naslouchá. Člověk zaklepe
po druhé. Ale hora mlčí, neboť nevydává svého tajemství, leč oku, které vidí.
A tu člověk beznadějně zaklepe po třetí. A tu přichází chvíle satanova! Z hory
vyběhne postrašena myš s oslí hlavou, kterou si člověk chlubně nasazuje a v potu
ji mačká a svírá, až se mu konečně podaří dostat z ní několik hřmotů, kterým
tak dychtivě naslouchá, ale nikdy se mu nepodaří zaslechnout nic než hluk přerývaný jakýmsi chechtotem. Hle, z jiné strany zní nápěv, mocněji a mocněji, ale
člověk nechce slyšet, nemůže se vrátit. Jeho hrdost a pýcha mu v tom brání. Stává
se proslulým, neboť se o něm ví, že vyrval hoře její tajemství. Učinil dokonce
i více. Objevil, že hora neměla žádného tajemství. Pro něho zmizela i hora, neboť
člověk si namluvil, že přerůstá všechna pohoří. Kdyby však pohlédl dolů, uzřel
by u svých nohou chrobáka obecného, ozářeného třpytem svých krovek, jak se
zavrtává do hromady trusu. Snad by se zachvěl nad tím, že on, člověk, dělá totéž,
co hovnival. A člověk je ještě na to hrdý! Toť pomalu bude všechna jeho proslulost. Jen jeho duše kdesi v koutku pláče nad ním, pro kterého je mrtva. Ale
je tichá, strpí všechny urážky a všechna ponížení, jako by byla jata hrůzou vidění
před tím, co ji očekává. - Duše je mrtva, ať tedy žije nesmrtelný hovnival! Ať
žije ubohý člověk ponížený na hovnivala!
fl
NÁZORNÁ SOUVISLOST MEZI ROKEM 1848 A ROKEM 1918. K. J. Beneš
obohatil naši životní moudrost, vybral pár článků z r. 1848 o demokracii, aristokracii, zpátečnictví, svobodě, sňatkovém oživení katolického duchovenstva a zjistil,
jaká je ideová souvislost mezi rokem národního probuzení a rokem národního osvobození. Světová atmosféra je dnes plna protidemokratických par, u nás však
není třeba znečisťovat vzduch, protože máme dobrou demokratickou tradici, v které
tkví »kořeny dnešního našeho pojetí státu konstitučního a demokratického se všemi
otázkami tím spojenými«. Nic, že není třeba z této doby zapírat a odsuzovat k zapomnění. Naopak zavazuje nás to k věrnosti k tomuto odkazu minulých generací.
Dobrá, za naše národní probuzení se nestydíme. Dokonce patříme k lidem
Pekařova gusta a počítáme tu dobu za světlé intermezzo (mluveno po K. J. Beneši
hudebně) našich dějin. Právě proto vábničky prapůvodních českých žurnalistů (skutečných Havlíčků, Sabinů a j.) měli přeci jen čistší hlas než žurnalistů po r. 1918,
i když náležitě pohavlíčkovaných. Vždyť to byl nějaký »pokrok« od toho r. 1848
k r. 1918. Romantismus, třeba čisté víno, dovedl poplést hlavy, a bujnost dovolila
leccos udělat i leccos říct - ale nač se tak okázale hlásit k ideálům revolucí dnes
tak hodného měšťanstva (je-li ještě)?
K. J. Beneš evokuje Havlíčka. Prý by mohl ožít a rázem se dnes stát novinářem (»bez nejmenších vnitřních překážek«). Chudáka kampak by ho asi posadili?*.
K. J. Beneš si libuje i v snahách kleru o znárodnění církve, o kněžské manželství. Na výstrahu otiskuje noblesní výklad o poměru katolické církve k demokratickým reformám (asi takto: je-li hlavním základem nejlepší vlády ctnost, pak
křesťanství - samo nejsličnější ctnost - je demokratické).
Ještě jedna věc přibližuje podle K. J. Beneše r. 1848 roku 1918. »Od pádu
Bastilly . . . až do pádu Rakouska-Uherska podobá se Evropa nesmírnému sopečnému území«. Skutečně tato doba je pyrologické intermezzo v dějinách lidstva.
*) Redaktor Rudého práva by pohotově odpověděl: Na Pankrác !
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Samý oheň, hořlavina, jiskry, prach, výbuch. A nezdá se, že by v dohledné době
mělo být jinak. Chiméra »svobody«, »rovnosti« a »bratrství« zanarchisovala svět.
Oč se má nešťastný člověk opřít ? Co to nastolil po pádu Bastilly ? Pýcha mu stoupla
do hlavy a neví kde přestat. A nemá stání.
Můžeme však vzíti K. J. Beneše za slovo a ukázati mu ještě jinak, jaká je
souvislost mezi r. 1848 a r. 1918, a jak jsme věrni ideám, jichž uskutečnění tehdejší generace připravovaly, aniž se ho dočkaly«. Beneš vybral i článek Sabinův
o demokratické literatuře, v kterém se praví:
»V d e m o k r a c i i n a l é z a t i b u d e l i t e r a t u r a m n o h e m v ě t š í p o d p o r y , n e ž - l i j i n d e , neboť již ne jednotlivci, nýbrž celý národ bude bráti účastenství na ní. Knihovny se rozmnoží, nezávisejíce déle na dobrodiní magistrátů
a svévoli jednotlivců, nýbrž na zákonech, jaké pokročilý čas celému národu dává.
Üstavy privátní stanou se ústavy státními, literatura nebude luxus, ale nutná potřeba,«
Několik let před tímto článkem byla založena Matice česká, tedy vlastně
první české vědecké nakladatelství, a Časopis českého musea, první česká vědecká
revue. Přes sto let vychází, provází náš národ od jeho znovuzrození do jeho osvobození. Překonala všechny zlé časy, i světovou válku, až koncem r. 1932 se čte,
že Časopis českého musea asi zanikne. Nemá dosti zájmu v národě, aby se udržel,
ani dosti přízně vlády, aby byl udržen. Tady je tedy nesporně jakási souvislost
mezi dvěma národními mezníky. »V demokracii nalézati bude literatura mnohem
větší podpory, nežli jinde . . .« Spojte tedy tento ideál s demokratickou skutečností
dneška! Je to těžké s kulturou u nás. Není-li dosti zájmu o časopis takové minulosti a takového věhlasu jako je ČČM, jakou tedy kulturu chceme uchovávat?
Věděli bychom nápravu, možná že i trochu demokratickou. Máme tam v Národním shromáždění 450 zástupců. Což, když se vyskytne takový malér, že literatura nemůže nalézti v demokracii podpory, nechtěl by se vždy jeden poslanec
nebo senátor vzdáti svého poslaneckého či senátorského platu? Jednou jeden na
ČČM, podruhé by se mohl zas obětovat jiný. Příležitostí by se našlo! Kultury je
škoda! Máme jen 1 ČČM a 450 poslanců a senátorů! A máme vládu lidu, ó Karle
Sabino!
vzd
TANEC OKOLO PĚTILETKY. K dnešnímu živému inventáři politických partají
patří mít i experty přes sovětské Rusko. Naši kuchaři se zajímají, co a jak tam ti
kuchaři vaří (dokonce Přítomnost s Akordem si dojemně vypůjčují »odborníky«),
zprávy jsou tak protichůdné, že našemu dělnictvu, jakožto nejvážnějšímu interesentu o věcech sovětského Ruska, se z toho motá asi důkladně hlava. Jednou je
prý tam heroické vzpětí sil, po druhé nejhorší šlendrián, jaký si lze představit, jednou je Stalin náramný představitel dělnického státu, po druhé hrozný rudý car.
Takoví odborníci - Slavík, Šrom, Fučík - a já nevím kdo, popíšou papíru o tom,
je-li tam mýdlo nebo není, je-li tam Dněprostroj nebo není, používá-li se toiletního
papíru na noviny nebo naopak, ale to všechno, podle naší skromné minky, stojí
za starou bačkoru. Z takovýchto »faktů« se názory na věci nedělají. Vždyť hraje-li
se tam o něco, nehraje se o mejdlíčka, o traktory anebo co. Hraje se o zásadnější
věci, hraje se o bytí a nebytí naše i jejich, už podle zásad, podle kterých se vyvíjejí tam na východě události, podle idejí, tam proklamovaných, je to buď b í l é
nebo č e r n é . Kdyby ti odborníci měli v sobě kus té ideové přímočarosti a kdyby do
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svých informací nepletli to mejdlíčko a toiletní papír, nemusili by měnit své zbytečné
informace a řekli-li jednou, ze Stalin je prima vůdce, mohli na tom trvat i dnes.
Je v tom nejspíš vyšší politika. Sovětským Ruskem strašila u nás levice pravici.
Dělnictvo se tak jaksi ze svého odborového stanoviska zajímalo o sov. Rusko. Naši
měšřáčkové měli z toho trochu vítr. Poslanci levice přijížděli z výletů do Ruska
plni nadšení, před rokem ještě posl. Šeba nenalézal slov chvály, Slavík káral Pekaře,
že se neumí »bez zaujetí« na ruskou revoluci dívat, Šrom vynesl Stalina do nebe.
Dnes je to všechno naopak. Z ničeho nic se přece takové otevřené hlavy neobrátily
na čtyráku? Co chtěli experti docílit tehdy a co dnes? Levici asi z chvály sov.
Ruska vzešly větší nesnáze než ze strašáků na pravici. Takhle se vyvíjí onen chvalně
známý Objektivismus. To očumování bez zásady, bez jistoty názoru. Nějaké úspěchy
nebo neúspěchy pětiletky, Stalinova babička a polámaný traktor pravdu nepotvrdily,
ani nevyvrátily. Jistota poznání je jinde a není tak povrchní.
vzd
A JEŠTĚ KAREL ČAPEK. Někdo se možná bude divit, že se tak vytrvale zabýváme Karlem Čapkem. Ale ona to není tak jednoduchá věc. Napíše-li někdo takový knihu o věcech obecných, znamená to zahájení menšího politicko-literárního
valčíku, při němž si oba partneři mrštně vyměňují místa - třebas tak, že český
spisovatel (na příklad Karel Čapek) napíše o české politice, načež český politik (na
příklad pan j. s. v Lidových novinách) napíše zase referát o dotyčném českém spisovateli, na němž pak zase jest, aby napsal něco o českém politikovi - a tak dál.
Když se tedy napíše poznámka o Karlu Čapkovi, není tím ještě všechno odbyto,
a to tím spíše, že často tyto druhé a třetí valčíkové obraty bývají zajímavější než
první. Tak tomu jest i v tomto případě s referátem pana j. s. v Lidových novinách; neboř chvalitebné úsilí, s nímž se pokusil vycíditi uniformu »militantního
ducha« Karla Čapka, poněkud již zašlou, do žádoucího lesku, dala vznik několika
perlám, hodným zaznamenání. (Nehledě ovšem k tomu, že celé to říkání je skvělým občanským kázáním na text Karla Čapka o nevěřícím Tomáši a o ranách,
»které nejsou na to, aby se do nich strkaly prsty« - kázáním, za něž by se nemusil stydět žádný unitářský nebo mormonský kazatel.) »Každá etika je lepší než
žádná, praví na příklad ctihodný kazatel, a nikomu tedy žádnou neberme. Můžeme
lidem, kde zasluhují, vyčíst všechnu jejich slabost, směšnost nebo špatnost, ale nesnižujme jim ideu, s níž se ve svém svědomí sami nepokojně měří, i když se tváří,
jako by jí posupně měřili nás.« To je - jak po stylové tak po obsahové stránce skoro lepší než sám Karel Čapek. Kousek dále se zase dočteme, že »všechno, co chce
lidi vnitřně formovat a šlechtit, jest jedna fronta militantního ducha a Karel Čapek
je z ní a není proti ní«. To je vskutku dojemné; jenže se naskýtá oprávněná obava, aby lidé nezačali z té fronty utíkat - ne před nepřítelem, ale před tím, který
»konec konců z nedostatku něčeho lepšího věří prostě v lidi«. Ale nejkrásnější
perla byla ponechána moudře na konec. Je to duchaplný náznak blízkých vztahů
mezi knihou Karla Čapka a - biblí, která byla uznána za hodnou toho, aby byla
nazvána »nejstarší knihou o věcech obecných i zvláštních«. »Toto velmi radikální
poselství ( = o blahoslavených, kteří neviděli a uvěřili) vyjádřené slovy a uložené
v nejstarších knihách o věcech obecných a zvláštních, pohnulo kdysi mocně ledvím
světa a změnilo duši i tvář člověka. Dnes zní ztraceně a hluše jako z veliké dálky,
a přece se možná lidé dostanou k sobě blíže a spolu kupředu jen tím, že se k němu
vrátí. Rozumím-li však kompasům jen trochu, jest směrem takového návratu ori-
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entováno vše, co je v díle Karla Čapka nejlepší i s touto krásnou přihláškou účasti na věcech obecných.« Jak podivuhodně řečeno! Nepraví se sice, v co to
máme uvěřit, aniž to v i d í m e , ale ježto jde o Karla Čapka, je to jistě demokracie
(která je dnes opravdu neviditelná) v té podobě, jak by si ji asi definoval K. Čapek:
»Demokracie je, když se nedává noha za krk«. A tak není pochyby, že je všechno
v pořádku - méně s nevěřícím Tomášem, ale zato tím více s Karlem Čapkem.
Vypadá to dokonce tak slibně, jako by měl autor »Věcí obecných« skončiti v lidové straně - aspoň jsou-li kormidelnické závěry pana j. s. správné - neboť lidová
strana věří v demokracii stejně pevně jako Karel Čapek, a vzácná souvislost, kterou
objevil pan j. s., umožní oběma stranám, aby zaujaly tutéž frontu (militarní). Možná,
že to nedojde tak daleko, ale rozhodně můžeme očekávati, že dojde aspoň k nějaké černo-rudobílé koalici. Proč ne? Pro »radikály kompromisu« je přece všechno
možné . . .
tv
PEKAŘOVY KATASTRY A SOUDOBÁ HOSPODÁŘSKÁ KRISE SE
ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K JIHOČESKÉ SNIVOSTI. Našim čtenářům, kteří, nemajíce ještě dostatečných zkušeností a zběhlosti, chtějí psáti referáty o vědeckých
knihách a dotknouti se zároveň palčivých a ožehavých problémů dneška, přinášíme
jako vzorný návod referát o Pekařových Českých katastrech od r. 1654-1789 z předposledního čísla Akordu:
» P e k a ř o v y k a t a s t r y « vyšly právě v novém vydání (v Hist. Klubu). Není
třeba znovu poukazovat na význam a důležitost knihy pro historika hospodářských
a sociálních dějin českých doby pobělohorské. Ale zdá se mně četba této rozsáhlé
monografie, nabité čísly a fakty, dvojnásob zajímavá právě v této době. Pekař totiž
dovozuje jistě právem, že habsburskou slávu za hranicemi v stol. 17. a 18. platily
české země a důkazy, které shromáždil, čtenáře jistě přesvědčují. Víme dobře, že
tento lesk cizího rodu nám přišel draho a stačí srovnati Vídeň a Prahu právě ve
stoletích uvedených, abychom pochopili zřetelně, kam česká srdce a české bohatství plynulo...
Hospodářská krise, v níž dnes jsou skoro všechny evropské státy, nezastavila
se před našimi horami. Jen jediná otázka zbývá: zda bylo nutno dojiti až na ten
stupeň, na kterém jsme, čili jinými slovy; jaká byla hospodářská a obchodní politika vzkříšeného státu ? Jedno je jisté: oslavovati není co. O tvořivých schopnostech
těch, jimž tyto věci náležely, panuje dnes svorný soud. Ledacos dalo by se vyložit
krásnou ctností,hýřivě rozkvetlou: v e l i k á š s t v í m , které rozežírá národní organismus.
Optimistické fráze jsou u nás domovem. Jinde se říkají také, ale neberou se
vážně. Každý ví, co si má o nich pomysliti. U nás harmonické blaženství, že náš
ostrov klidu ani nemůže být vyrušen z klidu cizí zavilostí, neboť naše dokonalost,
která jedině před Ruskem se zardívá, musí přece býti pro jiné spásným vzorem a
příkladem. Trpká lekce snad nás vytrhne ze zádumčivé, jihočeské snivosti. -1 «
Obecný návod by tedy vypadal asi takto: vezmi vědeckou knihu z kteréhokoliv oboru, vlastní věci věnuj pět řádek aniž něco podstatného o ní řekneš, v dalších dvaceti až třiceti řádkách se povšechně zmiň o současné politické a hospodářské
situaci, načež referát zakonči, vyhnuv se vší koženosti, brilantní pointou na př.
o jihočeské dumavosti, nebo o slovanské nesvornosti, případně o germánské sveřeposti, pokud možno vždy vzhledem k duchu toho kterého časopisu, pro nějž byl
referát psán.
sb
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ČLÁNEK »KRITIKA BOLŠEVISMU«, v tomto čísle Rádu, je autorisovaným
překladem poslední kapitoly knihy Waldemara Guriana, Der Bolschewismus. (Herder,
Freiburg 1931).
PISTE VLASTENECKÉ BÁSNĚ. Redakce »Poledního listu« vypsala soutěž
na nejlepší báseň s vlasteneckým námětem. Tato vlastimilá idea byla korunována
plným zdarem, jenž otřese posicemi zavilých světoobčanů: došloť prý plných 150
básní na Jiřího Stříbrného. Zdá se však, že v nich nebylo řečeno vše, alebrž všechna
nejlepší šťáva a nejvýsostnější pel uchovány byly, jak se taktéž zdá, pro báseň, jež
omylem zabloudila do redakce RÁDU, zvyšujíc tak naddotčený počet na stopadesát
a jednu báseň. Tato »Oda na Jiřího« vzešlá z péra význačného, ač dosud jen málo
známého českého poety V l a s t i m i l a M a t ě j e V r k o č e , má pro nás, rozhodné
zastánce rukopisů a č a s o m í r y , ten další půvab, že je psána v elegickém distichu
téměř bezvadném. Otiskujeme ji za touto poznámkou.
A propos: Myšlenka Poledního listu se nám zamlouvá do té míry, že neváháme, ne sice vypsat soutěž, ale aspoň apelovat na ochotu a vzlet českého básnictva a spisovatelstva, aby nám zasílalo básně i na jiné vynikající hlavy české.
Bude nám skutečným potěšením otisknouti ty nejzdařilejší na stránkách RÁDU.
Honorujeme skvěle. (Poznamenáváme ještě, že vzor kravaty a politické přesvědčení
autorovo nerozhoduje.)
Za redakci: Maximax

ÓDA NA JIŘÍHO
Hoj, mučeníku Jiří, veliký Ty Slávie branče,
ódou velkolepou věnčití chci Tvou skráň,
až dosud ozdobenou pouze hleny chátry lotrovské,
pouze pukavci běd, jen věncem trnovým.
Hoj, mučeníku Jiří, veliký Ty Slávie branče,
útroby tmy staleté šmoctvo nečisté teď
na štít Tvůj vrhají - tak nevděku hydra se pomstí
Tvé za kopí, jímž v chřtán hydry rakouské ťal's.
Dráčata mlézinohá s veveřími drápky se drápou,
Tvé na kotníky ctné v rozzuření se věsí,
s klisny Tebe strhují a kalem, bahnem Tebe vláčí za vše to, cos vykonal, za vše, cos osvobodil.
zásluhy pak připomněl

Tvé, nad jiné co trčí:

Jak chudobou stísněn vrhl ses kdys u zápasu klubko,
vyrvati v úmyslu měl též si kořist tučnou,
vítězně z vřavy pak kvítečko si červenobílé
svého brní na klopách ve sněmoven síně nes.

\
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Strádání pěti let Tvého stopy rázem opadly,
v boj nanovo jsi se vrh, - v boj zuřivý jak prv.
Řež věru lítá, v níž krev vlastní neznala krve syn-nesyn, brat-nebrat, nebrat-brát - jedno vše!
Hlav ni krve's nešetřil, ni drahných státu financí,
když šlo o povznesení tak velikého syna.
Strádaje, střádaje tak (jsouť pražce známy a uhlí!)
národa zdar v mysli měls, anžto pak odkázat
chtěl jsi poklad mu, nezištnou jejž nabudeš sobě pílí;
bratry své's miloval, vzkvétali jedna radost.
Kdyžto jeden vzkvetlý, v řeži té bratr, Václav Jaroslav,
pouhých jen padesát, jen padesát tisíc,
ždal na Tobě, štědrost Tvá jak by dovedla odříci!
(Zda kdo by tenkráte byl větřil hada v něm!
Řek, že je s úroky vrátí - »s úroky«: tak co nazývá?
snad že to bahno a kal, snad trní mučivé?)
Hle vděčnosti ty lidská, takhle ty spláceti znáš. Ó,
tak nenadále, naráz, zvrtlo, zvrtlo se vše.
Teď kdo zná, kdo poví tvé zásluhy o vlast a národ?
Dobře's tenkrát hnal nuncia římských sket:
byť třeba od hranice, kde hoří ctná národa chlouba,
nás Rýn, Alpy dělí, byť lesy jihlavské smíme si oslavovat mučeníků zástupy, jak chcem,
smíme si oslavovat též Tebe, vůdče Jiří!
VLASTIMIL MATĚJ VRKOČ

Upozorňujeme
na tyto svazky edice „ H L A S Y " :
Sv. 8. Z věčných pokladnic poesie německé. Kč 9'6o.
Sv. l i . H. Alexander: Jak smrt přišla do
světa. Indiánské mystérium. Kč 1 1 .
Sv. 17. Giovanni Pascoli: Básně o Ate.
Kč 1 4 — .
Expeduje

OTTO F. BABLER,
S v a t ý K o p e č e k čís. 73, u Olomouce.

Nakladatelství

Miloše Procházky,
Praha I., Kaprova ul. 3.
Cellini. Vlastní životopis*

brožov. Kč 60, váz. celoplát. Kč 80,
polopergam. Kč 90, polokož. Kč 105,
celopergam. Kč 160, celokož. Kč 160.

Hoppe VI, Přirozené a duchovní
základy světa a života,
brožov. Kč 70, váz. plát. Kč 1oo.

Sedlák Jan, Petr Be zrač,

brožov. Kč 28, vázaná plát. Kč 50,
číslované výtisky na velínu Kč 70.

ATLANTIS

Kybal Vlastimil, O Španělsku,

E D I C E KRÁSNÝCH K N I H
Vydává J. V. POJER,
Brno v Táboře čís. 7.

brožované Kč 20, vázané plát. Kč 28.

Řádným odběratelům »ŘÁDU« sleva při
odběru i knihy 20 procent, při odběru
aspoň 3 knih 25 procent z krámské ceny.
V y ž á d e j t e si

prospekty.

Nákladem olomouckého konventu
dominikánů vychází:

FILOSOFICKÁ

brožované Kč 20, vázané plát. Kč 28.

Montherlant Henri, Zápasníci
s býky,

Na tyto ceny se poskytuje celoročním předplatitelům časopisu „RÁD" sleva 10%
Na skladě u všech knihkupců.

Naše doba se musí vraceti k starým mistrům.

REVUE

Olomoucký konvent dominikánů
vydává vrcholné dílo největšího
synthetika scholastiky

NA H L U B I N U

SV. TOMÁŠE A Q U I N S K É H O

odborný čtvrtletník.
, Podává filosofickou synthesu na základě
tomistickém. — Redaktor Dr. M. Habáň.
Předplatné ročně 35 Kč, studenti 15 Kč.
odborná revue pro všechny otázky náboženského a duchovního života, Redaktor
Dr. Silvestr M. Braito.
Roční předplatné 26 Kč, studenti 15 Kč.
V KNIHOVNĚ

FILOSOFICKÉ REVUE
vyjde v nejbližší době:

JACQUES MARITAIN:

UMĚNÍ A SCHOLASTIKA.
DR. M. HABÁŇ:

S E X U Á L N Í PROBLÉM,
přepracované a rozmnožené vydání.
Administrace: Olomouc,

Slovenská

14.

THEOLOGICKOU
SUMU
Úplný překlad základního pramene křesťanské moudrosti.
Ročně vyjde 4—5 svaz. po 8 arších.
Předplatné na r o k 35 Kč, studenti 20 Kč.
Administrace:

O l o m o u c , S l o v e n s k á 14.

SEZNAM K R Á S N Ý C H A H O D N O T N Ý C H K N I H VYDANÝCH
N Á K L A D E M D O B R É H O DÍLA ZE S K L A D U
M A R T Y F L O R I A N O V É VE S T A R É Ř Í Š I N A M O R A V Ě .
Sherwod Anderson: SMUTNÍ TRUBAČI Kč 20
Svatý Athanáš: ŽIVOT SV. OTCE ANTONÍNA
Kč 17
Georges Bernanos: POD SLUNCEM SATANOVÝM
Kč 30
Calzini: KRISTUS A VETŘELEC
Kč 3
Vincenzo Cardarreli: POTOPA
Kč 8
ŽIVOT A POCHVALA SV. CYRILLA,
učitele slovanského národa
Kč 10
Jaroslav Durych: EVA (III. vydání)
Kč 20
Jaroslav Durych: TÉ NEJKRÁSNĚJŠÍ Kč 4
PRÁCE A UTRPENÍ CTIHODNÉ A. K.
EMMERICHOVÉ
Kč
15
KTERAK POZNÁVALA CTIHODNÁ
A. K. EMMERICHOVÁ OSTATKY
SVATÝCH A JAKÁ MĚLA PODIVUHODNÁ VIDĚNÍ JEJICH ŽIVOTŮ Kč 18
POSLEDNÍ DNOVÉ CTIHODNÉ A. K.
EMMERICHOVÉ
Kč 18
Ramon Gómez de La Serna: ZÁZRAČ»
NÝ LÉKAŘ
Kč 10
Eugéne Grasset: PANNA ORLEÁNSKÁ
Původní litografie na měditiskovém
papíře
Kč 100
Arnošt Hello: MÍSKY VÁHY
Kč 48
Vlastislav Hofman: FYSIOGNOMIE. Sedmero ručně kolorovaných linoleí Kč 100
JOSEF A ASENECH. Staročeské skládání. Ručně kolorovanými obrázky
vyzdobil Albert Schamoni
Kč 50
František Kafka: PROMĚNA
Kč20
P. Petra Kanýzia KATECHISMUS KATOLICKEJ
Kč 33
LISTY SVATÉ KATEŘINY SIENSKÉ Kč 35
Michael Kuzmin: HRDINSKÉ ČINY
ALEXANDRA VELIKÉHO
Kč 15
G. E. Lessing: BAJKY
Kč 4
Gabriel
PÁNĚMíro: OBRAZY Z UTRPENÍ Kč20

Giovanni Papini: MODLITBA KE KRI- STU
Kč 4
PÍSEŇ VESELÉ CHUDINY. Staročeská
, báseň vydaná péčí Dr. Josefa Valicy Kč 3
John Millington Synge: ARÁNSKÉ
OSTROVY
Kč 25
John Millington Synge: JEZDCI K MOŘI Kč 10
John Millington Synge: HRDINA ZÁPADU
Kč 5
John Millington Synge: STUDNICE
SVĚTCŮ
KČ 5
John Millington Synge: VE STÍNU DOLINY
KČ 2
Paul Scheerbart: MOŘSKÝ HAD
Kč 8
Francis Thompson: SVATÝ IGNÁC
Z LOYOLY
Kč 40
Ostatní svazky jsou rozebrány. Knihy jsou tištěny na dobrých bezdřevých papírech v úpravě
předních českých grafiků (A. Lískovec, prof. J.
Benda, A. Vyskočil, A. Slavíček a jiní). Některé svazky možno obdržeti na zvláštních ručních papírech. Podrobné seznamy na požádání.
KURSY DOBRÉHO DÍLA. Poslední svazky :
Romano Guardini: LITURGIE JAKO HRA.
KŘESŤANSTVÍ A KULTURA
KČ 7-SO
Romano Guardini: TÉŽKOMYSLNOST
A JEJÍ SMYSL
Kč 5
Pierre Delbet: ÚKOL MAGNESIA VE ZJEVECH BIOLOGICKÝCH
Kč 5
Theophile Delaporte: KATOLÍCI MOROVÍ Kč 6

NOVA ET VETERA: Sborníčky, obsahující práce rozsahu menšího, ukázky, orientace, listy,
obrázky a původní grafiku a to vesměs zcela
odděleně, aby se každý článek mohl vyjmoutí
a zařaditi ve vlastní jednotu. Celkem vyšlo
50 svazků, dosud jsou na skladě kromě sv.
1 - 3 a 39, v ceně 5 až 10 Kč. Při odběru
více svazků sleva. - Seznam na požádání.
ARCHY: Vycházejí čtyřikrát do roka, jako pokračování sbírky Nova et Vetera. Dosud vyšlo 25 svazků v ceně 4 až 15 Kč. Vyžádejte
si svazek na ukázku.

Studujícím poskytují se ze všech svazků slevy a splátky.
Pro pražské odběratele na skladě též u:

LEO RAISE, PRAHA-BUBENEČ, ŠVECOVÁ ULICE ČÍSLO 32., nebo
B. CHLUMECKÉHO, PRAHA-BREVNOV, MALÉHO NÁM. ČP. 1100.

