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F R A N T I Š E K LAZECKÝ

VYŠKY
Tak sladké zpíváte tím přísným hlasem Světla
a zpívá kdosi vám a zazpíval i v nás,
by plna žalosti tam naše píseň vzlétla,
kde jiný hlas má zvuk a jinou tíhu čas.
V paprscích slavných hvězd k vám vzhůru vykroužíme
v prostory nebeské ve chvíli svého žáru,
tam křídel údery zdviženi uvidíme
tesknou pout života pod břemeny těch darů.
Tam v síti věčnosti se naše tváře třesou
jak v jasu vyryté a vyprýštěné v záře.
To orli svobodní v tom pohledu se nesou,
který váš prostor pne z nádhery jedné tváře.
Vdechla do našich těl svou nejtajnější vůni,
jež ryzím zlatem žhne skrývajíc všechnu krásu,
a náhle jako snop až k nebi, kam jdou luny,
z vašich běd, smrtelní, se zdvíhá mocnost hlasu.
Nad námi pneš svou moc, ó hudbo vesmírová,
zde zvučí něhou harf šum křídel andělových,
jež nesou k slávě své žal země duhou znova,
vždyť jste květ bolestí, květ hrobů denně nových,
ze kterých vychází vylákán vaším hlasem
hlas, který prostor svůj si křeše v skalách světa,
lije se z neřestí, však zalit božským jasem,
stává se písní zas, v níž láskou prudce svítá.
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Toť poklid andělů, jenž vaši klenbu zdvíhá
všem zrakům zlomeným tou velkou vaší tíhou,
korunou skvělostí, kde se zář světů sbíhá
v bohatství plodů svých, jež svítí sladkou pýchou.
Je, oko, sláva tvá v tom náhlém rozhodnutí,
spí věk, kdy v temnotách jen temné víno zbylo,
teď zvučíš v klenbě té, ó šípe, šípe krutý,
bys pro svůj prudký let z ní sladkost plodů pilo.
Napojen v srdci svém tou jejich čistou krví,
která nám rozdává svůj jas, jas příliš těžký,
zmítej a můžeš-li, tož z mramoru se vyrvi,
zvone, dál budeš chrám zpívat jen jedné Výšky.
Nad všemi obzory všem smrtelníkům zpíváš,
bys mohla vyzpívat jen pro ně všechnu slávu
a, čistá, světský prach vždy s jejich duše smýváš,
do zlatých korun tvých když složí tesknou hlavu.
Ach, kdo tak tichý zve ty nejstrašnější blesky,
v nichž všechno vraždí smrt a smrtí věčnost plane,
kdo pozvedne svůj zrak až tam, kde hrůzné lesky
i kovy spalují a bouře peklem hnané,
by náhle oslepl, smál se, kde jiní pláčí
v úsměvu jitřenky, té blahé kouzelnice,
jež všechny národy, i lid mé vlasti smáčí
v přejasných hlubinách své moudré zřítelnice.
Hle, v hrůzu šílenství v těch jedněch marnost zrála
v oblouku perutí po světle ochromených,
ty tíhou ovocí ses, klenbo, prohýbala
jen z bědy nejhlubší a kouzlem slzí zřených.
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To sladké zděšení člověka zmučeného,
to sladší zachvění klenby při pádu světla,
a stále bližší šum orchestru nebeského,
za nímž se k slávě své i lidská bída zvedla.
Vším kvasí Tajemství. Jsme jeho skryté dílo
bez konce z nicoty až v krystal přetvářené.
Ó lidská bolesti, tak tebe povýšilo,
že požehnáním jsi, nad nímž se nebe klene.
Ta věčná záře k nám i z vyhnanství se lije,
ó lide, zoufej si, ji nelze odehnati,
ó duše, žaluj si, zase tě náhle zpije,
však skvělost toho snu dnes nelze, nelze znáti.
Jak můžeš prohlédnout střed Světla nejvyššího,
odlesku tváře té, které se časy koří,
plameni vyšlehlý ze srdce nejhlubšího,
bys jeho jasem spjal svůj uděl zemských hoří.
A vaší nádherou jde bída člověkova,
jenž trůní v úrodách a trůní nad bědami,
nad kterými hřmí moc a sláva Satanova,
by z vaší nádhery loupily mezi námi.
Žel, strmí lakomstvím velikost jeho slávy
a strmí úpěním, jež ve své nesmírnosti
probouzí jitřní van a zdvíhá naše hlavy
tam k slunci sladkému, jež naši duši hostí.
Zpíváte k čistotě nad věčným zpěvem smrti,
kde v hloubce každý věk si střádá svoje jméno,
vy Výšky nejhlubší, z vás tryská všechno bytí,
v němž lidstvu v kráse své jste daly i své věno.
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Zlatý déšť setřásáš, ó klenotnice časů
a tvoje klenba zní nad lány úhoru,
až ruda v studnách skal zazpívá k tvému hlasu,
jenž nese její skvost do dálek prostoru.
Výškou jsi okřídlen, ó světe, na své pouti,
v tvůj krunýř z temnoty se sladká světla hříží
a lidská duše, hle, tak svobodná je pouty
paprsků, když ve vás, tam nalezla svou tíži.
Jsi nocí ozbrojen, však přece hvězdnou nocí,
tou nocí srpnovou, tou, kterou stíná jas
a náš žal provází, by vaší láskou vroucí
za třpytu dobrých hvězd rozjasnil krutý čas.
Nesete k sobě zrak z té věčně hořké hlíny
jak tvarem milostným, jímž svítí vaše síně,
čistěji vůni svou, když vydechnou ty hlíny,
mocněji, z bědy své, když shlédnem vaše síně.
Nejvyšší Věčnosti, ty chráme plný blesků,
ty hlase nesmírný, dnes hlasy vroucnějšími
zas v tobě zpíváme tvá slova prostá stesku
a naše sklizně žhnou nad lány nejvyššími.
Ty Čase bez časů, od věků stejně planeš,
však pro nás krásněji, jak bys v nás sebe vzbouzel
svým dechem andělským, jímž všude volně vaneš
v jediném řádu svém a prací mocných kouzel.
K nám vane věčný šum andělských preludií,
které nás vracejí do středu světelného,
jsme světlo ze Světla, třebas v něm noci žijí,
v nás bude navždy hřmět dech Hráče kosmického.
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A nesčíslný šum všech našich minulostí,
v něm zvoní v paprscích tajemství živých rodů,
až celí slyšíme a jsme jak ony prostí,
cítíce na svém pni dozrání těchže plodů.
Neb mocný Světla spár pronikl naše srdce,
v němž jako v křišťálu vidění světa vstává
a vedle sluncí, hvězd, též v této věčné řece
velikost duše Tvé šlépěje zanechává.
Tak jasně zpíváte svobodným hlasem Světla,
šum vašich kupolí nás stále doprovází,
jak láska sesterská by za ruce nás vedla
v tu zemi ztracenou, kde čisté ráno vzchází.

ROMAN

ALLEN

PŘÍBĚH M Á G A ARTABANA
JAK JEST PSÁN NA DESKÁCH

CHRÁMOVÝCH

V HAMADANU
Já, Artaban, kněz Ahuramazdův, strážce chrámu Světelného
kamene a zkoumatel hvězd: píši toto rukou Malkíse sluhy a písaře,
aby bylo zjeveno skryté v nepochopitelném, až nadejde čas pro
Pána Světla.
Léta čtvrtého panování Fraataka a Bohyně Musy, já, Artaban,
vystoupil jsem na věž chrámu podle své povinnosti, první noci
prvního novoluní ode dne, v němž víčka Oka Ahurova zůstávají
nejdéle otevřena.
A vzav Kámen, narýsoval jsem Znamení, a položiv dovnitř
loučí z cedru a cypřiše, zapálil jsem hvězdu ohně živého uprostřed
hvězdy z ohně mrtvého. A zapudiv dévy jasem, jehož nesnášejí,
zvedl jsem ruce a modlil jsem se velikou modlitbu Yazata. Potom
zakryv své rty jménem Mithry vládnoucího duchům, vzýval jsem
samého Pána, jehož pohled vlévá život a jehož spánek znamená
smrt; vzýval jsem velikého Ahuru, pravím, jakož jest stanoveno
chrámovými zákony, aby otevřel mé oči a zjevil mi písmo hvězd,
jímž jest na obloze psána budoucnost.
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A obrátiv zrak k západu, uzřel jsem Hvězdu, jejíž světlo zabíjelo ostatní hvězdy; a bylo jako světlo Oka, oslepující zrak, takže
jsem padl k zemi a neviděl nic kolem sebe.
Ale slyšel jsem hlas, přicházející z veliké dálky a jasný jako
zvuk stříbra; a pravil k mé duši:
»Sláva Pánu, kterýž jest na věky, a pokoj tobě, Artabane.
Zanech ohně, kterýž zvyšuje tmu, a hvězd, jichž pravé dráhy
neznáš a nebudeš znáti.
Neboť jejich cesty jsou podobny cestám Pána, u nichž není
počátku a konce, a jejich kouzla jsou měnivější než luna, a kdož
se v nich pokoušejí čisti, jsou v rukou dévů jako písek ve větru.
Ale ty vstaň a posilni své srdce, neboť se přiblížila hodina,
o níž bylo psáno v písmech, a přijde již brzy ten, kterýž jest
Syn Pána.
Narodí se zajisté v zemi zaslíbené, z národa vyvoleného a z rodu
královského, jakož jest psáno; a bude zrozen v chudobě a vydán
bolesti, ale bude králem a povládne všemu světu.
Ty pak vstaň, a vezmi plášť; a vsedna na velbloudici, jeď za
hvězdou, kterouž jsi uzřel, dokud tobě neukáže kolébku vyvoleného.
A až uzříš dítě a matku jeho, padna pokloníš se jim, a budeš
jim obětovati dary: abys byl jedním z těch, o nichž jest psáno,
že budou připravovati cesty Pána.«
A když jsem slyšel, naplnilo se mé srdce vínem radosti; i pohlédl jsem a uzřel Hvězdu, planoucí na západě.
Tehdy jsem vsedl za jitra na velbloudici, a vzal zlato a sluhy
k ochraně, a také talisman z Kamene, abych jej obětoval králi.
A opustiv chrám, jel jsem na západ, někdy obloukem luku
a někdy tětivou, zachovávaje směr veliké hvězdy.
A když nastal první úplněk, překročil jsem velikou řeku a dal
jsem se pouští, kteráž dělí Damašek a Bagdad, připojiv se ke kupcům, jedoucím do Damašku.
A když jsme jeli sedmdesáte dnů, přepadla nás bouře a rozehnala nás, takže jsme zbloudili v písku, zakrývajícím slunce.
A potom nás napadli lupiči, číhající u cesty; a honili nás mnoho
dní cesty; ale unikli jsme jim k půlnoci, neboť jsme byli rychlejší.
A potom jsme se obrátili k poledni, neboť jsme zatím odbočili s cesty a Hvězda již neukazovala k západu.
A odtud jsme dojeli do země galilejské, kteráž jest na půlnoc
od Judeje, a Hvězda šla před námi; a putovali jsme dnem i nocí,
neboť má touha byla veliká.
A když jsme jeli v noci a bylo již k ránu, zazářila Hvězda
neobyčejným leskem, takže byla podobna slunci o polednách. Když
pak nastal úsvit, zahlédli jsme s hory Jeruzalém, město Šalomouna,
kterýž byl nejmoudřejší mezi králi země; a vystavěl chrám, jemuž
není podobného.
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Tu jsem se rozveselil v srdci, neboť se mi zdálo, že toto jest
místo, kdež najdu Novorozeného. I pospíšil jsem k městu; a vjel
jsem branou, kteráž jest na východě. A jel jsem k domu Herodesa,
zvaného Antipas, kterýž tehdy vládl v té zemi.
A ssednuv na nádvoří, ptal jsem se sluhů a žoldnéřů a otroku
po novorozeném králi; ale nevěděli. Vyšel jsem tedy a poslal jsem
sluhy do všech uhlů města s rozkazem, aby se ptali po Novorozeném, a sám jsem šel na tržiště a kladl jsem otázky prodávajícím
i kupujícím. Ale nedostalo se mi odpovědi; neboť někteří mlčeli
a jiní se smáli, a někteří mi spílali pravíce, že není bezpečno mluviti o novém králi, dokud žije Herodes král. A nedbal jsem jejich
posměšků, ale byl jsem smuten a bál jsem se, abych nepromeškal
příchod krále.
Potom jsem se vrátil a nalezl jsem sluhy, čekající, avšak bez
odpovědi. A byl jsem unaven a sklíčen a den se schyloval; i odešel jsem do domu pocestných, abych si odpočinul. A vyhledav
nejskrytější místo v domě, setrval jsem po celou noc a po celý
den v temnotě, nepřijímaje pokrmu a nápoje; a zkoumal jsem své
srdce. A opakoval jsem si poselství, jež jsem uslyšel oné noci; a
zdálo se mi, že jsem některá slova zapomněl a jiná změnil, ale
nemohl jsem se rozpomenouti.
Když pak nastal večer druhého dne a byla tma, vystoupil jsem
na střechu domu; a zapálil jsem oheň živý ve znamení z ohně
mrtvého, a vztáhnuv ruce a očistiv své rty, vzýval jsem Pána
Světla slovy, kteráž smějí býti psána jen do písku.
Potom jsem pohlédl na oblohu, a uzřel jsem opět Hvězdu,
a zářila silněji než dříve; a nestála nad městem, nýbrž ukazovala
maličko k jihu.
A když jsem na ni hleděl, pocítil jsem zármutek jako ten,
komu bylo odňato to, co miloval nejvíce: ačkoli mé srdce již bylo
očištěno a svět byl kolem mne jako šat, jejž odkládáme podle své
vůle. A zdálo se mi, že tma klesá pod proudy světla, sestupujícími
k zemi; a slyšel jsem šelest křídel a šum hlasů, ale nerozeznával
jsem nic z toho.
Tu jsem vložil do ohně listy posvátné byliny, a vdechnuv
třikrát kouř ohně, modlil jsem se k Ahurovi, aby mi dal čisti ve
znameních a zjevil mi, nejsou-li šálením démonů. A když jsem to
učinil, zvedl jsem zrak k Hvězdě; a viděl jsem.
Viděl jsem pak ve Hvězdě kříž, na jakém Římané, kteříž přišli
od západu, přibíjejí otroky, aby zemřeli v mukách. A byl na něm
přibit člověk; a pod křížem někteří plakali a někteří se posmívali
odsouzenému. A nad hlavou jsem viděl nápis, a četla se slova:
Ježíš z Nazareta, král judský. A hlas pravil: »Hle, ten, jenž má
panovati nad vší zemí«.
A když jsem to viděl, zarmoutil jsem se v srdci; a padl jsem
k zemi zděšen; neboť mi bylo, jako by mne sám Pán zavrhl a
Světlo opustilo. A řekl jsem si: »Jistě to byl výsměch démonů,
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špatně zaklínaných: abych byl sveden s cesty Světla a sloužil
Temnému, kterýž s ním bojuje«.
Když jsem pak znovu pohlédl na Hvězdu, zatemnila se. A její
světlo bylo rudé jako krev, a zdálo se mi, že slyším nářek dětí a
kvílení, a hluk zbraní jako vojska plenícího město; ale nerozeznával jsem nic z toho.
A rozmetav oheň, sestoupil jsem a ulehl; a můj duch byl
nemocen zármutkem.
Nazítří pak povstav shromáždil jsem své sluhy, a vsednuv na
velbloudici jel jsem do Damašku a odtud přes poušť, abych se
vrátil do chrámu; a neviděli jsme již Hvězdy. A když jsme jeli,
nepoznával jsem dne a noci; a nebe bylo pustší než poušť. A přál
jsem si, abych zahynul bouří nebo aby mne usmrtili lupiči, kteříž
sídlí v poušti. Ale když minuly tři úplňky, dostihli jsme Eufratu,
a vrátil jsem se do chrámu, a konal jsem svůj úřad.
A potom byly zmatky, a král byl zabit, a jiný vypuzen, a jiný
v neustálých bojích pro svou ukrutnost. A hluk zbraní se rozléhal
po vší zemi; a kouř krve zastiňoval slunce. A chrám byl zbořen
a znovu postaven, kněží pak zemřeli nebo byli zabiti; takže jsem
zůstal sám a byl jsem učiněn správcem chrámu. Když pak přešly
války a byl učiněn mír, a vládl Artaban, zapomněl jsem na Hvězdu;
a oddal jsem se zkoumání hvězd a magii, a poznával jsem věci
skrytě, uče se užívati jejich moci.
Potom jsem zestárl léty a moudrostí, a má pověst byla veliká
pro mě vědění. A věštil jsem knížatům a králům, odmítaje dary ;
ale tato sláva nebyla pokrmem pro mého ducha, a můj život byl
prázdný.
A když minul čas a nastala doba, kdy se měsíc snoubí se
zemí, zakrývaje ji svým stínem, což bylo na mnoho let předpověděno: vystoupil jsem na střechu chrámu, abych zkoumal hvězdy,
jakož mi bylo poručeno knížaty, a oznámil jim, co jsem viděl.
A napsav znamení hvězd, připojil jsem jiná, kteráž jsem psal dříve,
a četl jsem.
Četl pak jsem o králi zrozeném ve znamení hvězdy, jenž
bude míti moc nad životem a smrtí. A četl jsem o nepřátelích,
kteří budou usilovati o jeho život. A četl jsem o těch, kteří ho
zradí a opustí a zaprou, takže bude vydán do rukou nepřátel.
A četl jsem, že bude vydán na smrt, a zemře smrtí otroka.
A když jsem to vše četl, rozpomněl jsem se na Hvězdu; a zármutek se vrátil a byl v mém srdci jako oheň. A řekl jsem si:
»Zajisté Hvězda byla pravdivá a já jsem se dal zmásti vlastní
nejistotou. A vrátil jsem se, neuzřev svého krále, jehož službu jsem
přijal; a teď nejsem po jeho boku, ač mu hrozí nebezpečí a smrt
v potupě.«
Potom jsem sestoupil a neosloviv nikoho skryl jsem se v temné
komnatě. A setrval jsem tři noci a tři dni, postě se a zpytuje své
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srdce. A čtvrté noci jsem vyšel; a vzav Kámen a hůl a desky,
vystoupil jsem na střechu.
A narýsovav hvězdu a v ní kruh, vstoupil jsem do kruhu.
A též jsem zapálil oheň v šesti uhlech hvězdy.
A vzav desky, zaklínal jsem duchy země a ohně a vzduchu,
a ty, kteří přebývají s mrtvými; a činil jsem znamení ve vzduchu.
Potom jsem zvedl ruce a vzýval jsem Mithru a velikého Ahuru,
vládce všech duchů čistých. A svolával jsem kletbu na nepřátele
Krále, a nemoc a šílenství a smrt na ty, kteříž ho opustí.
A přivolával jsem slávu a vítězství pro ty, kdož budou za
něho bojovati; neboť jsem byl nemocen láskou, ačkoli jsem ho
nikdy neviděl; a přál jsem si, aby má krev byla vínem v jeho
číši, a mé tělo šatem na jeho těle.
A když jsem vzýval samého Pána Světla za svědka své kletby,
byla učiněna tma kolem mne; a neviděl jsem.
Ale uslyšel jsem hlas, kterýž byl jako bouře na horách; a promlouval ke mně, řka:
»Pošetilý, kterýž jsi pochyboval o Znamení, a hledal jsi krále
tam, kde jsou postaveni jen žebráci v purpuru na posměch.
Bylo ti zjeveno tajemství, a nerozuměl jsi; bylo ti dáno v něm
čisti, a povrhl jsi jím pro svůj blud. A přijav falešné vědy, kteréž
vedou k zlému, zpychl jsi; a pokusil jsi se změniti vůli Toho,
kterýž vše stvořil; a učinil jsi se bláznem, nepoznav jeho ruku,
ty, kterýž jsi četl ve hvězdách.
A proto na tebe padne hněv jeho, a budeš raněn slepotou
těla, jakož jsi byl slepý duchem; a nebudeš míti vlády nad svými ůdy.
A neprozříš, dokud se nenaplní proroctví a nebude dokonáno
to, co jsi se pokoušel odvrátiti; a budeš žiti v temnotě a zoufalství,
dokud On nepovstane, aby ti přinesl vykoupení. A nebudeš více
čisti ve hvězdách, ani konati kouzla, neboť taková jest vůle toho,
kterýž zraňuje duše svou láskou.«
A potom hlas umlkl, ale tma zůstala kolem mne. A zůstal
jsem raněn slepotou po všechny dny; takže již nerozeznávám dne
a noci a podoby věcí jsou v mém duchu jako stíny stínů, a mnohé
jsem již zapomněl. Také slýchám hlasy živých kolem sebe, ale
jsou jako ozvěny v poušti; a jest prázdno kolem mne.
Ale v mém srdci jest neustálý oheň a žár ztravuje mého
ducha jako oheň loučí. Neboť nemohu zapomenouti na Krále, a
miluji jej více než svou duši; a jeho nebezpečí jest mým nebezpečím a jeho smrt mou smrtí. Ale nevím, kde jest, ani kým jest,
a nemohu mu pomoci; neboť mé vědění mne opustilo a má moc
odešla ode mne; a cesty Pána jsou pro mne ve tmách jako jeho
Oko, jež mne již nemůže oslepiti; aniž mohu porozuměti, pro
jaké tajemství Pán odsuzuje k potupě toho, jehož příchod ohlásil,
a k slepotě a bezmocnosti ty, kdož mu chtěli sloužiti.
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A často jsem volal smrt, ale nepřišla; a doufal jsem v jeho
příchod, ale nevysvobodil mne. Vědění mne opustilo, a nevím,
bylo-li od Pána nebo od Temného, aniž vím, komu z nich jsem
sloužil; a nebylo mi zjeveno nové. I úpím v žaláři nehybnosti
své; a jest můj osud jako temná tvář luny, věčně odvrácená od
slunce; avšak nepřestávám doufati.
Neboť jest slyšeti divné zvěsti, jakéž předcházejí léta pohrom
a války; a snad již brzy Pán mne vysvobodí milosrdnou smrtí, a
dá mi poznati pravdu v světle ohně, kterýž spálí mou duši; anebo
přijde ten, jehož miluji, a políbím lem roucha jeho.
A toto jest konec písma, kteréž jsem psal rukou Malkíse sluhy
a písaře; psal jsem, pravím, desky tyto, aby byla zjevena pravda
o trestu, kterýž mne stihl, až Pán určí den. A budou uloženy na
místě tajném; a zaklínám Ruku svou, kteráž je psala, aby nebyly
zjeveny nevědomým, dokud nebude dáno zřetelné znamení: aby
nebyli pokoušeni, a nedolehla na ně ruka Toho, kterýž stihl hněvem svým Artabana, sluhu svého.

STEFAN GEORGE

VÁBENI V O D
Láskami, žalostmi, úzkostmi jatí,
schylte se, uchylte v měkký náš klín!
Pokoj vám vrátí a lehkost vám vrátí,
rameny, slovy váš obejme stín.
Lasturná těla a korálná ústa
v plovoucím paláci plynou a zní,
vlasy, v něž řasa a sítina vrůstá,
klesají v hloub a zas noří se z ní.
Modravé svítilny zraků, jež vlhnou,
bortivé dříky, jež unáší vír,
houslově táhlou a chvějivou vlnou
ztišeny budou pak v dumavy mír.
Až vás to snění, to pění pak znaví,
jakož i poklidných radostí proud,
pocel vás zasáhne: pouta vás zbaví,
po vůli budete kroužit a plout.
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POBŘEŽÍ
Ach odvraťme se od těch vodních plání!
Neb těch, byť stokrát chtěly, vzpurně burácely,
nerozchví plachých racků plavný vzmach,
ty před siností nebeskou se sklání.
Dost nalhali jsme se už v jitřních tmách.
Tam k rybníkům, jichž zeleň leknín moří,
kde stulík s rákosinou v svůdnou spleť se vinou,
a věčné šero kde se zbožně tmí!
A labuti, jež tajemně se noří
ze zátok, jsou náš průvod svatební.
Slast unáší nás z ledového kraje:
tam cizokrajné květy, kde žhne běl tvé pleti jak řeka květná plyne tělo tvé;
pak z houštin, jichžto ševel v souzvuk taje
se stane palma, mandloň, aloe.

Já před davem vždy prchal ke snu svému,
do dálky hmatal zanícenou dlaní
a sám a čist jsem s hvězdou v nebes lemu
rozmlouval o svém prvním mladém klání.
Květiny vzkvetlé z bohatého žití
na zlaté obroučky jsem vinul v pýše.
Jinochu, jemuž v dáli světlo svítí,
žal dozníval tak slavnostně a tiše.
Údoly bohů, kde se řeky kroutí,
já nechal v kraje vznešeného mravu,
tam na jih, duši vydati se poutí,
kde mučednická smrt jí věnčí hlavu.
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A dnes už jenom k jedinému cíli
svým zpěvem trhám ticha oněmělá:
ať radost najdem v dvojsvitné té chvíli,
ať takto dí má sestra zešeřelá:
Já stále musím, mám-li ještě žiti,
se opájet tvou znělou medovinou,
a majáky do mého temnobití
jsou jen ta světla, jež z tvých ran se linou.
Přeložil V. Renč

MARCEL JOUHANDEAU

BELISEA
Belisea sedí v kuchyni, kde půdorys stěny ustupuje v okenní
výklenek. Prádelník o kus přečnívá její obličej. Belisea pak položí
na prádelník košíček s šitím, aby se schovala ještě víc. Ti, kdož
neznají jejích zvyklostí, vstoupí kolikrát a ani ji v tom jejím hnízdě
nezpozorují. Vyhlídka, kterou si zleva otvírává, je obrácena do dvora,
kam v neděli nikdo nepřichází a zřídka kdy se tam odváží během
týdne v hodinách, kdy si může Belisea udělat volno. Na krok z ulice
nepáchne; sotvaže vyklouzne z domu jako kočka. Neumí šít, ale
dělává si sama celý oděv od punčochy až po ten náhrdelník a sama
si jej spravuje. Nemá nejmenšího ponětí ani o kuchyni ani o ostatní
domácnosti; přesto Brinchanteauovům vaří i uklízí pokoje. Máti Brinchanteauova nemá ve zvyku vyhazovat služky; to by spíš ony vyhodily ji; ne snad, že by se se vším spokojila a nedovedla se rozzlobit, ale je jí proti mysli střídati tváře právě tak jako věci, které
ji obklopují. Ostatně Belisea není z těch, které by se daly vyhodit.
Vyžeň ji jedněmi dveřmi a ona se ti vrátí druhými, nebo není-li
jich, oknem, aniž při tom přestane být nejhrdější osobou v domě,
v městě a na celém světě.
Takhle se ona dostala k Brinchanteauovům do služby. Jejich
nejstarší služka zrovna zemřela jako osmdesátnice nebo bezmála
tak. Máti Brinchanteauová ještě ani nepomyslila na náhradu za ni,
když se objevila Belisea se vší odhodlaností: »- Pájí (říkala »pají«),
dneska večer u vás nastoupím já.« - »Jak to, vy u nás dnes večer
nastoupíte?« - »Ano, pájí, Růžena umřela, to se ví. Já tady budu
místo ní.« - »Ale má zlatá, já vás neznám, jaktěživa jsem vás neviděla.« - »Ale já znám vás, pájí Brinchanteauová; to stačí. Taková
holka jako já, to není divu, že jste si mě nevšimla a já vám to nemám
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za zlé, ale rozhodně chci u vás sloužit, a třebas jen za šaty a stravu,
kdyby už za nic jiného. Ostatně pájí Laurentová vám o mně poví.«
Večer se »pají Laurentová« ještě ani neukázala, ale Belisea si již
zatím dala přivézt od jednoho žebráka na trakaři kufr. Když už byl
kufr v domě, jak jej vystrnadit, a byl-li kufr uvnitř, nebylo možná
nechat Beliseu venku, od jejího kufru. Brinchanteau řekl nazítří Belisei: »Vždyť já tomu zhola nerozumím. Kdopak vám řekl, abyste
k nám přišla?« - »To já sama od sebe, to se ví; nechtěla jsem
u pájí Brinchanteauové vidět žádnou jinou než sebe. Líbila se mi;
a tak jsem odešla odtamtud, co jsem byla a přišla jsem, kde jsem
teď.« Zůstala.
Byla směšná, trochu špinavá, hloupá ve všech ohledech, nevědomostí skoro všeobecných, s udivujícími »záblesky duševna« a se
sebeůctou, která nekřesťansky ohromovala. Jak ji kdo uviděl, hned
se usmíval: byloť cosi tak nenadálého v uspořádání jejích rysů, jejích
údů, jejího oděvu. Její přirozeně kadeřavé a tvrdé mahagonové vlasy
stáčely se jí kolem šíje s umnou pravidelností paruky nebo vlněného čepce a byly rozčísnuty hned na samém čele, od něhož vybíhal nos, zahnutý jako trubka, spadaje půlměsícovitě až k ústům,
Volatý krk byl trošku mohutnější, než by se bylo slušelo k útlosti
poprsí, avšak dosti silný na to, aby zpříma a lehce udržel tu těžkou
hlavu a dlouhý vážný ovčí obličej, který se Belisei pohupoval nad rameny přísné novicky. Úzké boky, rozviklané nohy lučních kobylek,
a paže vždycky jako kudlanka nábožná, ohnuty ve výši boků. Oděv
její byl prostý ; černé sámkové šaty s rovným muselinovým límečkem
nataženým na tuhém kartonu a zapínajícím se až pod bradou, ale na
živůtku jako prazvláštní ozdoba byly, ne bez podivné fantastičnosti,
napíchány všechny jehly a špendlíky, na které Belisea přišla v domě,
na kraji pouličních chodníků a třeba až někde na dně stružek. Byly
všech možných tvarů, všech možných tlouštěk; jeden s hlavičkou
zlatou, některé se stříbrnou, jiné se skleněnou pěkně strakatou, jednoduché i zavírací. Jako by oči Beliseiny byly zvlášť zařízeny na
nacházení jich kolem dokola, nebo jako kdyby nic jiného nehledala,
ať si dělala co chtěla, hruď měla večer jako ježek.
Sotvaže u Brinchanteauů nastoupila, hned se na ni, na to podivné zvíře, chodilo dívat celé okolí, a když se ukázala ve dveřích,
hned kolem ní udělali kruh, aby ji přiměli k řeči a prozkoumali
ji až do nejmenších podrobností její osoby.
Jako všechny směšněji hned za týden vdávali; šlo o to vybrat
nějakého nepravděpodobného manžela; záhy byli na vážkách už jen
mezi nejlepším a nejhorším: Jeden pianista, Brinchanteauův nájemník,
kterému posměšně přezděli »kyrysarů«, tenký jako rákoska, babylonských náruživostí a asketické přísnosti, s vlasy a rukama, že jim
konce nebylo, jí byl označen jednou sousedkou za nápadníka, ale
Belisea dělala drahoty, nemilosrdně nad ním ohrnula nos a dala se
do smíchu. Pokládala se za závidéníhodnou partii, hezké děvče
a s dobrým věnem: její otec mel čtvereček mizerné půdy a cha201

lupu na třicet kilometrů od města a »jaktěživa jsem nezastonala«,
opakovala padesátkrát za den, jako kdyby tím chtěla říci, že pianista
postonává a proto je tak hubený, ačkoli sama byla hubenější než
on. A tak hledali jiného.
Byl tam jeden úředník od berní, krásný člověk s dobrými
příjmy, s růžemi na tvářích i na klopě, který chodil čtyřikrát denně
jejich ulicí. Namluvili Belisei, že to k vůli ní. Jednou se na něho
dychtivě zadívala, a hned tomu uvěřila.
Jak tomu uvěřila, hned se celá přeměnila. Nepřestala si zapichovat špendlíky do živůtku, ale pozměnila držení hlavy; z trpělivé
se stala útočnou a z hrdé pyšnou. Tak vida, člověk v takovém postavení a on myslil jen na ni, kdyžtě bylo tolik děvčat, mladších, koketnějších, bohatších a ne z tak malých poměrů, která by se byla
mohla stát jeho ženou. Jiná by to byla považovala za tak nesrovnatelné se zdravým rozumem, že by o tom byla zapochybovala.
Belisea byla spíš nakloněna připustit neobyčejno, šlo-li při tom o ni.
Raději věřila tomu, co ji udivovalo, než možné šedivosti dní, dávala
přednost tomu, co ji oblévalo slávou, i nakoupila si škrobového
pudru na nos a o polednách, když ji ohlásili, že »ten kudrnatý« už
jde, nechala všeho a vrhla se ke dveřím; bylo nutno, aby ji viděl
takhle nalíčenou. Byl-li oběd ještě na kamnech, oběd se spálil,
a nesla-li Belisea hromadu talířů, s klidem ji upustila na zem. Nic
by jí bylo nezdrželo ani nezabránilo jít se přesně v tu minutu
postavit do dveří, mezi dvě zrcadla, která zdobila vnitřek řeznického
krámu jejich pánů. Po celou dobu, co se »ten kudrnatý« blížil zprava,
Belisea ho viděla v levém zrcadle přicházet, a jak se vzdaloval,
sledovala ho očima v druhém zrcadle. Celé okolí se nastavělo do
oken, pozorujíc ten úskok, zatím co Brinchanteauovi za jejími zády
čekali na polévku nebo na zákusek anebo sbírali střepy nádobí,
které ona rozbila, až dokud »ten kudrnatý«, který o tom všem zbla
nevěděl, neprošel touto posměvačnou galerií, na dva kroky kolem
jakési Belisei, nesmírně napudrované a omdlévající nejmarnější něhou.
Po třech týdnech si byla Belisea tak jista, že je milována - přes
předstíranou lhostejnost tohoto »Chodce«, že galerie byla na vahách,
kdo z těch dvou je hloupější, zdali ona nebo ten její panák. I nabídly
se dvě sousedky Belisei, že ji doprovodí na taneční zábavu v den kterési městské slavnosti, který se blížil. Hádalo se, že tam přijde »ten
kudrnatý« a že se Belisea ukáže v celé parádě. Belisea si skutečně za
všechny své úspory dala ušít šaty narůžovělé »barvy lososí« s duhovými prýmky a se stříbrnou hvězdou na vlečce. Ty dvě sousedky,
které jí navrhly, že ji učeší, rozdělily její sporé mahagonové vlasy
ve dvanáct culíčků, které stočily každý zvlášť a udělaly z nich jakýsi
věnec z dvanácti drobných věnečků. Nebylo možná být vzácnější,
zvláštnější. Ten dlouhý obličej, který coživ nevěděl, co je to slavnost, se na prudkém světle svrašťoval jako meloun na slunci. Do
očí nebylo vidět, protože přes ně byla přetažena víčka, příliš krátká,
takže propouštěla jen rozdrobené kapičky slz probleskující mezi
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řasami. Pod načechranou látkou se ukazovalo nahé rameno otrokyně
poznamenané potupou a ohromné ruce napínaly k prasknutí bílé
rukavičky, které jí ze zlomyslnosti půjčili příliš těsné. Avšak mezi
tím davem opentlených hezkých dívek nebyla žádná víc okukována
než Belisea, rovněž nebyla žádná větší, žádná hrdější, žádná dojatější a snad ani blaženější. Bylo to, jako kdyby byla zábava pořádána jí na počest, jako by byla její královnou, tak valná většina městečka, zasvěcená do tajemství té končiny, kde zůstávali Brinchanteauovi, projevovala pozornost jen jí jediné. Když se objevil »ten kudrnatým, uzavřel se kolem něho a Belisey osudný kruh. »Kudrnatý«
si povšiml, že za rozzářeností tohoto podivného stvoření cosi vězí,
ale protože dráždila i jej, měl za to, že to platí jen na ni, netuše,
že zvědavost davu zahrnuje s Belisou i jeho. Belisea, která viděla
jen jeho, zpozorovala, že se na ni dívá; usmála se slzavě na něho,
a v zápětí, jakoby s porozuměním až skoro škodolibým, na ty dvě
sousedky, které jí patrně dělaly garde. Za chvilku řekla té jedné:
»Je takový nesmělý, netroufá si pro mě přijít.« I zdvihla se ta druhá
a šla říci »kudrnatému«, že by měl vzít »slečnu Beliseu«.
- »Je to blázen a měla by velkou radost, kdyby se někdo obětoval a přetancoval s ní třikrát kolem.«
Jen třikrát dokolečka a pak odejdou«, šeptla ta první.
»Kudrnatý« šel pro ni.
Belisea triumfovala.
Její tvář příliš rychle rozkvetlá, květ nemírně vyživený štěstím
na stromě bez listí, které by jej zakrylo, potemněla kolem zářivých
zornic, když ji vzal »ten kudrnatý« do rukou a tělo její se kymácelo
jako nějaký kus nábytku pod potahem v náručí skladače, když
spolu tančili. »Kudrnatý« jí však ze slušnosti pověděl několik dvorných slov a ona se k nim přimkla celá unesená.
Odtud pak »kudrnatý« zdravíval v poledne Beliseu a Belisea
se stala ještě o poznání pohrdavější vůči ostatnímu světu. Ráda se
uchylovala do samoty, aby mohla myslit na »toho kudrnatého«,
a nenutila se již do návštěv, vyjímajíc ty dvě sousedky, jichž bude
možná ještě potřebovat, aby s ní šly zase tancovat. Konečně se do
toho kdosi vložil a dal bernímu úředníku znát, co se děje v duši
Brinchanteauovy služky. To ho bavilo a beze všeho se přihlásil za
spoluvinníka davu. Až bude Beliseu zdravit, usměje se na ni.
Avšak toho dne, kdy se rozhodl na ni usmát, byla vyhlášena
všeobecná mobilisace. Všechno se vyhrnulo do ulic. Nebylo již rozdílu mezi lidmi. »Kudrnatý« šel končinou Brinchanteauových; jedna
žena ho na cosi upozornila: malířský dělník v bílém plášti, mladičký ještě a hezký, který se měl za týden ženit, stál trochu opilý
u svého žebříku a plakal na rameni jednoho řeznického chasníka,
zpravidla obhroublého. Oba dva měli nazítří narukovat za stejnou
třídu. Řezník, který se byl uvolil jít malíři na svatbu za mládence, ho
těšil, zrovna jako by konejšil ženu ; tato nenadálá něžnost dojímala,
probouzela lepší city. Všechny zraky, jako odpoutané, nadpřirozené,
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sákly sebezapomněním. Nikdo už nepatřil toliko zemi. Na chvíli
se ty hrubé bytosti, očištěny blízkostí smrti, přenesly do ideální
krajiny, do oblasti věčna.
Objevila se Belisea. »Kudrnatý« chtěl utéci. Zadrželi ho. Měl
nazítří odjet s malířem a řezníkem, všichni tři jako prostí vojáci.
Malíř a řezník ho zatáhli do kavány a pozvali Beliseu s sebou.
Belisea před tím nikdy do kavárny nevkročila; nikdy jindy už tam
také nevročí. Celý zástup šel za nimi. Belisea nepromluvila ani slova.
Sklonila k rameni tu svou těžkou tvář, ustrnulou již ve výraze bolesti,
jako tvář věčné vdovy, tělo celé zahaleno do velkého bílého šátku,
ještě docela nového, který jí uháčkovala matka z vlny ze svých
desíti oveček.
Kdekdo se kolem ní usmíval víc než ona, nevědomky, ale
tím úsměvem, který má blízko k slzám. Když se loučili, chtěly
ty dvě sousedky, sedící i teď vedle ní, aby ji »kudrnatý« políbil.
Belisea si byla po celý ten večer jista, že ji »kudrnatý« posléze políbí
a jen z očekávání této minuty čerpala sílu k tomu, aby neomdlela.
»Kudrnatý« měl jenom otce, který mu měl tu noc přijet, aby mu
dal sbohem; byl bez matky, milenky i snoubenky; políbil tu ženskou tvář, která se k němu vzrušeně vztahovala ; ať si byla, jaká
chtěla, ta tvář služčina. Naprostá upřímnost lásky, kterou mu Belisea projevovala, měla ostatně toho večera pro něho bezmeznou
cenu; ta usebranost, ten zármutek, jímž zahrnovala jeho odjezd,
ho činily méně banálním, méně hloupým; když se ho zeptala,
zdali jí bude psát, odpověděl samozřejmě, že toho neopomene.
Za několik dní nato dostala lístek podepsaný »August«. Byla
na tom lístku jen dvě slova: »srdečnou vzpomínku«, ale Belisea
nedostala ještě dopis, co byla na světě. Tohle byl první. Tak vida,
přece je ženská jako všechny ostatní, má proč žít, čím se opravdově utěšovat uprostřed té pouště; zaplakala radostí. Nejvyšší pýcha má tak blízko k nejhlubší pokoře : ten, kdo povzneseností
svého srdce stojí nad druhými, domnívá se býti poctěn často tím,
že je jako druzí: »Srdečnou vzpomínku«, každé z těch slov nabývalo výjimečné hodnoty v jejích očích, které ani nedovedly číst.
»Vzpomínka.« Někdo si na ni vzpomíná a vzpomíná s obzvláštní
upřímností a radostí: »srdečná vzpomínka«. Vznešenost pak toho
jména jako by i ji samu zušlechtila a oděla důstojností římské císařovny. Neříkala už »kudrnatému« jinak než »August«, když tak
sama se sebou o něm rozmlouvala a z posměchu i jí kdekdo říkal
jen »Augustová paní«. Čtrnáct dní nepřišlo nic a pak jedna sousedka
dostala fotografii skupiny vojáků a tvrdila před Beliseou, že je na ní
»kudrnatý«, ten poslední nalevo. Nebyl to on, ale Belisea ho přesto
poznala. Uložila si vystřiženou nezřetelnou siluetu i ten lístek do
velké krabice z bílého dřeva, do které by se jich vešlo tisíc. To byl
její poklad.
Jakmile měla Belisea chvilku pro sebe, uchylovala se do své
světničky a dívala se na písmo a tvář neznámého muže, kterou
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považovala za podobiznu svého miláčka. Světnička Beliseina byla
bez oken, osvětlena jakž takž tabulí z matného skla, oddělující ji od
světnice Balsamininy; nebylo tam ani v poledne jasně vidět. Belisea
se tam utíkala s malou lampičkou a nakláněla se pravidelně uprostřed dne nad tou obrovskou skřínkou, pustou jako hrob.
Když došla zpráva, že pluk malířského dělníka, řeznického
chasníka a berního úředníka byl rozstřílen, Belisea sundala ten bílý
muselinový límeček a víc s nikým nepromluvila. Opomíjela si natřepávat slamník, nemyla se, nečesala ani nejedla už, zatím co se
do jejího pokoje daly štěnice a bez okolků dělaly na velkého sádrového Krista, kterého jí pověsili Brinchanteauovi k nohám lůžka.
Belisea se čím dál víc podobala rozjímavé řeholnici. Nečesávala si vlasy už tak na rovno, aby za nimi jako za závojem trochu víc ukryla svůj pohled, nedbajíc nadále toho, aby schovala ty
své veliké, ploché uši, takové ošklivé. Ruce se jí přirozeně křížily
na prsou jako škapulíř; klopila uslzené oči nad voskově bílou tváří.
Brinchanteauovi nebyli jí už skoro nic obsluhováni; spíše sami posluhovali jí.
Za dva roky poté však obživla. Viděli ji, jak si protřepala lůžko, poprášila Krista sírou, aby zničila hmyz, dostala zas trochu chuti
k jídlu. Začala se zas ukazovat ve dveřích svých pánů a poptávala
se po válečných událostech kdekoho, nejraději neznámých chodců,
kteří v ní budili více důvěry než její sousedé, když se jí podařilo je
na chviličku zastavit. Ba i noviny si koupila, jako druzí, a dávala si
je předčítat večer od dětí, které za peníze přiměla sesednout se na
kraji chodníku podél stružky kolem její židle.
Vidouce ji živější, myslili si lidé, že už na »Augusta« zapomněla
a honem se jí zas začali posmívat, ale když jí jednoho dne řekli, že se
přece jen bude musit spokojit s »tím pianistou«, kterého pro tu jeho
hubenost neodvedli, zvolala: » - Och, já nejsem řezaná z tohohle
dřeva!« vzrušeně ukazujíc pohledem na ženy kolem sebe. »Já se nijak
nezaraduji, že »on« je mrtev, abych si mohla vzít jiného. Pro mě jenom
»on«, žádný jiný, ale od tří dnů, co vím, že je živ, jsem štastna.« »A kdepak je?« - »V Německu, slepý a obě nohy uříznuty. Vrátí
se. Už se vrací. Počkám na něj. Budu na něj čekat možná ještě rok.
Povídá se, že přijde. Až bude tady, budu pro něho pracovat až do
smrti, budu ho vodit po cestách, hlídat ho budu, piplat se s ním budu,
mýt ho, ráda ho mít, uctívat ho jako toho dobrého Boha, který je
přibit nad mou postelí, chudák, a koupím mu muziku, aby se rozptýlil a hezky mne večer bavil. Kdybych mohla, děkovala bych Pánu
Bohu za to jeho neštěstí, pro které mu budu moci být k něčemu
dobrá, třebas bych byla raději, aby nebyl slepý a zapomněl na mne,
tak ho mám ráda.«
Jenže nakonec byla jata pochybností. Věděla to ta ženská, co
jí dala zprávu, že je živ? Belisea se opájela svou vlastní věrností.
Dávala se unášet záštím proti těm, kteří zůstali doma a povážlivě po205

kyvovala hlavou nad těmi ženskými, jež neuchovaly svatební lože
bez poskrny. Brzo na ně ukazovala na ulici prstem.
Po válce viděla se Belisea vracet jednoho po druhém všechny,
kteří nepadli. Počítala si je na prstech za bezesných nocí. Řeznický
chasník nastoupil zas místo u Brinchanteauů; malířský dělník se zas
objevil pod žebříkem a jeden šel tomu druhému na svatbu po tolika
letech zásnub, jako kdyby se bylo za těch pět roků nic nestalo, nebo
jako kdyby byla válka trvala týden. Každý vyjma »kudrnatého« zaujal opět své místo kolem ní; Belisea chtěla ještě dlouho věřit, že je
v zajateckém táboře.
Její zármutek byl tak veliký, že okolí, které tím bylo vinno, si
ji už ani netroufalo utěšovat. Pokoušelo se živit její naději a pak ji
zbavit iluse, ale Belisea se ničeho nevzdávala; říkala: »Až si budu
jista, že nepřijde, nebudu už na něho čekat; půjdu za ním.« Ponenáhlu se mátla na rozumu. Brinchanteauovi si ji mohli nechat už jen
z milosrdenství. Avšak jednou ráno spatřili lidé přicházet do města
tři osoby, velké, hubené a černé, které jí byly podobny. Byli to její
matka a dva její bratří, kteří si přišli pro ni.
»Ach, jak už dlouho na vás čekám,« řekla. »Je to do ráje daleko ?«
Pokládala je za jejich stíny.
Sousedky najaly dvoukolový vozík, aby ji v něm odvezly domů.
Zabalily ji do toho bílého šátku, který jí teď stačil na dvakrát kolem
těla a dosahoval jí až ke kotníkům, a usadily ji pod černou střechu
nataženou nad ní jako baldachýn a každý jí chtěl přinášet květiny.
Brinchanteau půjčil svoji kobylu.
Jak se Belisea dostávala dál do polí, kde už nebyla deset roků,
říkala: »Jak je to krásné!«, jsouc si jista, že je na cestě do nebe.
Pod vítěznými oblouky jabloní obsypaných křehkými růžovými hvězdičkami a mezi poli zlatisté řepky jel vůz tak tichounce.
Ta tichá pomalost dodávala poslední cestě Beliseině slavnostního
vzhledu. Všude ji vítala medová vůně.
V dědinách, jimiž projížděli, seděla v tu májovou neděli celá
ves před vrátky a uprostřed na návsích se točily koníčkové kolotoče, tak lehounké, zatížené jen dušičkami dětí, zatím co muzikanti,
usazeni na vyvýšeném podiu ověnčeném haluzemi, hráli k tanci
mladým a rozjasněným párům.
»Tady si každý odpočine navždycky,« řekne Belisea. A pak:
»- kde je mé místo ?« - »U nás,« odvětí matka. - »A jeho?« - »U nás.«
Když stanula před vrátky rodné chaloupky, musila ji přece poznat, ale nepodivila se, že Ráj, to jest obživnouti v kraji svého dětství.
Ježto ji však bolelo, že ji »nikdo« nepřichází uvítat, řekla: »Kde je ?«
- »Kde jinde,« řekla matka, jak se říkávalo u nich; znamenalo
to: tady je.
Chtěla trpělivě vyčkávat, ale když byla na věky sama v koutě
u kamen, sedíc ve velké slaměné sedačce, v níž kdysi odpočíval
její otec, nechala z očí téci slzy a zašeptala:
»Není Ráje.«
Přel. v. R,
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GUY-CHARLES C R O S

V KAVÁRNÉ
Mluvíte často o své strázni,
mluvíte leckdy o radostech svých,
nic ale nikdy neřeknete, když jste prázdní,
jak bývá člověk všední den,
když se rozpomene stěží jen
na vůni lásky, na chut nenávisti
a když ten cely život kolem vás,
bláznivý orloj, káča bláznivá,
se nudně střapí, vrtí, nadýmá.
Rád měl bych vás víc na zemi, víc vezdejší,
hrdější na to, že jste lidé a nic víc...
Kdo očistí z těch hluchých hornin
tu nevyčerpatelnou rudu našich hodin?
Chcem klíče od svých pravých pokladů,
chcem spočítat svou hromadu
a zjistit svoje bohatství.
Vždyť nevíme, co počíti s vašimi triumfy
jas vašich sluncí nic nás nehřeje,
váš vzlykot není skandován po našem rytmu,
nám vaše polibky jsou vzdálené a cizí.
Spíš povězte nám o svých kalných ránech,
když probouzíte se a městský déšť
vám stéká po okenních rámech,
při čemž se člověk cítí tolik sám,
opuštěn ode všech, dočista ode všech.
Spíš vyprávějte nám o těch svých večerech,
jež utápíte v absinthu a v ošklivosti,
o věrných přátelích, co přebrali vám milou,
o nocech probděných pod knutou výčitek.
Spíš vyprávějte nám o dnech a hodinách,
které jste propásli a obrátili v prach,
o těch svých bědičkách, tak mrňavých a směšných,
a všechny hanby své nám pěkně vypovězte,
ty všechny neřesti, co drží se jak vši,
anebo nechte si nás po svém žít; - a mlčte!
Přeložil V. Renč
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JOSEF VAŠICA

TŘI KAPITOLY
0 ČESKÉM LITERÁRNÍM BAROKU
I.

Studium českého literárního baroku ještě daleko nepřekročilo
svou první, přípravnou etapu: shledávání a třídění materiálu, známého dosud jen z nepatrné části. Není předběžných prací o žádném slovesném druhu toho období, vyjma průkopnickou studii
Stanislava Součka o Rakovnické vánoční hře (1929), není ani zevrubného soupisu českých tisků 17. věku. Bylo by marno bráti v potaz
i nejobšírnější příručky českých dějin literárních, kde se pořád, už
přes sto let udržuje nechuť střízlivého osvícenství k předchozí době
zvichřelých citů, barev a linií. Neznalost barokní literatury, zvláště
katolické, zaviněné též nedostupností mnohých spisů, chovaných
jen jako vzácné tisky v tresorech knihoven a nově nevydaných,
způsobila, že se tak dlouho udržel ničím neodůvodněný názor o méněcennosti a úpadku jazyka za této epochy, tak významné pro
vývoj moderní češtiny. Překypující citovost a záliba v kontrastech
nutily spisovatele ohlížeti se po nových výrazových prostředcích.
Našli je především v řeči lidu, s nímž byli ve stálém a důvěrném
styku. Právě tento živel rustikální, zahrnující v sobě i nejeden neomalený vulgarism, dává jmenovitě dílům tehdejších kazatelů, jinak
přísně homileticky zbudovaným na naukách církve a citaci Písma
i Otců, dosud nevyvanulou kořennou chuť, takže četba jejich může
být pravým požitkem pro jazykové labužníky. Zároveň pozorujeme v barokové literatuře silnou příměs cizomluvů, pochopitelnou
v době překotných změn a mocných kulturních vlivů, jež k nám
pronikaly z románských zemí.
Přes toto poněkud dobové ladění, zní nám jazyk barokových
památek ku podivu svěže a nezastarale. Obzvláště poesie, vesměs
duchovní, ve svých vrcholných projevech překvapuje zákonitostí
básnické mluvy, půvabem a nenuceností obrazů a umělou rytmikou
veršů. Taková vyspělá kultura českého slova měla svou příčinu:
vědomou snahu po jazykové vytříbenosti, která se vzdělává na
starých vzorech, nezatěžujíc se zbytečně archaismy, a při tom se
pozorně vposlouchává do řeči svého okolí. Chci upozornit na jeden
zajímavý doklad o tom, jak složité úkoly jazykové řešili tehdejší
čeští spisovatelé.
Jesuita J a n K o ř í n e k (1626-1680), rodák čáslavský, vydal spis,
ozdobený krásnými rytinami, o Kutné Hoře s titulem: »Staré pa208

měti Kutťno-Horské pod figurou dvacíti drahých rudných kamenů
(jimž Horníci handštány říkají) vyobražené a vypodobněné« (vytištěno v Praze u Jiřího Černocha, léta Páně 1675).1 Je to pečlivá
snůška všech dějinných zpráv o Kutné Hoře od nejstarších dob až
po století sedmnácté, zpracovaná podle vkusu doby: líčení minulých dějů bývá přerušováno reflexemi a básnickými vložkami, autor
odbočuje od tématu a zase nás vede k nému zpét po zatáčkách,
tak jak si v tom liboval styl barokový. Kořínek však, shledávaje
si látku, nepřestal jen na psaných pramenech, nýbrž ponořil se do
studnice místních tradic, uchovávaných mezi lidem, a odtamtud čerpal různé pověsti a zkazky k oživení svých Starých pamětí. Sžil
se do té míry s horníky, že si osvojil úplně jejich odborně řemeslnickou hantýrku a používal jí, s velkým uměleckým taktem, jako
důležité tektonické složky své prózy i svých básní. Při tom každý
takový »neliterární« výraz provází výkladem, a na konci své knihy
přidává abecední seznam všech »horních slov« i s jejich vysvětlením. V předmluvě k čtenáři praví o tom: »Abych tuto knihu v českém vydal jazyku, trojí příčina mne dohnala. První, abych dokázal,
že se za řeč mateřskou (jakž mnozí nepotatilí Čechové dělají) nestydím. Druhá: že jsem tuto práci, k zalíbení a potěšení nynějších
Horníků (jenžto větším dílem pouzí jsou Čechové) podnikl. I jakžby
mně byli rozuměli, kdybych byl k nim cizím jazykem mluvil? Třetí:
že bych byl všech věcí, dle oumyslu svého, v jiné řeči vynesti a
vyvěsti nemohl. Nebo jednaje o Horních Pamětech, musil jsem na
mnoha místech po horničku mluviti; to jest, horních slov, kde a
jak slušelo, užívati. A kdybych byl jinák učinil, byl bych samých
špiček a vidliček mezi havýří nazbíral, a smích střepal. Každé umění, ba i to dosti špatné řemeslo, vlastními slovy své věcí a nádobí vyslovuje. Jaký by byl filozof, kdyby po fílozoficku, a lovec
po lovecku, švec po ševcovsku, nemluvil ?... Abych pak se nezdál
někomu po hebrejsku mluviti, nýbrž netoliko Horníci, ale i jiní
Čechové, jimž se tuto knížku čisti přitrefí, mohli mé řeči porozuměti, takto jsem to předešel. Kdekoli se nějaké horničné slovo
namátlo, aneb ihned výklad jeho jsem přiložil; aneb jistou literu
k němu přisadil, která by čtenáře napomenula, aby pomněl, že to
jest slovo horničné; a pokudž chce mu porozuměti, na spodek listu
popatřil, kdežto, pod touž literou, výklad jeho uzří... Poněvadž
Ingenuum est fateri, per quem profeceris, to jest:
Každý dobře zvěděný
zná se, kde byl učený 1) Novy přetisk od J. F. Dewotyho (Praha 1831). Na J. Kořínka mě upozornil
prof. Jan Kubista výkladem slova »petly« z Bridelovy básně »Co Bůh? člověk?«
(Akord IV, 405), která není než tiskovou chybou místo »pletly«, jak čteme v Starých
pamětech Kořínkových (str. 15); »pletle« podle vykladu Kořínkova jest »ruda měděnnými krůpějemi pokropená«. Jan Kořínek kromě toho ještě sepsal dva spisy latinské: »Philosophia Peripatetica« (Olomucii 1658) a verše: »Quadruplex antidotum
contra omne vitium. Rhytmice« (Pragae 1674; Brunae 1696).
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slušná věc jest, abych tě, čtenáři, vynaučil, odkud jsem se já těm
slovům horničným, jichžto v této knížce užívám, přiučil. Věziž
tedy, že jsem to předně zachoval, co česká praví latinka:
O čem mladí nevědí:
to jim staří povědí.
Pročež s lidmi starými, a v horničných věcech zběhlými, často jsem
jednal; jích, jakby tato neb ona věc sloula, se vyptával, a pro pamět do tabulek zapsal. K tomu mnohé knihy, o horních případnostech jednající, čítal, a po nich žvatlati se učil. Čemu pak jsem se
tu nedoučil, to mistrovstvím vysoce učeného a opatrného muže p.
Jiřího Čáslavskýho, svobodného učení a Philosophiae magistra, horního ouředníka, a již taky, pro svou zasloužilost, na Horách Kuttnách
senatora, pochopil. Ten mne, netoliko skrz přehrozné, pod vrchem
Turkaňkem, hlubiny a podzemní labirynty šťastně provedl, abych
tomu, o čem psáti míním, gruntovně porozuměl: ale i dobře po
horničku mluviti vycvičil, a z mnohých mých pochybností vyvedl.
Mistru chvála! Nepochybuji, že se často, čtenáři, podivíš, když tuto
knížku čisti budeš, tolikerým nečeským a divokým slovům. Ba
snad i někdy řekneš: odkud, pro Bůh, tak nemotorná slova na Kuttenské Hory přivandrovala ? jistě žeť na Příbramských, ani jiných
Českých Horách, tak nemluvívali, ani posavád nemluví. Chceš to
tajemství zvěděti ? Jáť je vyjevím. Ta nečeská slova při Kuttenských
Horách se zrodila; a to takto: První kovkopové, od Českého krále
na ty Hory z Němec povoláni, když svou vlastenskou řečí mluvili,
Čechové (jenž k ním byli přidáni, aby se od nich sekání rud naučili) je slyšíce, a všeho, jak oni, vysloviti nemohše, všecka téměř
slova zjinačili, a málokterá v své německé tvářnosti a podstatě zanechali: jakž každý, kdo jen němčině rozumí, budoucně snadno
porozumí...«
Jak dovedl Kořínek těžit z tohoto důvěrného seznámení s řečí
hornickou pro eufonickou stavbu své slohy, stačí malý příklad
(str. 287): »Lorýří v loru lorují / dílo černé / pregíří po nich pregují /
groše berné.« (Lorýří pláty, od ohně a dýmu zčernalé, na bělo vyvařovali, a posledně pregíří rázy na nich vyráželi). Paronomasie
v prvním verši jest ještě zesílena zvukomalebným opakováním
obou liquid.
Jako delší samostatnou ukázku Kořínkovy poesie kladu zde úvodní báseň ze »Starých pamětí« i s jeho jazykovými vysvětlivkami.
EUCHARISTICON, TO JEST: DlK-ČINÉNl KNÉŽNÉ LIBUŠI,
ZA HOR KUTTENSKÝCH PŘEDPOVÉDÉNl.
Libuše, kněžno přeslavná,
česká Máti:
jenžs Hory Kuttny od dávna
dala znáti,

stříbro v nich být vyjevila,
hojnost médi:
jak ho vlast naše užila,
všichni vědí.
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kvarcem. 8 gruby,9 guldantropy, 10
až by květli.

Kterakž se ti odměníme
za ty dary?
Horníci věru nevíme;
dluh jest starý.

Obkladli12bychme
čirlata.11
nysik. fryše: 13
cyzury 14 stříbra, i zlata,
klívru 15 cíše.

Kdybychom zprávy nabyli
o tvém hrobu:
v němžto tě někdy pohřbili
v truchlou dobu,

Ale že tě nám schovala
zašlost času:
nemineť aspoň pochvala
naších hlasů.

kladli bychom naň handštánky 2
pěkné rudy:
posypali jej šus tanky 3
z horní pudy.

Chvála buď kněžně Libuši!
Díky k tomu!
Padnětež jí libě v uši;
v Kroka domu.

Hrobku bychme udělali
z štufek perku A
a ropouchy vytesali
ctného verku. 5

Dokud stane Hora Kuttna,
nad Libuši
nebude slavit tak z chutná
žádnou duši.

Okrášlili bychom stropy
družím 6 pletly : 7

Kuriosum, zajímavé i pro kruhy mimobohemistické, ježto podobné hříčky nacházíme i v literaturách jiných národů, jest v Pamětech ojedinělý pokus tohoto českého jesuity o písmennou transkripci
slavičího tlukotu, v němž rozlišuje dvacet různých sonat-strof. Je
to plod jeho pozorování, konaných po čtyřiadvacet let. Ponechávám Kořínkův text (str. 58-59) beze změny, až na to, že dvojité
w nahrazuji obyčejným (v).
»... Již jsem chtěl k pátému handštánu16 sáhnouti, a hle připadlo mi na mysl, abych těm královským slavíčkům, na poděkování tak pěkných o Horách Kuttnách písní zpívaných, dvacet slavíčkových sonát, od jednoho pozorného muže a muzikanta, za
celých čtyrmecítma let, vyšetřených dedykoval. Což teď činím, a je,
se vší poníženosti, těm králům presentuji.
SONÁTY SLAVÍČKOVÉ, JICHŽTO ON V SVÉM ZPÉVU UŽÍVÁVÁ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zpe, tyu, zkva.
Kvoror, pipi, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, fío, tyo, tyo, tyo, tyo, tyx.
Kucyó, kucyó, kucyo, kucyo, kucyo, kucyo, kucyo.
Zy, zy, zy, zy, zy, zy, zy, zy.
Kvoror, tyu, kskva, pipik.
Dyu, tyu, kskvo.
Kvory, zpe, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo.

2
) Kousky rudy, 3) drobničkou rudou, 4) z kousku jalových skal, 5) díla,
6)druzy jest ruda, na způsob řezaného křišťálu hranatá. 7) Pletle jest ruda měděnnými krůpějemi pokropená. ») Kvarc jest ruda k počernalému mramoru nápodobná.
9
) Grub jest ruda nedošlá, a jako napilovaným cejnem posypaná.
Guldantropy,
11
sluje
ruda,
podobu
zlatých
krůpějí
na
sobě
mající,
)
Čirlata
jest
ruda
černosvětlá.
12
) Nysik jest ruda dírkovatá, požlutlá a blištící se. 13) Fryše jest ruda světlá, mě14
15
děnicovatá. ) Cyzury jsou mincovní ostřížky. ) Klívr jmenuje se pomazanka na
rudě stříbrná, co hřbet u nože tlustá. N. B. Z takových rudních handštánů, dělávají se kroty v panských staveních.
16
) Z něm. Handstein, kus rudy, zde tolik, co kapitola.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tyvu, tyvu, tyvú, tyvu, tyvu.
Tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo, tyo.
Zpe, zpe, zyzy, zkvokvi.
Zkvu, zyzy, kvore, tucyo.
Zpe, zpe, zpe, zpe, zpe, zpe.
Zpe, zpe, zpe, zpe, zpe, zpe.
Pipipi, kucyo, kvory, kvorytuo.
Kvorororor, kucyo, kucyo.
Kucyo, zkvo, zkvo, zkvo, zkvo, zkvo, tya, tya, tya.
Kvoror, tyo, tyu, zkve.
Kvory, kvory, kvory, zpe.
Zpe, zpe, zpe, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi.
Zkva, zkva, tyo, tyu, zyzynzy.

To jsou noty a sonáty, jichžto ten medozpěvný ptáček v svém
muzicirování užívá. Znám se, že netak na papíře zní, jak on sám
je svým křtánkem a pysečkem hovoří. Ale kdo by chtěl vlastně
do té muziky trefiti, musel by se v slavíčka proměniti.«
II.
Poesie obrozeného katolicismu v 17. věku měla na rozdíl od
básnických plodů, uzrálých v ovzduší reformačním, jadrnější a zemitější chuť svou živelnou radostí ze smyslového krásna, od něhož
se kacířské horlení odvracelo s nevolí. Zdravá a rvavá životnost,
vzpínající se od vezdejšího světa jevů, prolnutého a prozářeného
božstvím, k svému nejvyššímu naplnění v transcendentnu, vyznačovala veškerou slovesnou tvorbu tohoto období, k jehož složité
problematice naše literární historie ani dost málo nepřihlížela. Také
duchovní píseň baroková je nesena proudem, který strhoval současné myšlení do svého zajetí. Proto se v ní ozývají nové tóny,
před tím nebývalé. Její komposiční stilovou základnou se stává typická barokní antithese, ve svém jádře teleologická, poněvadž není
si sama účelem, nýbrž spěje k synthese, chápané ve smyslu křesťanského zákona o trestu za hřích a odměně za poslušnost. Heroický
aktivism, jejž probouzí toto antithetické napětí všech sil směrem
k transcendentní synthesi, je zdrojem mohutného pathosu, vyvěrajícího přímo z života, a tudíž bez kazu lži a přetvářky.
Krásným projevem této nálady, roztoužené po nadpřirozeném
cíli, jest cyklus č t y ř p í s n í o p o s l e d n í c h v ě c e c h č l o v ě k a ,
totiž o smrti, o soudu, o pekle a o nebi. Naprostý nedostatek smyslu
pro ideový dosah baroku způsobil u Jaroslava Vlčka, že nepostřehl
formálních krás těchto písní a citoval z nich ukázky jen jako doklad zvráceného vkusu a nehoráznosti jesuitského slohu. Pokusil
jsem se v Kvartu (1931, č. 4, 266-283) o jakousi rehabilitaci těchto
typicky barokních skladeb a upozornil jsem na omyl Jar. Vlčka,17
který znaje tyto písně jen z Koniášovy18 »Cytary Nového Zákona«
17) Dějiny české literatury (2. vyd. 1931, díl III, str. 48-50).
18) Tyž Antonín Koniáš vydal roku 1730, taktéž v Hradci Králové, německou
»Lob-Klingende Harffe des neuen Testaments«, bohaté kompendium písní ze star'
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(1727), pokládal tohoto jesuitského misionáře za jejich autora, ačkoli
možno celý čtyřdílný cyklus nalézti již v Božanově »Slavičku rájském« (1719) a v třetím (1697) i čtvrtém (1712) vydání Steyerova »Kancyonálu Českého«. Poněvadž jsem byl toho domnění, že píseň »Ukrutná smrt«, jejímž rozšířením a obměnou jest první píseň »o smrti«,
pochází od M. V. Steyera,19 jak také mel za to St. Souček ve zmíněné své studii o Rakovnické vánoční hře (str. 107, pozn. 1), označil
jsem Steyera za původce všech čtyř písní. Zatím však se mi podařilo zjistit dvě nové okolnosti, které mění podstatně dosavadní názory o provenienci těchto eschatologických básní.
Především se ukázalo, že píseň »Ukrutná smrt«, oblíbená též
jako píseň pohřební,20 existovala v katolických zpěvnících dávno
před M. V. Steyerem: po prvé ji pojal do svého kancionálu (»Písně
katolické k výročním slavnostem...« Olomouc 1622) kněz Jiřík
Hlohovský, potom ji najdeme v Kancyonále Pavla Sessia (1631),
v anonymním Kancyonálníku (v Praze 1639), v obou vydáních
Českého dekakordu, od Jiříka Šipaře z roku 1642 a od Urbana Goliáše z roku 1669. Při této starobylosti a obecném rozšíření písně
není důvodu, proč by byl musil právě M. V. Šteyer připadnout
na myšlenku, zpracovat podobně motiv soudu, pekla a nebe, zvláště
když cyklus ten se objevuje teprve v posmrtném vydání jeho kancionálu. Pět let, jež uplynulo od druhého vydání jeho zpěvníku
do jeho skonu (1692), je sice doba dosti dlouhá pro vyhotovení
všech čtyř písní, ale abychom to mohli předpokládat, musili bychom
vědět, do jaké míry M. V. Steyer byl účasten při sestavování své
sbírky samostatnou tvůrčí činností. Při rudimentárním stavu tohoto
odvětví literárních dějin nelze se bezpečně odvážiti o tom jakéhokoli dohadu.
Mnohem důležitější však pro posouzení těchto písní jest to,
že jsou z části překladem, z části volným přebásněním německých
předloh, jejichž vznik spadá na konec 16. a na počátek 17. veku.
Nejstarší jejich záznam se nalézá v kancionálu Davida Řehoře
Cornera (1587-1648), opata benediktinského kláštera v Gottweigu
v Dol. Rakousích, Gross Catolisch Gesangbuch (1. vyd. 1625, 2. vyd.
1631, 3. posmrtné vydání r. 1649 se změněným titulem »Geistliche
Nachtigal der Catholischen Teutschen«) ;21 odtamtud je nově přetiskl
v svém klasickém díle o katolické duchovní písni německé Josef
Kehrein (Die ältesten katholischen Gesangbůcher von Vehe, Leisentrit,
ších katolických zpěvníků německých, pozoruhodné také tím, že se tu poprvé vyskytují t. zv. německé »Singmessen«. Z písní o posledních věcech je zde jen první,
neúplná píseň o smrti (»Der grimmig Tod mit seinem Pfeil«) na str. 865-869.
19
) V jeho »Kancyonálu Českém « ji nalezneme: v 1. vydání (1683) na straně
945-948, v 2. vyd. (1687) na str. 1018-1021, v 5. vyd. (1727) na str. 997-1000.
20) Srov. B. H. Bílovský (Hlas duchovní labutě, 1720, str. 50): »Přišli rektoři
a kantoři, smutné pohřební písničky začali, „Ukrutná smrt" opakovali...«
21
) Universitní knihovna pražská má jen toto třetí vydání Cornerova zpěvníku
»Geistliche Nachtigal«, kde však naše píseň o mukách pekelných chybí.
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Corner und Andern in eine Sammlung vereinigt).22 Tento nový materiál srovnávací umožňuje nám dáti přesnější odpověď na některé
otázky, týkající se čtyřdílného cyklu o posledních věcech.
Hlavní rozdíl mezi českou a německou versí je v tom, že skladatel českého cyklu byl jeden, kdežto německé písně pocházejí od
čtyř různých autorů, vesměs z Tovaryšstva Ježíšova: píseň o smrti je
od Petra Františka, píseň o posledním soudu přeložil Sigismund Bachhammer z latiny, píseň o mukách pekelných německy složil Kryštof
Engelberger, píseň o nebi je překlad Kryštofa Engelbergera z latinské
písně Jana Niess-a. Pro rytmické členění verše i strofy směrodatnou
byla všem starší píseň »Der grimmig Todt mit seinem Pfeil«, podle níž
se měly nově složené písně zpívat. Její sloha, dosti složitého útvaru
(8 a 7 b 8 a 7 b: 4 c 4 c 7 d 4 e 4 e 7 d ) , spádně vyznívající v druhé
své části, dopěvu, byla běžná a oblíbená v německé barokové poesii.23
První překladatel této staré pohřební písně dosti těžce zápasil s obtížnou rytmikou originálu, ale přece zachoval i vnitřní rým pátého a sedmého verše, jenž se tak rozpadá na dvě dvoustopá metra. Upravovatel celého cyklu použil při tlumočení německé skladby »o smrti«
této staré písně, jak ji našel v kancionálech, ale při tom ji dovedně
přepracoval, jak jsem již upozornil v Kvartu (str. 267). Nyní, když
známe originál, je nám možno určiti míru jeho původnosti. Německá
píseň má toliko 23 strof, kdežto v české úpravě je jich 31. Kromě
toho řada strof je tu přeskupena, jak toho žádal přirozenější postup myšlenek.24 Nejpatrněji však projevil autor celého souboru svůj
umělecký takt tím, že proti starší české versi i proti německé
předloze, přemístil citové těžisko z vnějšku do nitra, z diváka se
stal hercem, a co se tam praví o jiném, to jakoby zde zakoušel
v předtuchách sám na sobě. I v tom se jeví dítkem své doby,
která vlastně vypěstila moderní subjektivitu. To vše, co bylo řečeno
o způsobu jeho práce, vysvitne s dostatečnou názorností z několika
ukázek.
22) Sv. I. 1859, II. 1860, III. 1863 ve Wůrzburgu. Spis má dvě titulní stránky;
první zní: Katholische Kirchenlieder, Hymnen, Psalmen aus den altesten deutschen
gedruckten Gesang- und Gebetbůchern zusammengestellt.
23) Vyskytuje se častěji u Friedricha von Spee v jeho »Trutznachtiga 11« (č. 5,
6, 15), také v jeho »Guldenes Tugent-Buch«. Felix Kadlinský, který obě sbírky
Speeovy přeložil, podal podle správného soudu Vlčkova (Dějiny čes. lit. II, 255),
při svém skrovném nadání básnickém, jen »matnou kopii« hravě lehkých a líbezných
písní Speeových, a při této strofě pominul vnitřní rým v pátém a sedmém verši.
A přece právě druhá část strofy je tu typicky výrazná, přicházejíc velmi často též
sama o sobě. Tak v básnické parafrázi žalmů od Augusta Curtze (Harpffen Dauids
mit Teutschen Saiten bespannet, Augspurg 1659, je použito schématu 4 a 4 a 7 b :
4 c 4 c 7 b při žalmech 22, 35, 53, 55, 114, 146; na př. počátek žalmu 22. zní
takto: 1. Gott ist main Hirt / Der machen wirdt / Dass mir nichts soli gebrechen.
2. Er hat bestellt / Mein Waid im Feld / Bey frischen Wasserbáchen. Podobné
strofy najdeme i u Fr. v. Spee.
24) Přidány jsou slohy 6, 7, 11, 12, 17, 28-31; německá sloha 13. odpovídá
české 18., 14.-7., 18.-6., 20.-26. a p.
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Z P l S N É »0 SMRTI«.

(Corner)

(Šteyer)

1. O Sonnen schön, edler Planet,
O Mon hübsch ohne massen:
Ihr Sternen all so umbher steht,
ade ich muss euch lassen,
in státem Lauff geht jhr jetzt auff,
jetzt geht jhr wieder unter:
Ich aber thue mich nun zur Ruhe,
wird lang nicht werden munter.

1. Mějte se dobře lucerny
paláce nebeského:
zlaté slunéčko, stříbrný
měsíčku, bratře jeho.
Pomíjí den, nastává sen,
jejž musím dlouho spáti,
až zazvučí, a poručí
anjelská trouba vstáti.

2. Wohl an jhr Himmls Lichter all,
so guts und boss vordeutet:
Die jhr den schein und Fewrstrall
am Himmel weit aussbreitet:
Ihr leuchtet viel zu gewůnschtem Ziel,
die sonst můsten ersauffen,
leucht andern fort, ich bin im Port,
mein Schiff hört auff zu lauffen.

2. Mějte se dobře hvězdičky,
které v noci svítíte;
a jako drahé perličky
na nebi se třpítíte:
svěťte kupcům, světa bludcům,
na tom moři plínoucím:
jáť jsem doploul, a již připloul
lodí k břehům žádoucím.

(Corner)

(Hlohovský)

5. Der grimmig Tot mit seinem Pfeil,
Thut nach dem Leben zielen:
Sein Bogen scheust er ab mit eyl,
und lást mit sich nicht spielen:
Das Lebn verschwind, wie rauch im Wind,
kein Fleisch mag jm entrinnen:
Kein Gut noch Schatz, beym Todt sind
platz,
Du must mit jm von hinnen.

5. Ukrutná smrt, přehrozná smrt
střely své natahuje:
měří mírně, zpouští silně,
a s žádným nežertuje.
Tratíme se, jak dým brzce,
nelze komu vyhnouti.
Slepě rání, krále, pány,
bere i malé děti.

6. Wann dir das letzte Stündlein kompt,
So heists Urlaub genommen:
All Freund verlassen dich zur stund,
Niemand will mit dir kommen,
Du must allein dich geben drein,
Zu reysen frembde Strassen,
Hast viel guts thon, so trags darvon,
Sonst wird man dir nichts lassen.

6. Jak přijde její hodina,
tuť se žehnají s tebou,
tvojí známí, i rodina,
od tebe se rozejdou.
Ty musíš sám, daleko tam,
do krajiny neznámé.
Jen cos činil, když jsi živ byl,
tě provodí to samé.

7. Dein Angesicht wird fallen ein,
Die Augen werden brechen:
Das Hertz in schweren ängsten sein,
Der Mund kein Wort mehr sprechen,
Dein Schön Gestalt, muss werden alt,
Die Pulss wird nimmer lauffen,
Des Todtes Schweiss macht dir gar heiss,
Da kompt die Noth mit hauffen.

7. Tvůj obličej se přepadá,
tvé milé oči blednou,
těžká ouzkost tě napadá
a mdlobou tvá usta schnou.
Tvář milostná, teď žalostná,
náhle divně se mění.
Hrůza smrti suší kosti,
žádné tu lhůty není.

8. Dem du zuvor warst lieb und werth,
Dem bringst jetzund ein Grausen,
Der vor bey dir all Tag einkehrt,
Der bleibet jetzt wohl draussen,
Schleicht heimlich fürr bey deiner Thör,
Kein Gsell will dich mehr kennen,
Du ligst im Beth und seufftzest stät,
Das Gwissen thut dich brennen.

Ten, jenž tě prve miloval,
nyní zdaleka hledí,
jenž prv u tebe hodoval,
s vošklivosti tě vidí.
Ujde z domu, tejně k tomu,
nechce tě znáti více.
Tys na loži, tebe souží
počet nastávajíce.
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(Steyer)

(Steyer)

5. Ukrutná smrt ke mně kráčí
s ohnivými střelami:
kopím proti mně zatáčí,
zahubit chce ránami.
Požehnám svět, zvadnu co květ,
co sklo musím puknou ti:
bych dal zlato, perly nad to,
ach! nedá sebou hnouti.

9. Můj obličej se přepadne,
červené líce zblednou,
srdce ouzkostí uvadne,
oči do hlavy vsednou:
prv milostná, teď žalostná
tvář se předivně změní:
budou kosti, schnout teskností,
rty se slinou zapění.

8. Když přijde její hodina,
budou se žehnat se mnou;
mojí známi, i rodina,
ode mne se rozejdou.
Musím jít sám, a nevím kam,
do krajiny neznámé,
co jsem činil dřív, než jsem hnil,
to mne provodí samé.

10. Ten jenž mne prve miloval,
zdaleka bude hledět:
jenž často se mnou hodoval,
stíží se u mne sedět.
Půjde z domu, tajně k tomu,
jakby mne nikdy neznal,
nechá ležet, v mdlobách vězet,
tuť jsem přítele seznal.

Také ostatní tři písně, o soudu, pekle a nebi převádějí částečně
německý text touž metodou, jakou jsme pozorovali při písni o smrti.
Český anonym se prozrazuje v celém cyklu nejen jednotností dikce
a rytmiky, nýbrž i jednotností komposice; zachoval totiž ve všech
písních týž počet sloh (31), kdežto v německých předlohách, pocházejících od různých autorů, je počet jejich u každé písně jiný:
v písni o soudu 40, o pekle 49, o nebi 60. Při zkracování rozhodovaly
u něho zřetele praktické. Ježto písně byly určeny pro lid, vypustil
na př. v písni o pekle všechny reminiscence z antiky, o Anakreontovi, Římanech, Tantalovi a Sisyfovi, zato zesílil obhroublou drastičnost a drsný humor řeči.
Uvedu z každé písně po čtyřech, zvlášť charakteristických
strofách.
Z P l S N É » 0 S O U D N É M DNI«

(Corner)

(Steyer)

7. Da läst sich unversehens hörn
Posaunen grosser Schalle,
Der höchste Hauptmann Gott dess Herrn
Citiert die Todten alle,
Posaun erschallt, auss Gottes Gwalt,
Die Gräber kans durchdringen,
Zum letzten Gricht, sie all verpflicht,
Solln auss den Gräbern springen.

5. V tom trouba mi archanjelská
zazněla v uších silně!
co ta knížata nebeská
hlasala, slyšme pilně:
Vstaňte z hrobu, v tuto dobu,
všickni umrlci hbitě:
přišel již čas, aby dotaz
šel na vás, jakož víte.

8. Ein Schawspiel new sich da erwegt,
Spectackel voller Schrecken,
Die Erd sich wunderlich erwegt,
Die Todten auffzudecken,
Sie ist bereit, was lange Zeit.
Getragn hat zu gebaren,
Den Beinen das Lebn, von Geist wird gebn
Die Gliedmass widerkehren.

6. Divná věc a neslýchaná!
Země se ihned hnula;
těla na sta let chovaná
v svém klíně, ven hrnula.
Tu hned kostí, z své suchosti
v maso se převláčely;
Duchem hnuté, a nadchnuté
na nohy se stavěly.
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25. Ihr habt euch státs wol lassen seyn,
Und gstrotzet wie die Trummel,
Wolt ein Armer zu euch hinein,
Da gab es ein Cartumel,
Was schwimbt, was fliegt, habt jhr alls
kriegt,
Es must durch ewren Kragen,
Drumb geht zumahl, jhr Fresser all,
Last euch den Hunger na gen.

20. Pomněte, že jsem lačníval
a drobtu od vás žádal:
však lačný pryč odcházíval,
žádný kus chleba nedal.
Zatím sami, lahůdkami
břicha jste špikovali!
Ó žroutové! nesytové!
s hladem jste potkali.

26. Vor Durst mir meine Leffzt und Zung
Gar mannichmal zerschrunden,
Wer aber war auss Alt und Jung,
Der mich tränckte, gefunden?
Ein Fingerhut war mir zu gut,
Ein Tröpflein auss dem Brunnen,
leh bin aussdorrt, geht jtzt auch fort,
Durst habts mit Durst gewunnen.

21. Když jsem náramně žízníval
a žádal krupějičky:
kdo z vás mi vodu vážíval?
a podal jedné lžičky?
Zatím sami, hubatkami
hrdla jste prolívali:
dusvínové, opilcové,
věčná žížen vás pálí.

Z P Í S N Ě »0 M U K Á C H

PEKELNÝCH«.

(Corner)

(Šteyer)

1. Nun thue dich auff schlund ohne Grund
Du unendliche Hole,
Sperr auff O ungehewrer Hund,
Dein unersáttlich Kale,
All Sünd und schand muss wern bekandt,
Der Gottloss muss an d Sonnen,
Auss tieffer Nacht soli wärn gebracht,
Was lange Zeit gebrunnen.

1. Rozškleb se tlamo pekelná,
zatemnělá jeskyně;
buď mi aspoň dnes zřetedlná,
ať vkouknu do tvé síně.
Nebť mám bídu, všemu lidu
zatracencův malovat;
jejich muky, ďáblův hluky,
všem výkontrfektovat.

6. Hoffart die will die Meiste seyn,
Die Geylheit spannt den Bogen,
Der Wollust fůllt die Augen ein,
Zorn hat vom Leder zogen,
Eyffer sich plagt und heimblich nagt,
Zwytracht thut sich zerfetzen,
Leichtfertigkeit auffhupfft vor Frewd,
Die Lůg thut nichts dann schwetzen.

8. Pejcha co holub nadutá
v šarlatě tu obchází:
smilstvo, nevěstka smrdutá,
kurevským očkem hází.
Hněv, bys se rval, žrádlo, bys žral,
skrbnost, bys bral, popouzí;
závist, lenost, ohavná zlost
vábí k té věčné nouzi.

32. Beyd Ohren für Music, und Gsang,
Wild Bären mit ungstümm föllen,
Die Löwen machen angst und bang
Mit ungehewren Brillen,
Als Seitenspiel schweigt meusel still,
Der Kirchtag ist fürüber,
Man heult allein, und weinet drein,
Dem Teuffl ist nichts drüber.

20. Uši, kteréžto v muzice
libé svou rozkoš měly ;
harfy, loutny, cytařice
velmi rády slyšely:
v naříkání, stěžování,
pláči svůj c o n t e n t mají:
sarabanty a koranty
smutně jim čerti hrají.

33. Die jhrem Halss woll lassen seyn,
Heiss Pech jetzt müssen trincken,
Der Würm viel kriechen auss und ein,
Die wůrst und Ubel stincken,
Von Gifft und Gall, richt man ein mal,
Das wol fügt zu dem Handel,
Nassel und Spinn seynds best darin,
Anstatt Zucker und Mandel.

21. Usta, jenž ráda mlaskala
lahůdky a pamlsky,
prolézá mrzká žížala,
kráčejí žáby plzký;
hadi, brouci a pavouci
jsou jim stkvostné krmičky;
žluč, peliněk, šalomounek
nejsladčejší trančičky.
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Z PÍSNÉ » 0 SLÁVĚ NEBESKÉ«.

(Corner)

(Šteyer)

1. Ach arme Seel, wie magst hie wohn ?
Warumb ziehst nicht noch heut auss?
Wol hastu einen schlechten Thron,
Ist es doch nur ein Beynhaus,
Da eytel l o d t , und höchste noht,
Eins umbs ander auffziehen,
Da dir das Glück und hoffnung dick,
Eins umb ander vorliegen.

1. Proč? Ach! proč v tomto oudolí
plačtivém, duše, vězíš?
a prostřed těla mrtvoly,
jako v žaláři ležíš?
Víš, že štěstí v světě třeští,
krajiny vojnou hoří:
že starosti suší kostí,
co živo, to smrt moří.

24. Ihr lungfräwlein wie Blumen zart,
Wie Rosen und wie Lilgen rein,
Holdseelig von gestallt und arth,
Dess Himmels gschmuck und Ehrenstein,
Eur seynd sehr viel tausendt Gespiel,
Sittlich mit stimm, gebärden,
Ihr rott euch samb, und folgt dem Lamb.
Durch allerhand Wurtzgärtten.

15. Ty pak přečisté panenky,
jenž svůj kment nezčernily:
ale nebeské milenky,
Kristu se zasnoubily:
ty Barušky, ty Bětušky,
Dorotky a Markytky;
s chotím chodí, onť je vodí,
kde rostou vonný kvítky.

47. Ist aber gefallt sie werden betrogn,
Eng ists man muss sich schmucken,
Christus kan nicht und hat nicht glogn,
Nider ists: Man muss sich bucken:
Durchs enge Meer, kompst sicherer,
Ein kluft ist es und kein Thor,
Ja kleiner noch dan klufft und loch
Es ist doch kaum ein nadlöhr.

26. Ach blázni! ach což bloudějí!
Spasitel dávno křičí:
ouzkou bránou se pouštějí
lidé k nebeské říši.
Co? ne branka, jest škulinka:
ani škulinka není.
Od maličký jest jehličky
ouško, k velkému jmění.

48. Und wolt s Camel sich unterstehn,
Mit buggel hoch beladen,
W o jhm ein schneyder durchzugehn,
Nicht trawt mit zartem faden,
Ghort mehr hiezu, als zwen beschnirt
schuh,
Es kost, O Sünder schnauffen,
Wilst mit regiern? Mit triumphiern?
Must vor von Sünden zauffen.

27. Jakž tedy velbloud shrbený
s filcem hříchů pronikne?
kudy krejčí dost zkušený,
těžce nitku provlíkne.
Hloupý tele! tuť fortele
a kvaltu jest potřebí;
kdo v šarlatě, stříbře, zlatě,
chce chodit pansky v nebi.

O necelé čtvrtstoletí dříve, než se na české půdě objevil jednotný
soubor písní o posledních věcech v kancionálu Steyerově (1697),
vyšlo v pruské Svídnici roku 1675 dílko básníka Angela Silesia
(Jana Schefflera) »Die sinnliche Beschreibung der vier letzten Dinge«,
rovněž jakási volná parafráze výše uvedených jesuitských čtyř písní.
Ačkoliv Angelus Silesius sám zdůraznil obrazný smysl výjevů
z posmrtného života, přece se někteří literární historikové uráželi
jejich příliš pozemskou hmotností, pokládajíce tuto knížku za produkt básníkova předčasného úpadku a stárnutí, jiní hájili celek pro
nespornou krásu některých míst.25 Srovnáme-li Silesiovo vleklé a roz25) Srov. H. L. Held, Angelus Silesius. Sámtliche poetische Werke (I—III, Mnichov 1924) I, str. 118. O jesuitských písních, které byly předlohou Silesiovi i českému
autoru cyklu, praví Held (o. c. 201, pozn. 124 , že jsou »von einem ausgezeichnet
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měrné líčení s pojetím českého tvůrce cyklu, zdá se nám toto
šťastnějším, hlavně proto, že uchoval a ještě zesílil lidovou naivitu
v obraze i v řeči, která je nespornou předností némeckých jesuitských písní.
III.
Osud čtyř písní o posledních věcech člověka v české literární
historii ukazuje dosti názorně, jak daleko je nynější stav našeho
vědění o barokové tvorbě slovesné od skutečnosti, mohou-li se vyskytnouti omyly tak zásadní povahy. Jaroslav Vlček spojoval jejich
původ, jak řečeno,26 se jménem Antonína Koniáše a vyslovil také
domněnku, po předchozím zjištění pramenů arci nemožnou, že při
skládání jich »veršující misionář měl prosaickou předlohu patrně
ve V ě č n é m p e k e l n é m ž a l á f i « (o. c. III, 50). Tento spis vlašského jesuity Jana Manni, vydaný po prvé v Benátkách r. 1666 a
přeložený do češtiny M. V. Steyerem již roku 1676,27 jest jakýmsi
přístrachem českých literárních historiků: J. Jungmann jej nazývá
»nejhroznější ze všech knih českých«; J. Jakubcovi (Dějiny lit. čes.
1929, I, 903) se zdá, jako by »se v něm i nejlepší jesuité neštítili
prostředku, že českou zbožnou, utýranou prostou duši děsili příšernými hrůzami pekelnými; Jar. Vlček (o. c. II, 245-246, III. 27-28)
vidí v něm chorobný výplod protireformace, dryáčnickou karikaturu
Danta, která má zjevný účel svědomí nikoli buditi, nýbrž zastrašovati, všelikou činnost rozumovou v samých základech potlačovati
a duši lidskou, zakřiknutou a zlomenou, činiti povolným nástrojem
protireformačním, a diví se, jak mohl Šteyer něco takového překládati a jak mohl kanovník Tomáš Pěšina z Čechorodu přijmouti
dedikaci; Šteyer stal se tak duševním otcem Antonína Koniáše...
J. Vlček shrnuje patheticky: »Někdy jediná, jinak bezvýznamná
knížka mluví za celé knihovny. Za doby, kdy poslední biskup
Jednoty českých bratří v daleké cizině, také biblický křesťan a také
houževnatý přívrženec zjevení, vroucími slovy velebí nejušlechtilejší
sprachlichen Wert«. U Angela Silesia není celek tak jednotně vybudován, jako v české
versi, nýbrž každá píseň má jiný počet strof: I. Der Tod - 20, II. Das jůngste
Gericht - 60, III. Die ewigen Peinen der Verdammten - 72, IV. Die ewigen
Freuden der Seligen - dokonce 157 strof! Silesius se také vzdal vnitřních rýmů
v 5. a 7. verši.
26) J. Vlček znal asi Šteyerovy Kancionály toliko z universitní knihovny pražské, kde mají jen 1. a 5. vydání; tam ovšem těchto písní nalézti nemohl. Trapné
nedopatření se mu však přihodilo s Božanovým Slavíčkem rájským (o. c. III, 114—
115), jejž vydal svým nákladem hrabě František Antonín Sporck, podle Vlčka,
»první svobodný zednář, první velmistr masonský v Čechách«: v Božanově kancionálu jsou prý písně »vybírané s větším vkusem než v pověstné Koniášově Cytaře, a zejména nerozmnožované oblíbenými tehdy výkvěty mučírenské obraznosti
veršů a kázání jesuitských«. Co těmi slovy myslí, nemůže býti pochybno, poněvadž
při Koniášovi podobnými slovy charakterisuje právě písně o posledních věcech.
A přece jsou všechny v Božanově Slavíčku obsaženy, stačilo nahlédnout do rejstříku.
27) Druhé vydání české vyšlo r. 1679, třetí slovenské v Trnavě 1701, čtvrté
české téhož roku 1701 v Praze.
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a nejvznešenější dar boží, lidský u m - za doby té předák nové
domácí literatury české hlásá o pošetilých výplodech zvrhlé obraznosti: „Stokráte lepší činí, kdo takové výklady čte nebo slyší, než
ten, který ...na to jde; aby se mu všecko patrnými d ů v o d y dokázalo a on všecko svým r o z u m e m vyzkoumal"«.
Proložená slova v citátu podtrhuje J. Vlček. Nyní budiž mi
dovoleno taktéž uvésti úryvek ze Šteyerova překladu Věčného pekelného žaláře (str. 380-383), z kapitoly nadepsané: »Nesmyslnost
těch, kteří peklo za báseň mají,« a zdůrazniti rovněž některá místa
proložením.
»... Než dí snad někdo: kterak mohu a mám věřiti těm, kteříž
povídají, že viděli v pekle, kterak se tam duše zatrácených lidí
pálí v ohni, smaží a škvaří v kotlích, pékou na rožně neb na roště;
kterak byly dřeny, státy, zimou, smradem, hladem ssužovány, od
hadů, štírů, draků trápeny, na kusy rozsekány a jinými tělesnými
mukami mučeny, ježto l i d s k á d u š e j e p o d s t a t a b e z t ě l n á ,
žádných oudů, ani kostí, ani kůže nemající?... Nadarmoť pak ten
oheň byl by připraven ďáblům (podle Matouše kap. 25), kdyby
jich opravdově a skutečně trápiti nemohl. Trápíť tedy pekelný oheň
ďábly opravdově a skutečně, ačkoli my tělesní lidé, dokud sme
živi na tomto světě, kterak by trápení ducha od tělesného ohně
pocházeti mohlo, d o k o n a l e p o c h o p i t i n e m ů ž e m e . Toto však
slušně s mnohými učenými říci se m ů ž e , že pekelný oheň, ne
svou přirozenou mocí, ale skrze všemohoucnost Boží, chtějící skrze
něj nešlechetné duchy spravedlivě trestati, z á z r a č n ě činí v nich
n ě j a k o u d u c h o v n í b o l e s t , těm zlořečeným duchům velmi
odpornou, jako tělesná bolest odporná bývá tělům. Proč by pak
toho všemohoucí Bůh učiniti nemohl, aby tělesná podstata duchovní
připadnosti a bolesti příčinou byla ? Jestliže tedy ďábel a jeho anjelové, ačkoli n e t ě l ní, tělesným ohněm, jakožto příčinou d u c h o v n í
bolesti, trápeni býti mohou, proč by lidské duše, když nejsou s svými
těly sloučené, od téhož tělesného ohně tak rozličných, a těžkých
d u c h o v n í c h bolestí, t ě l e s n ý m p o n ě k u d n á p o d o b n í c h ,
cítiti nemohly, jaké by cítily, k d y b y jejich těla, když je obživují,
v ohni pálená, na kotlích smažená, a jakýmikoli jinými tělesnými
mukami trápena byla? Aby pak lidé ty d u c h o v n í bolesti zatracených duší poznati mohli, a jich se báli, ráčil Bůh učiniti, aby některých zatracenců d u š e u k á z a l y s e ž i v ý m v t ě l e s n é m
z p ů s o b u , a t ě l e s n ý m i m u k a m i m u č e n é , aby z těchto pod o b e n s t v í tělesných, rozum lidský domyslil se, jakby rozličné
a těžké muky d u c h o v n í snášely nyní v pekle zatracenců duše,
a potom také tělesně snášeti měly, když po soudném dni spolu
se svými těly v témž ohni trápiti se budou na věky věků. Nemajíť
se tedy takové historie, když sou od hodnověrných lidí vypravované, a od vzáctných spisovatelů sepsané, zamítati: ale s l u š í jim
z d r a v ě r o z u m ě t i , a jestliže nic proti pravému všeobecné církve
učení, a křesťanským mravům v sobě nezavírají, jakožto hodnověr220

ným věřiti, a jich k napravení svého života užívati. Stokráte l é p e
č i n í , k d o t a k o v é p ř í k l a d y č t a n e b s l y š e , b o j í se P á n a
B o h a , a činí pevné předsevzetí, že nebude hřešiti, aby se nedostal do pekelného trápení: n e ž l i t e n , k t e r ý n e s t a r a j e s e
o d o b r ý ž i v o t , na to jde, aby se mu všecko patrnými důvody
dokázalo, a on všecko svým rozumem vyzkoumal.«
Tato střízlivá a dobře uvážená slova, zdůrazňující výchovný
účel obrazného líčení pekelných muk a opatrné vymezující míru
hodnověrnosti, s níž třeba přijímati tak zvaná podobenství Manniova spisu,28 mohou býti ke cti jesuitského theologa a Jar. Vlček
si musel svůj citát upraviti, aby dostal žádoucí pointu.29 Právě z této
závěrečné úvahy promlouvá k čtenáři rozum, snažící se přesnou
distinkcí určiti, jak a pokud možno přikládati víru podivným historiím knížky, která byla jakousi zábavně vzdělávací četbou lidových kruhů. Je dobová, barokní. Dnes sotva který knéz, tím méně
jesuita, by volil tento způsob k nápravě svých svéřenců. Stejně
bychom se mohli pohoršovat nad kamennými portály s tesanými
výjevy Soudu, kde ďábelské nestvůry s vidlemi a háky přijímají
nešťastníky padající do pekelné propasti, z níž šlehají plameny, a
ohyzdné ropuchy se zakousávají do spleti těl. Házet proto na české
jesuity potupu intelektuální inferiority, že spis přeložili, svědčí o naprostém nepochopení toho, co tvořilo dobové pozadí tehdejšímu
slovesnému déní. Vždyť hlavně v jesuitských školách s jejich disputacemi byl vypěstěn onen rationalism, právem pokládaný za význačný rys barokové duchovní kultury, se zacílením k Absolutnu,
a s ním související rhetorism v básnictví i v homiletice. Jesuité
Balbínovy generace byli intelektuálové nejčistší ráže a stáli v boji
proti zatemnélosti a pověře ať rozumové či mravní. Nejplamenější
protest proti hromadnému pálení čarodějnic, hanbě té doby, jež
bylo úplně v moci světských soudů a stejně, ano ještě víc rozšířeno v zemích protestantských, vyšel od jesuity Friedricha von Spee,
u nás tolik překládaného, jemuž v mládí, když musel být zpovědníkem těchto nešťastných obětí, zbělel žalem a úzkostmi vlas. Kdo
chce rozumět pathosu baroku a poznat elán, s nímž Tovaryšstvo
se vrhalo do boje za nejvyšší statky lidstva, mel by číst Speeovu
obžalobu, jeho Cautio criminalis (2. vyd. 1632), kde s neúprosnou
logikou odkrývá všechny slabé stránky čarodějnických procesů,
zavrhuje mučení jako prostředek k zjištění pravdy a vášnivě zapřisáhá všechny vzdělance, všechny zbožné a rozumné a umírněné
28) Vlašského originálu La prigione eterno del' Inferno, který do roku 1701
vyšel čtyřicetkrát, jsem se u nás nikde v knihovnách nedopátral; bylo by zajímavo
srovnat jej s překladem Šteyerovým, neboť podle titulního listu (4. vydání z roku
1701) české zpracování je proti vlašskému »přidáním jiných mnohých příkladů
z rozličných hodnověrných spisovatelů vybraných velmi rozšířené«.
29) V III. díle svých Dějin (str. 27) J. Vlček k témuž citátu, stejně upravenému,
dodává: »Samostatně užívati božského daru rozumového vymykalo se z rámce výchovy jesuitské na počátku osmnáctého století.«
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posuzovatele věci (o ostatní nedbá) při soudné stolici všemohoucího
Boha, aby uvážili bedlivě co napsal: úřadům a knížatům hrozí ztráta
spásy, nebudou-li čeliti tomuto zneužívání moci, a sám nechce být
němým psem, o němž mluví prorok, kde běží o lidskou krev a
O dobrou pověst nejen Německa, nýbrž i katolické víry.
Proto také v knížkách, kde se podávala nauka církve o pekle,
není žádného přehánění ani křiklavého nanášení barev.30 Jinak ve
spisech, jako Věcný pekelný žalář, který třeba pokládati, stejně
jako soudobé Postilly a kázání, za dílo slovesné, nikoli dogmatické.
Tvrdím tak v přímém odporu s Jaroslavem Vlčkem, který označuje
českou versi spisu Manniova za »knížku slovesně bezcennou«, která
»v dějinách literatury místa nemá«.31
Šteyerův Věčný pekelný žalář náleží k odvětví literatury příkladové, jež má dávnou tradici, počínající již v raném středověku.
Starší sbírky příkladů, nejproslulejší z nich byla známá Gesta Romanorum, nahrazeny byly v 15. století novou s názvem »Speculum
exemplorum« (po prvé r. 1481), k níž se Manniův spis přímo hlásí
jako k svému prameni.32 Čeho se J. Vlček v něm tolik děsí, bylo
obecným majetkem doby a tytéž představy nebo příběhy najdeme
v různých obměnách v současných kázáních, v kancionálech, veršovaných katechismech, satirických neb zábavných skladbách, ano
i v lidových zkazkách a písních. Souvisí tedy tato kaceřovaná
knížka mnohonásobnými svazky s rozmanitými druhy české poesie
i prózy, jak vysvitne s dostatek z několika následujících ukázek.
Motiv o nekonečném trvání věčnosti rozváděný v »písni o věčnosti (J. Vlček o. c. III, 49 ji připisuje A. Koniášovi, ačkoli je už
v Božanově Slavičku a jinde) řadou obrazů o slzách narostlých
v potopu, i když by jednou za tisíc let byla uroněna jedinká, nebo
o pískovém vrchu sáhajícím až do nebes, z něhož by anděl odnášel za tisíciletí po zrníčku, najde se již zpracován řečí nevázanou
ve Věčném pekelném žaláři (str. 146). Příklad o magdeburském
arcibiskupu Udonovi potrestaném za svá svatokrádežná smilstva
hroznou smrtí a zatracením, jejž obšírně vypráví Věčný pekelný
žalář (str. 287-298), je převzat ze Speculum exemplorum (dist. 9.
ex. 175) a byl česky zpracován již v Kupidově střele Simona Lomnického z Budče (r. 1590, v novém přetisku A. Dolenského z r.
1921 na str. 169-177); ještě františkán Marek Damascen ho použil
v jednom svém kázání (Trojí chléb nebeský I, 1727, str. 318-320).
Někde se M. V. Šteyer při úpravě české verse opíral o starší
překlad, jak svědčí některé doslovné shody, třebas jinak celou věc
zpracoval po svém. Příklad o opilci, který prodal ďáblu svou duši,
přejatý ze zmíněné latinské sbírky, u Steyera na str. 184, čteme
30) Srov. na př. v Katechysmu katolickém P. Petra Kanýzia v překlade P. Simona Hlíny (nové vydání 1931, str. 40-41).
31) O. c. II, 245; III. 27.
32) V Šteyerově překlade na str. 23: » Vypravuje se v knize Speculum exemplorum řečené, z kteréž skůro všichni jiní příkladové v této knížce vypsaní, se přivozují.«
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též v satiře »Potvorný Drak Apokalyptický (12. kap.) s Sedmerou
Hlavou. To jest: Hanebné, a ohavné Opilství živými barvami, v sedmi knihách, s svou rodinou, užitky, a vlastnostmi rozpustilému světu
k napravení vykontrfektované...« (vytištěn v Praze 1642). Aspoň
několik řádků ukázkou z této neznámé skladby, na posouzení jejího stilu (str. 108): »Jejich (t. j. opilců) muzika tato: „Splň, dopi,
připi, douškem, do krapky, pod kroužek, po žejdlíku, půl pinty,
po pintě, pořád, vůkol, kdo ji ještě neměl? Lej, nalej, dodej: chyba
tu neplatí: pro zdraví, pro štěstí, proč nevypiješ ? Nuže brzo, a dnes,
nedrž dlouho, spěšně, druhý již chce, ano žížní." Trvá to tak dlouho,
až kantor zerván bude.« Ze Steyer použil textu z Potvorného Draka,
snadno se přesvědčíme srovnáním obou versí. Proti plastickému
a svěžímu podání Steyerovu jeví se obměna téhož příběhu ve sbírce
kázání Karla Račína (Čtyry živlové 1698, str. 7-8) úpadkovým. Podávám zde všechny tři české varianty s latinským zněním pod čarou.33
a) P o t v o r n ý D r a k A p o k a l y p t i c k ý (str. 195-197).
. . . »Tento po smrti, jiný pak hned po žraní zde svého zatracení došel, jakž
píše učený biskup Tomáš z Kantypratu (1. 2. de propr. Apum c. 56). Dlouho na
noc močhubové byli v krčmě spilali, a mezi jinýma slovy, láním, a rozprávkami,
dali se též do hádaní o nesmrtedlnosti duše lidské, kněží haněli a faráře, jakoby
učili, že by duše neměla umříti. K takovým hádkám, a pohádkám dal se rarášek
v lidském spůsobu najiti, a co za otázku mezi sebou mají, pilněji se dotazoval.
Jeden z nich zhovadilejší dí: O nesmrtedlnosti duše mluvíme: já kdybych kupce
na mou duši měl, laciněji bych ji chtěl prodati, než by se kdo nadál, a ty peníze
do cechu k propití dáti. Tu host nenadalý dí: Dávno sem šel na takovou koupi.
Nedlouho se tržili, co utrženo, vesele a s smíchem, i s zatracením propili. Když
se zdáli bezpečně hodovati, a kterýž byl svú duši prodal, nejveselejší, na duši ne33) Magnum Specuium exemplorum (1684), str. 250-251.
Diabolus aufert corpus et animam cuisdam ebriosi, a quo tamen tantum animam emerat.
Sederunt viri quidam in taberna, honesti quantum ad saeculum, et bibebant:
et cum incaluissent mero, coeperunt conferre de diversis ad invicem, et invectus
est sermo, quid futurum sit post hanc vitam. Tunc unus, vanissime, inquit, a Clericis
istis decipimur, qui dicunt animas sine corporibus vivere post ruinám. Hoc dieto
omnibus in risum concitatis, advenit homo statura fortis et magnus, et residens
cum illis, vinum postulát, bibit, quaeritque, quis sermo sit inter eos. De animabus,
inquit ille, qui supra. Si quis esset, qui meam vellet emere, foro optimo darem
eam, de pretio eius in communi omnibus ad bibendum. Tunc cachinnantibus omnibus, ille qui supervenerat: Talem inquit, mercatorem quaero, paratus sum eam
emere, dicito quanti dabis. Et ille elato vultu: Tanti inquit. Mox convenientibus
eis in pretio, solvit emptor statim pecuniam et laetantibus omnibus, biberunt pleno
calice, non curante ad primům illo, quod animam suam vendidisset. Vespere autem
facto: Tempus est, inquit emptor, ut quisque nostrum ad propria revertatur. Vos
tamen antequam separemur, date iudicium. Si quis equum emerit capistri vinculo
alligatum, nunquid cum equo ad ius ementis cederet et capistrum? Cui omneš
pariter responderunt, utique cederet. Nec mora, venditorem, quaestionis et responsionis horrore trementem, emptor cum anima et corpore videntibus omnibus sursum
levavit in aera, et secům ad inferna perrexit: Diabolus enim erat in hominis specie.
Quis enim alium se animarum diceret mercatorem, nisi ille, in cuius figura olim
ad Abraham dictum est: Da mihi Animas, caetera tolle t i b i ? T h o m . C a n t i p r a t .
l i b r . 2. A p . Č a p . 5 6 p a r t . 2.
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myslil, otázku takovou host neznámý naň podal, aby mu také odpověď dal: Může-li ten, který koně koupil, i na uzdu sáhnouti? Ovšem, společně řekli. A hle,
v okamžení tělo s duší v jejich přítomnosti s sebou do povětří neznámý host zanesl. Měl-li opilec takový jiného dopíjení očekáváti?

b) V ě č n ý p e k e l n ý ž a l á ř (str. 184).
Trápení opilců. Tak zaslepeni sou mnozí lidé, že ačkoli tisíckráte jak z Písma
svatého tak z učení Svatých Otců jim se dokazuje, že duše lidská jest nesmrtedlná,
a že po tomto časném životě anebo věčné blahoslavenství v nebi, za dobré skutky,
bude-li je činiti, anebo věčné trápení v pekle, bude-li těžce hřešiti, na ni očekává:
však tomu tak málo věří, jakoby to pouhé básně byly. Zvláště pak opilci, když
víno neb pivo dusí, chtějí tehdáž nejmoudřejšími býti, a rádi o Písmě Božím,
o pravé víře, o duchovních věcech, o církevní zprávě tlampají, co jim slina na
jazyk přinese. Ale ne vždycky Bůh hledí skrze prsty, také někdy s hroznou pomstou
na ně přikvačuje, jako se stalo tomu nešťastnému opilci, o němž tato jest hodnověrná zpráva (Specul: Exem: Dist: 5. ex 106.) Když dlouho jacís močhubové byli
v krčmě spílali, a sobě dobře jazyk zmočili, mezi jinými slovy, láním a daremnými
rozprávkami, dali se také do hádání, o smrtedlnosti duše lidské. I řekl jeden z nich:
Věruť nás ti kněží notně svozují a oklamávají, učíce, že by duše lidská s tělem
neumírala, ale po smrti těla na věky živá zůstávala. Jáť opravdu nic o tom nedržím.
Když pak se tomu všichni zasmáli, dal se tu hned k jejich hádkám a pohádkám
najiti rarášek v způsobu vysokého a silného chlapa, a posadiv se k nim, dal sobě
naliti vína, a počal s nimi piti. Pak se jich tázal, co by mezi sebou za otázku měli,
z nichž jeden zhovadilejší řekl: O smrtedlnosti duše řeč sme sobě začali. Já kdybych kupce na svou duši měl, chtěl bych ji mnohem laciněji prodati, než by se
kdo nadál, a ty peníze hned do cechu dáti k spropití. A když se proto všickni
spolu smáli, ten nenadálý host opravdu se do kupování dal, řka: Jáť sem dávno
šel na takovou koupi, a chci tvou duši koupiti. Pověz tedy, zač mi ji chceš prodati? I odpověděl opilec jakous jistou, ale nevelikou summu, o kterouž když se
spolu smluvili, hned ten jistý host na stole vyčetl mu peníze, za kteréž ten nesmyslný prodavač dal hned sobě a svým tovaryšům hojnost vína naliti, maje z toho
smich, že tak lehce nabyl peněz na víno. Byli tedy veselí, hodovali, pili, vesele
sobě počínali, a nejvíce ten, jenž byl duši prodal. Když pak již byl večer, ozvav
se ten neznámý kupec, takto se dal slyšeti: Již jest čas, abychom se pomalu do svých
domů brali, však prvé než se rozejdeme, odpovězte mi medle na tuto mou otázku:
Může-li ten, kterýž koně koupil, i na uzdu sáhnouti, a ji s koněm vzíti? A když
řekli všichni společně, že může, že o tom žádné pochybnosti není, tu ihned ten
kupec, totiž pekelný ďábel, toho, jehož duši byl nedávno koupil, s tělem i duši
před očima všech do povětří vynesl, a spolu s sebou nejinám než do horoucího
pekla zanesl, kdežto za nemírné pití krom jiných nesčíslných trápení musí věčný
hlad a žížeň trpěti. O hleďtež opilci kam vás může vaše opilství přivesti.

c) Karel Račín, Č t y r y ž i v l o v é (str. 7-8).
. . . » 0 kdyby to byl časně rozjímal onen lehkovážný člověk, který přijdouce
mezi své kamarády do hospody, k cechu zasednul, kteří to, jak obyčejně taková
nezvedená cháska činí, co jim na jazyk přišlo tlampali. Jeden z nich počal mluvit
a pravil: kterak by jeho farář podivné věci o budoucím životě byl kázal, kterak
by duše lidské před trůnem Božským postavené a ze všech čin, a skutkův právé
býti měly. Slyšíce to nedlouho před tim k jejích cechu zasedlý tovaryš pravil:
Bratří, nevěřte těm daremnicím kněžským, kteří tisíc lží za jednu prodávají, aby
toliko lid k sobě přiloudili. Což když dořekl, druzí jeho tovaryši počali se hlasitě
smáti; neměl ještě na tom dosti, pravil: že by ani ďábel, ani peklo, ani duše nesmrtedlná nebyla. Vtom, v spůsobu lidském k nim přisedl ďábel, kázal víno přinesti, a jim připíjel, tázajíce se jich, jaké by rozprávky mezi sebou vedli? Odpověděl tomu ačkoliv neznámému hostu ten bezbožník: Bratře, já jsem mým tovaryšům
nedávno před tím, nežli si ty sem mezi nás přišel, povídal, kterak naší kněži o
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ďáblu, pekle a duši lidské všelijaké a rozličné věci přednášejí, a toliko lide s tim
šidí a straší; já bych mou duši, pokudž by mně kdo za ni vína koupil, rád prodal,
a ještě to víno, které bych za ni utržil, s mýma kamarády vypil. Počali se opět
jemu všichni smát. Chytrý ale ďábel hned se ohlásil, že by on od něho duši koupiti chtěl. On svolíce k té koupi, tolik vína jemu ďábel za ni koupil, jak mnoho
žádal. Po nějaké chvíli, když při tom víně veselí byli, pravil ďábel: coby se jim
zdálo, zdaliž věc slušná není, aby ten, kdo koně koupil, taky uzdu přikoupil. Všichni
jemu v tom svědčili, a pravili: že slušná věc jest, kdo koně kupuje, aby taky uzdu
koupil. Když k večeru se schylovalo, a každý z nich domu jiti chtěl, ďábel toho
člověka za ruku vzal a řekl: Příteli poď se mnou, a poznej, zdaliž jest duše, peklo,
anebo jiný život, hned do povětří jej odnesl, aniž od té doby vícejí spatřený b y l . . .

Všimněme si ještě vztahů mezi Věčným pekelným žalářem
a veršovaným »Křestanským učením« (1681) Bedřicha Bridela.34 Bylo
sice též poukázáno35 na dílo jesuity Jana Jiřího Voglera katechismus in ausserlesenen Exempeln, kürtzen Fragen, schónen Gesángen und Reyen...« (Würzburg 1630), jako na předlohu Bridelovu,
ale závislost, byla-li jaká, je celkem nepatrná. Z rozsáhlého díla
Voglerova, které chtělo příklady, zabírajícími skoro polovinu knihy,
říkánkami, střídavými zpěvy hochů a dívek zpříjemnit vyučování
katechismu, převzal Bridel do svého veršování, určeného nikoli pro
zpěv, nýbrž pro recitaci, a samostatného v disposici i v pojetí látky,
snad jen několik příkladů. Poněvadž i Vogler čerpal své příklady
z různých sbírek, tehdy obíhajících, mohl Bridel dobře týž příklad
znáti odjinud. Tak není pochyby, že Bridel své veršované vypravování o peruánské dívce Kateřině, pro nedokonalou zpověď zatracené, dělal nikoli podle Voglera, nýbrž podle rozvláčnější verse
v Steyerově pekelném žaláři. Nelze vypočítávati jednotlivě, kde
všude Bridel přebásňoval Steyera, povím stručně, že většina jeho
příkladů, pokud nějak souvisí s peklem a čertem, měla pramenem
Věčný pekelný žalář. Ukázka ozřejmí poměr obou českých versí
téhož příkladu; latinský text kladu opět pod čáru.36 Týž příklad
z Martina del Rio čte se u Karla Račína (Čtyry živlové str. 50),
avšak v podání, proti Šteyerovu umění vyprávěčskému, dosti neobrat34) Srov. Akord IV, 396-397.
35) Aug. et Al. Backer, Bibliothěque des écrivains de la Compagnie de Jésus,
VI (1861), str. 61: o Bridelově Křesťanském učení se tu praví: Sotwel et Balbinus
disent que c'est la traduction du catéchisme du P. Vogler.
36) M a r t i n u s D e l r i o S. J., Disquisitionum magicarum libri sex (2. ed. Moguntiae 1603) t. II, p. 73.
Quando ad sordes libidinum sacrilega voti violatio, et scandalosa status ratione
vita accedit, minus mirandum. Sed exemplum tamen dabo ; quod etsi recenti fere
memoria multis notissimum, sine horrore tamen nequit memorari. Loci nomen taceo.
In Flandriae comitatu prioratus est. Tres ibi nominetenus monachi degebant, re
ganeones et concubinarii. Sua cuique erat, nec pudor ullus aderat, simul helluari
et libidinari. Quadam die in seram noctem compotatione protracta; unus qui minus
scelerosus: sat (ait) Bacho Ventrique datum: Deo gratias saltem. Ego vero, subinfert
alius procacior, cacodaemoni gratias ago et agendas censeo; cui operamur. Et cum
risu mensa relicta, ruitur in cubilia. Singuli cum scorto vix decubuerant, ecce tibi
in triclinium vi ianua reserata daemon magni, atri, et trucis viri specie, habitu
venatorio, et cum eo coci duo parvuli, obambulat, et lectos circumspicit torvo
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ném. Bridel i Račín, z pochopitelných příčin, aby nepohoršili svých
posluchačů, zamlčují, že ti tři opilci a nevěstkáři, z nichž jeden za své
rouhání byl od ďáblů za živa upečen, byli mniši. Situační komiku čert napomíná k polepšení! - Steyer ještě podtrhl vhodnými úslovími
(kysele nakoukal - rarášek, zavrčev sobě jako pes, a pod.).
a) V ě č n ý p e k e l n ý ž a l á ř (str. 230),
O prvním píše Delrius (lib. 3. disquisit: magie, par: 1. quaest. 7). V jednom
převorství v Nyderlandu našli se tři podle jména řeholníci, ale podlé skutků právě
převrhlí padouchové, opilci a nevěstkáři, kteříž jednoho dne když se dlouho na noc
do vole nažrali, spat se bráti chtěli. I řekl z nich jeden, v kterémž ještě nějaká jiskřička
nábožnosti vězela : Jižť jest dnes dosti toho pití, řekněmež aspoň: Díky Bohu ! a jděme
spat. Načež druhý, kterýž byl více v nešlechetnosti prospěl, rouhavě řekl: Jáť ne Bohu,
ale čertu děkuji, a soudím, že čertu máme poděkovati; neboť jemu sloužíme. I zasmáli
se k tomu všichni, a vstávše od stolu každý s nevěstkou (neb měl každý svou) bral se
do lože. Sotva se položili, a hle otevře cos s velikým hřmotem nenadále dvéře do pokoje, v němž všichni leželi. V tom přijde čert v způsobu vysokého, černého, a přehrozného muže, v mysliveckých šatech, maje při sobě jiné dva čerty v způsobu dvou
malých kuchtíků: a ten chodě po komoře, a hledě kysele nakoukal do každého lože,
až potom i zuřivým hlasem řekl: I kdež jest ten, kterýž mi nedávno před tím děkoval? Hle teď sem, zaseť mu za to poděkuji. A nemeškaje přikročil k němu, a strhl ho
z lože, náramně křičícího, třesoucího se, a velikými strachy jen neumírajícího. A když
se s ním dosti nasmejkal po komoře, řekl k těm díblíkům, kteří s ním přišli: Nuže
kuchtíci, dejte se do práce. Nu brzo rozdělejte tuto oheň, budete mi péci pečeni. Vezmětež toho rychle, vstrčte ho na rožen, a postavte jej na oheň, pečtež ho dobře, ať se
jak náleží upeče. Nebyli leniví k tomu pekelní kuchtíci, brzyčko byl u prostřed komory rozdělán oheň, byl před rukama velmi dlouhý rožen, na nějž toho bídníka jako
nějaké prase nastrčili, a jej za živa pekli, až přeukrutným smradem všecku komoru
naplnili, a s nevypravitedlnou bolestí jeho duši z těla vypudili. Slyšíce to druzí pro
náramný strach hrozně se třásli, zubami klepali, jen že neumírali. Naposledy rarášek,
zavrčev sobě jako pes, takto k nim odpolu mrtvým promluví: Zasloužiliť ste i vy takové odplaty, jakou tento dostal: a věru co se mne dotýče, mámť na vás dobrou chut,
abych vás sobě jako ptáčky upekl. Než nemám k tomu nyní od Boha povolení. Pročež nerad od vás odcházím, ale napomínám vás, polepšte se, sice něco horšího na vás
přijde. Dostanu-liť vás jednou do klepet, všecko vám to tuplované nahradím. Ačkoli
pak potom, když to domluvil, hned se s svými holomky ztratil, jako by se po nich
voda zavřela; nic méně však ti, kteříž v té komoře leželi, velikým strachem ani se
z místa hnouti, ani cknouti nesměli, až přišel bílý den, a tu teprv trochu okřáli, a
zdálo se jim jakoby znovu na svět zrození byli. Když vstali z lože, tovaryše svého
opravdově mrtvého, a dokonale upečeného našli, a světleji poznali, z jak těžkého nebezpečenství vysvobození jsou. Měliť jistě veliké štěstí, že prohřešivše s ním, spolu
s ním nezahynuli. O smilníci! ó nevěstkáři! ó cizoložníci! ó všichni nečistí lidé!
hleďte se tím příkladem káti, aby vás také, jestliže ne na tomto světě, ale (což horšího
jest) v horoucím pekle věčným ohněm čerti nepekli!
vultu. Deinde horrenda voce, ubi qui mihi gratias egit? adsum, referam. Lecto
abstrahit pavitantem, et ferme prae metu animam efflantem. Traditum cocis iubet
infigi veru, et luculento igne probe assari. Parent prompte, assatur infelix, emoritur,
planissime, ceteri fere prae formidine; assi corporis nidore cubiculum impletur.
Demum venator ad superstites sub stragulis trepidantes vix vivos; digni vos etiam
(ait) pari supplicio, nec deest voluntas mihi. Vetor vi maiore. Invitus abeo et moneo:
resipiscite, aut manent terribiliora. Disparent larvae: nec tamen his aliis animus
rediit vel vox, nisi clara iam luce. Ubi surrexere, collegam inveniunt morťuum, et
(ne visum inane putes) plene assum. Haud scio an ab aliquot saeculis quidquam
ad exemplum utilius acciderit: scio locum et ordinem; sed utrumque silentio involvo.
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b) B. B r i d e l , U č e n í k ř e s ť a n s k é .
VlŠ-LI O CHLÍPNOSTI NÉJAKÝ HROZNY PŘIKLAD,
NELENÚJ SE NÁM JEJ OZNÁMITI.
Našli se tři nestydatí,
jenž nechtíc se Boha báti,
často smilstvem prohřešili,
Boha na se popudili.
Jednou, když dost dlouho pili,
a mnoho hříchů ztropili,
jeden řekl: »Mejmež dosti,
pili sme do zbytečnosti.
Poďme spat, děkujíc Bohu,
já více piti nemohu.«
Na to druhý bezbožnější
dí: »So udím, že v čas nynější
čertu máme děkovati,
a tak se spat odebrati.«
I vstali od stolu s smíchem
a šli spat, však s větším hříchem,
počnouce smilstvem hřešiti,
v němž měli trestáni býti.
Sotva leže ti počali,
když se dvéře otvíraly
v komoře, v kteréž leželi,
a v tom brzyčlco viděli
mouřenína přehrozného
a náramně zuřivého,
kterýž po komoře chodil,
dva kuchtíky s sebou vodil,
všudy se díval týmž časem,
pak vykřikl hřmotným hlasem :
»Kdež jest ten, jenž mi děkoval?
Rád bych se mu odsluhoval.«
Tu hned toho bezbožného,
pro strach odpolu mrtvého,
vytáhl z lože a řekl:
»Rád bych ho sobě upekl.
Mějte se k práci, kuchtíci,
mojí věrní služebníci,
toho hned na rožeň vstrčte
a tu jej přede mnou pečte.«

Toť jest h r o z n ý

příklad.

Pověz, co se d á l e stalo.
Sotva se do práce dali,
což velel, to udělali,
ten bídný člověk u ohně
pekl se co pták na rožně.
Druzí, jenž v komoře byli,
pro strach a smrad, jejž cítili,
sotva na živě zůstali,
jenom na konec čekali.
Když pak ten již upečen byl,
k druhým mouřením promluvil:
»Vyť ste to též zasloužili,
a hned byste to zkusili:
ale Pán Bůh všemohoucí
ještě mi nedal té moci,
nýbrž velí mi prýč jiti.
Hleďte se vy polepšiti,
sic se vám ještě hůř stane,
žádný z vás živ nezůstane.«
Potom Pán i služebníci, byliť pak všichni diblici, ztratili se v okamžení,
nechá vše tam tu pečeni,
totiž toho bezbožného,
opravdu upečeného.
Jejž když na ráno spatřili
ti, kteříž v komoře byli,
poznali, že to nebyl žert,
ale že skutkem činil čert,
což hrozil zuřivým hlasem
a ukázal nočním časem.
Bojmež se pokuty Boží,
sic také budem nebozí.

Co bránilo Jaroslavu Vlčkovi pochopiti slovesný význam takové památky, jako Věčný pekelný žalář, bylo jeho úzce konfesní
pojetí českého literárního vývoje. Vystěhováním luteránů a českých
bratří po roce 1621 prý »na domácí půdě úplně přerušena jest ideová
i slovesná souvislost, která u nás trvala od dob husitských« (o. c.
II, 129). Při tomto zjednodušeném obzoru se mu pak literatura
česká dělí na reformační a protireformační, na světlo a stín; co je
katolické, je už tím reakční, nejvýš přizná trochu toho vlastenectví. Problém barokní slovesné tvorby není ani tušen. Proto nám
tyto partie připadají dnes, kdy německá literatura má toto období
osvětleno tolika pracemi předních literárních historiků, Cysarze,
Hübschera, Viëtora, G. Můllera, Walzela, jako vědecký anachronism.
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G. K. C H E S T E R T O N

KONCE MODERNISMU
Všechny školy myšlení, ať umírněné, revolucionářské nebo
reakcionářské, se shodují v tom, že budoucnost je plna nových
možností nebo nebezpečí, že rozmanité formy revoluce v umění
nebo myšlení jsou počátkem velikých změn, a především, že jistí
géniové, ať už tvořiví nebo destruktivní, otevřeli brány nového světa.
Snad si komunisté myslí, že to jsou brány nebeské, nebo konservativci, že to jsou brány pekelné. Avšak obojí se v podstatě shodují
v tom, že znamenají nejen konec světa, nýbrž i začátek jiného
světa. Moderní spisovatelé, kteří byli zdraveni střídavě jako dynamičtí nebo démoničtí, jsou, ať v dobrém či ve zlém, jen předchůdci
jiných, ještě dynamičtějších nebo démoničtějších. Obě strany v tom
spolu z plna srdce souhlasí; a já mám to neštěstí, že nesouhlasím
s žádnou z nich.
Myslím, že první věc, které je nutno si všimnouti u toho, co
se zhruba nazývá futurismem, jest, že nemá žádné budoucnosti.
Má stále ještě velmi rušnou a zajímavou přítomnost. Ba má již
i malebnou a romantickou minulost. Na příklad život D. H. Lawrence se stal již pouhou legendou, jíž se může přičítati neomezená
starobylost; a romantický a poněkud sentimentální opar, který ho
již halí, je teď zrovna tak vzdálený a rozptýlený jako ten, který
zahaluje Byrona nebo Burnse. Co se týče přítomnosti, nemůže býti
nazvána neplodnou žádná doba, která má takového spisovatele, jako
je Aldous Huxley; je však důležito všimnouti si, co píše. V jedné
ze svých posledních knih, v O d v á ž n é m n o v é m s v ě t ě , ukazuje, že jakkoli se snad staví s odporem k přítomnosti, cítí již rozhodnou nenávist k budoucnosti. A já se s ním neshoduji jen v tom,
že nevěřím, že je tu nějaká budoucnost, kterou by bylo možno
nenáviděti.
Vyzvědám tato dvě jména jako typická pro to, co bylo v posledním desítiletí nazýváno moderností nebo revolučností; avšak
tése, kterou chci vážně položití, zahrnuje něco širšího a snad i jednoduššího. Revoluční prvky naší doby neznamenají počátek, nýbrž
konec revoluční epochy. Váhal bych označiti množství distinguovaných a často docela počestných pánů literátů jako »ssedlinu«;
jinak bych byl tímto krátkým a výstižným slovem nazval tento
článek. Vkládám raději tentýž smysl, nebo i tutéž metaforu, do slov
jednoho revolučního básníka (který je dnes dosti nepopulární, aby
to svědčilo o tom, jak nejistá je budoucnost revoluční poesie) a připíjeje památce Lawrencově nebo na zdraví Huxleyovo, mručím
si slova:
Tvé kalné víno, jež nalévám,
je posledním vínem v poháru, z něhož piji.
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To vnuká tutéž myšlenku v méné urážlivém vyjádření. Zkrátka,
je nesporně pravda, slovy pana Jeffersona Bricka (tohoto průkopníka revoluce), že úlitba Svobody musí býti někdy vykonána krví;
ale ať už krví nebo vínem, tento pohár bude velmi brzy prázdny.
Důvody k tomu, abych takto smýšlel, nemají nic co dělat s mými
zálibami či nechutí nebo s touhou býti otcem myšlenky; je to druh
logiky, která se podobá matematice nebo šachu. Téměř ke všem
moderním etickým a metafysickým systémům, jak je vytvořili sami
modernisté, bych mohl připojiti jen poznámku: »Mat třemi tahy.«
To jest, tito myslitelé se sami přivedli do postavení, které neobstojí před zákony myšlení; nebo, abychom zaměnili matematický
obraz za vojenský, jejich posice jsou obklíčeny, jejich spojení přeříznuto a jejich munice zřejmě ubývá. V mnoha případech jest
jejich forma revolučnosti něčím, co m ů ž e býti jen jakýmsi projevem doby. Jen k vůli tomu, abych vysvětlil, co tím míním, uvedu
nejprve velmi hrubý, ba přímo nemotorný příklad. Netýká se ušlechtilejších typů, o nichž jsem se zmínil; avšak ukazuje velmi prostě
a jasně, v jakém smyslu jsou tyto věci v samé podstatě pomíjivé.
Míním tím to, co se může nazvati použitím rouhání jako literárního prostředku. Dříve, když byl revoluční duch mladší, používalo
ho několik geniálních lidí - třeba Swinburne, v jehož díle dnes,
jak se zdá, ztratilo svůj osten. Jistý moderní spisovatel, obírající se
specielně studiem Swinburna, se nedávno omrzele tázal, jak se vůbec
může někdo rozčilovat nad verši, ve kterých se praví, že Galilejský
přece jen zemřel. Bylo také rušivým prvkem v krásné literatuře
a zmatené kosmické filosofii Thomase Hardyho, který se pokoušel
(současně) říci, že Bůh neexistuje a že by se měl hanbiti za svou
existenci - nebo možná, že by se měl hanbiti za to, že neexistuje.
Tato pobuřující bohaprázdnost, která je již vzdělanými lidmi pokládána za poněkud otřepanou, je komunistům zřejmě stále ještě
něčím svěžím; ale právě proto je bolševické Rusko nejzaostalejším
státem v Evropě. Říká se dokonce, že byly činěny pokusy, aby
byly krabičky na zápalky potištěny ateistickými hesly a ppslány
do Anglie k propagandě. Je-li to pravda, musejí mít o Anglii divné
představy, domnívají-li se, že její obyvatelé, poněkud příliš neteční,
by mohli býti podníceni k všeobecné občanské válce výzvami
v špatné řeči, natištěnými na krabičkách od sirek. Zde však má
význam jen to, že tento druh špatné řeči se nutně oslabí pouhým
užíváním. Ateistická literatura je odsouzena k pádu přesně v té
míře, jak dosahuje úspěchu. Bolševici se nepokoušeli jen zrušiti
Boha - což někteří lidé považují za kousek, vyžadující jistého ostrovtipu. Pokusili se učiniti ze zrušení Boha instituci; a když je Bůh
zrušen, je zrušeno samo zrušení. Pro rouhavou literaturu nemůže býti
b u d o u c n o s t i ; neboť ztroskotá-li, tedy ztroskotá; a má-li úspěch,
stane se z ní literatura akademická. Krátce všechny t y t o vlivy
mohou míti jen přechodný účinek - jako rozbití cenné vázy, které
nemůže býti provedeno po druhé. Gesto, vzdorující nebi, může
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býti účinné jen jakožto gesto poslední. Rouhání znamená svým
vlastním určením konec všeho, počítaje v to i rouhače. Jobova žena
postřehla obecný význam této věci, když instinktivně řekla: »Zlořeč
Bohu a zemři.« Moderní básník v jakémsi bezmyšlenkovitém opomenutí tak často zapomíná zemříti.
To je velmi hrubý a všední příklad; ale určuje přesně, co
míním, když pravím, že všechny tyto smrtonosné dynamické směry
nesou v sobě zárodky vlastní smrti. A obrátíme-li se k bystřejším
a podnětnějším autorům, jako jsou ti, jež jsem jmenoval, shledáme,
že právě to je stav, v němž se nacházejí. Neotvírají ani nebeské
ani pekelné brány; jsou ve slepé uličce, na jejímž konci není žádného východu. Neustále filosofují a přece nemají vlastní filosofie.
Nenalezli oné reality, onoho smyslu věcí, nebo i plně realisované
bezsmyslnosti věcí, po níž zjevně a otevřeně pátrali. Avšak, a to
je zde důležitější, oni ani nevědí (jako staří revolucionáři) kterým
směrem ji mají hledati. Nepodařilo se jim odkrýti nejen jakýkoli
smysl světa, nýbrž jakoukoli záměrnost vůle. Jsou to duchaplní,
skvělí a uhlazení bankrotáři. Jsou v koncích; a nedostali se ke konečnému cíli. Dřívější buřiči byli šťastni, že byli průkopníky skutečného pokrokového hnutí své doby - jako Walt Whitman, který
kráčel se sekerou v ruce před postupující průmyslovou demokracií.
Avšak Aldouse Huxleye stěží může vzrušiti slovo »demokracie«.
Naproti tomu D. H. Lawrence může pobouřiti slovo »industrialismus«.
Pokud se toho týká, věc je s dostatek prostá. Lawrence, z něhož
tak mnoho modernistů učinilo zkušební kámen modernosti, byl ve
skutečnosti zuřivým buřičem proti komukoliv a čemukoliv, co se
mohlo nazvati moderním. Nechoval v nenávisti jen průmyslovou mašinérii a servilní společnost, již zplodila. Nenáviděl ve skutečnosti
všechny důsledky vědy a veřejné výchovy, ba i politického pokroku. To je všechno velmi správné a pravdivé; ale zároveň s industrialismem nenáviděl i intelektualismus - ačkoli si nedovedu představit, proč by kdokoli na světě měl považovati industrialismus za
něco obzvlášť intelektuálního. Ale jeho vzpoura proti všem těmto
věcem byla svrchovaně oprávněná; jenže to všechno byly věci
v své pravé podstatě moderní nebo velmi nové. On sám miloval
velmi staré věci, a především jednu z nejstarších věcí na zemi,
uctívání samé země - Velké matky Demeter. Ale, jak se sám přiznal, ani to nebyl s to činiti, aniž si téměř doslova uřízl vlastní
hlavu. Může to aspoň býti považováno za stejnou věc, jako kdyby
si podřízl hrdlo. Přiznal se sám výslovně, že je s to uctívati Demeter
jen od šíje dolů. Dovedl to jen tak, že postavil podvědomí proti
vědomí nebo, jinými slovy, sny proti dennímu světlu. To je jistě
pozoruhodné evangelium pro realistickou dobu. V jedné své proslulé
pasáži píše: »V mém temném srdci jsou bohové«, ale dodává, že
v jeho »světlé mysli« jich není, ježto byli z ní vyhlazeni nebo
vydrhnuti elementární výchovou. Ale moderní vzdělaný duch není
světlý; je jen bledý.
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Věc je v tom, že jeho řešení není řešením s žádného hlediska,
ať starého či moderního. Člověk nemůže nechat hlavu doma a poslat své tělo, aby se potloukalo po světě a dělalo, co se mu zachce;
a není tu žádného světského důvodu, aby se předpokládalo, že
bude dělat to, co by mělo dělat, ať už z moderního či z kteréhokoli jiného hlediska. Zatouží-li na příklad po jídle, bude krást,
a bude krást zrovna tak bez okolků z komunistických skladů
jako ze soukromých domů. To není počátek nového života - tato
velkolepá džungle, otevírající se před člověkem jako jakýmsi Mauglim. Je to konec naprosto nemožného argumentu, který je nadále
neudržitelný. Člověk, který se bude váleti po zemi se zvířaty, nebude zvířetem. Bude jen bláznem - což je pravý opak zvířete.
Z intelektuálního nebo protiintelektuálního i m p a s s e , do něhož
se Lawrence dostal, nevedla žádná cesta - kromě třetí cesty, na
niž vůbec nepomyslil... patrně proto, že vede do Říma. Je-li pouhý
racionalismus nedostatečný, musíme se dostati nad rozum a ne
pod něj. Přímý obrat k přírodě je svrchovaně nepřirozený. Připouštím, že panteisté prvního revolučního období - teď již velmi
vzdáleného - to poněkud uznávali; a mnohý člověk, který byl
považován za zbožného, to přijímal. Profesor Babbitt poukázal na
některé nebezpečné ústupky ve Wordsworthovi. Jiný ještě orthodoxnější spisovatel formuloval smysl tohoto období - pravě, že se
musíme skrze Přírodu pozvedati k Bohu Přírody. Mýlil se. Musíme sestupovati od Boha k Boží Přírodě. Příroda je pravdivá jen
tehdy, je-li viděna ve světle nejvyšší pravdy - ať už tato pravda
je v rozumu lidském, jak říkají někteří humanisté, nebo v rozumu
Božím, jak říkají křesťané. Ti však opravdu věří v svého Boha;
a Lawrence nevěří doopravdy v svou bohyni. Vášnivě nevěří v nic
kromě něčeho, več nemůže doopravdy věřit.
Aldous Huxley, jehož jsem si vybral jako druhý význačný
talent naší doby, vidí tuto nemožnost a vystříhá se jí. Ale dovede
se jí vystříci jen tím, že zkracuje svou míru tak, že se s ní stěží
dá co měřiti. V jedné z jeho posledních novel jedna osoba shrnuje
valnou část autorových názorů ve výroku, že člověk nesmí doufati ani že se stane zvířetem, ani že se stane andělem. Dodává
významně, že je to něco podobného chůzi po provaze. Nuže, provazolezectví je stejně nesnadné jako nebezpečné; a autor dělá dobrý
život opravdu nesnadnějším, než je život nějakého askety. Nejen
že musí dbáti, aby se nestal zvířetem, nýbrž musí se míti také na
pozoru před každou nešťastnou náhodou, která by z něho mohla
udělat anděla. To jest, jsou mu zakázány vzněty a duchovní touhy,
jež oživovaly světce, a přece se má chladnokrevně statí něčím
mnohem výjimečnějším, než je světec. Nikdo nebude žádat na takovém realistovi, jako je Huxley, aby idealisoval realitu. Ale takový
realista musí zajisté věděti, že lidská povaha nemůže projevovati
v každé chvíli odvahu a bdělost duchovního provazolezce, nemůže
trpěti za tento ideál více než všichni hrdinové a při tom mít za231

povezeno idealisovat i sám svůj ideál. Tento plán života je prostě
zřejmě neproveditelný - kdežto plány nejdivočejších mystiků a světců
se ukázaly uskutečnitelnými.
Pravím, že necítím proti těmto lidem nenávist jakožto proti
prvním mužům postupující anarchistické armády. Naopak, obdivuji
se těmto lidem jako posledním mužům poražené anarchistické armády. Vybírám si tyto dva původní a silné autory jako představitele mnoha jiných; věc je však ta, že nejsou v čele armády, pochodující vytčeným směrem, jako tomu bylo u historických anarchistů. To je právě to, čím nejsou. Lawrence bil téměř proti všemu;
Huxley, jsa sensitivnější, odvrací se téměř od všeho. Jakkoli však
jsou cenné živé líčení prvního a břitká kritičnost druhého, nemají
význam jako vůdci - a především ovšem nikoli jako vůdcové
k revoluci. Chybí jim zjednodušení, jehož dodává buď náboženskost
nebo nenáboženskost. D. H. Lawrence, tápající slepě ve tmě, je
jistým způsobem veliký ; on však byl v temnotách nejen co do
Boží vůle, nýbrž i co do vůle D. H. Lawrence. Byl připraven jiti
kamkoli; ale nevěděl opravdu, kam má jiti nejprve. Aldous Huxley
je ideálně vtipný; ale je v koncích se svým vtipem.
Teď jsou ovšem ještě nesčíslní kopisté a epigoni, kteří si říkají revolucionáři a kteří říkají, že vědí, kam mají jít - prostě proto,
že se spokojují s tak konvenčním slovem, jako je »komunismus«.
Neboť »komunismus« znamená téměř totéž jako »konvence«; znamená to dát lidi »dohromady« a nic více. Ale tento fakt sám o sobě
již ozřejmuje, co jsem mínil, když jsem říkal, že armádě docházejí zásoby a že konec je blízký. Když začalo velké demokratické
hnutí, bylo podporováno opravdovým demokratickým cítěním. Duší
komunismu může býti jen kamarádství - neboť jinak je bez duše.
Čím více však si všímáme skutečné nálady nových buřičů, tím
více pozorujeme, že to vše již pominulo. Lidé, kteří si říkají komunisté, nejsou kamarádi. Jejich tón je ostře individualistický a ostře
kritický. Když Walt Whitman pohlížel na dav, lze právem říci, že
miloval dav. Když moderní básník, napodobující volný verš Whitmanův (což byla u něho nejméně volná věc) líčí dav, dělá to vždy
jen proto, aby vyjádřil svou nechuť k davu. Nemají žádného z těch
přirozených citů, který by odpovídaly jejich nepřirozeným dogmatům. Jinými slovy, armádě chybí prach - chybí jí vášeň, chybí jí
primární impulsy, které uvádějí takovou armádu do pohybu. Neboť
oni nejsou postupujícím předvojem; jsou, v dobrém i špatném smyslu, zakončením revolucionářského dobrodružství, které začalo před
více než sto lety; a bojují jako zadní voj na ústupu. »Rovnost,
volnost, bratrství« mělo skutečný význam pro ty, kdo po prvé užili
tohoto hesla. Ale bratrství je tím posledním citem, jejž by někdo
byl nakloněn hledati v ostrém článku nebo básni moderního buřiče;
svoboda je ztracena v obou systémech, starém i novém, a rovnost
zůstává jen ve formě hloupých pokusů o uskutečnění uniformity,
okopírované z toho mechanického kapitalismu, jejž buřiči tak odmítají.
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Vedle těch, kdož přijímají celou věc jako etiketu nebo bludně
doufají, že ji mohou přijímati jako módu, je tu několik lidí, kteří
ji pojímají ušlechtilejším, ale velmi negativním způsobem - právě
z těch důvodů, jež jsem zdůraznil v tomto článku. Chci tím říci,
že ji přijímají zoufale jako jediné východisko ze slepé uličky intelektu.
Nepřeženu příliš, řeknu-li, že pan Middleton Murry přijímá sověty
s gestem velikého pohana, odhodlávajícího se k sebevraždě. Zdá
se, jako by jásal při pomyšlení, že to znamená konec všeho, nebo
aspoň konec téměř všeho, co má rád. To jest jen jiný příklad
psychologie, již jsem se pokusil popsati, - psychologie lidí, kteří
jsou v koncích. Nechci směšovati tento zřetelný pocit s otřepaným
žurnalistickým žvaněním o pesimismu. Lidé budou nazývat Aldouse
Huxleye pesimistou ve smyslu někoho, kdo bere věc s nejhorší stránky;
pro mne je mnohem truchlivější postavou člověka, který bere věc
s nejlepší stránky. Dává nejlepší rady, jaké dovede dáti - v postavení, v němž to znamená nemožnost. Nepíši zde o žádném z těchto
mladých realistických nebo revolucionářských spisovatelů nepřátelsky; naopak, sympatisuji s nimi, neboť v opak proti dřívějším revolucionářům vědí, že jsou v intelektuální pasti. Nepochybně jsou
tisíce veselých a načepýřených novotářů, kteří nejsou dost inteligentní, aby si to uvědomili. Ale plán porážky se vztahuje na celou
posici. Je ji možno na příklad spatřovati v tisících bezmyšlenkovitých »sexuálních« románů, jichž autoři si zřejmě neuvědomují,
že se celým svým pojetím pohlaví dostali do logické kontradikce.
Zdědili názor, že pohlaví je vážným problémem a vážnou nesnází
- neboť toho si ovšem nezbytně vyžaduje sama podstata románu.
V té věci žijí z posledního odkazu romantismu - který zase žil
z posledního odkazu náboženství. Ale jejich nová a prostá filosofie
je učí, že pohlaví je jen jakási nezbytnost, která jest zároveň i všedností; že pohlaví není větší nesnází než kouření. Takže moderní
romanopisec, zmítaný dvojí ideou, musí se pokoušet psát román
o člověku, který kouří dvacet cigaret denně, a snaží se uvažovati
o každé z nich jako o problému. Ve všech těchto věcech vládne
názorový zmatek, který nakonec vede k nepřekonatelným nesnázím.
O takovém filosofu lze přesně a doslovně říci, že se oběsí, dáte-li
mu k tomu vhodný provaz. A je to utěšující myšlenka, že sebevražda zaujímá V jeho filosofii vysoké místo.
Přeložil T. Vodička
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JAN H E R T L

N A OKRAJ MODERNÍ SOCIOLOGIE
Max Weber vyvodil důsledky z jednoho, ostatně zamozřejmého
poznatku, že badatel ve vědách duchovních je úzce vázán k předmětu svého zkoumání. Vytržení vědce z této závislosti, isolace vědy
od skutečnosti, vědy objevující od hodnotícího užívání a na druhé
straně objektivace jevů je pak jádro jeho návodu, jak poznati skutečnost. Weberova methodologie, zasahující především do sociologie,
historie a národního hospodářství, je nejduchaplnějším a nejracionalističtějším návodem, aby věda byla objektivní, empirická, nehodnotící, nefilosofující, t. j. vědecká, oddělená od osobních absolutních
tužeb a sklonů.
Cítíme čím dále tím víc, jak století XIX. a všechno, co nás
v jeho spojitosti tíží až do dneška, je antidogmatické. Byly uvolněny
všechny síly, které jsou člověku dány k disposici, aby tvořil i hospodařil v dobře uváženém pokuse i rozmachu. Moderní společnost však
nemá moci čím uvolněné síly sjednotit, nemá absolutního měřítka,
nemá absolutní hodnoty, nemá jediného dogmatu, kterým by zastavila
své vlastní rozbití, rozbití svého celku i každého jednotlivce zvlášť.
Jedinou záchranou je jí věda. Víra v moc vědy je v této době
příslovečná. Věda má zachrániti stát, společnost, člověka i kulturu.
Věda má zajistit blahobyt. Toto se chce od vědy se strany společnosti. Charakter vědy však je úzce spjat s charakterem doby. Myšlenka předbíhá dobu a později naopak přijímá její odrazy. Dějiny
ducha hledají tvar. Gotická katedrála je tvarem ducha své doby.
Ideál doby, její výraz, její úhrnná celistvost, které nám představují
kterékoliv epochy, se odrážejí v tvaru. Tak jako je epocha tvar
t v o ř í c í , je epocha, která jej rozbíjí. Není pochyby o tom, že žijeme v době rozbíjení tvaru. Tomuto rozbíjení podléhá přirozeně
i věda, která dobu připravovala, která má zásluhu o dnešní podobu
světa, a která má být pevným bodem své doby. Ať je pak sociologie považována za nejobecnější vědu v řadě věd duchovních, či
je corpusem věd sociálních nebo jim nadřazena, či pouhá methoda,
je právě proto, že je výkladem společnosti, středem otázky, jaké je
dnes postavení moderní vědy.
Šlo by tedy o výklad, v jaké je koordinaci s dobou moderní
sociologie, přihlížíme-li k vlastním slovům Comteovým, že »konečné
vítězství filosofie positivní nastoupí samo a zavede do společnosti
pořádek«.
Mezi Comteovou a Weberovou sociologií je ovšem zdánlivě
hluboký rozdíl - můžeme však přes to vycházeti z Comtea a končiti
Weberem, protože nám nejde o srovnávání, nýbrž pouze o vysvětlení Weberovy methodologie ze smyslu dnešní doby. Comte chce
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reformovat společnost, Max Weber založil svou vědeckou slávu
na tom, že n e c h t ě l reformovat.*) Než hledejme souvislost mezi
Comtem - dobou - a Weberem.

Comteova antitheologická věda je koncepce individualisované
autonomie moderního člověka. Vývoj vědy, který této koncepci
předcházel, byl vnikáním naturalismu v oblast ducha, který byl úmyslně eliminován a v stupňovaném sebevědomí připraven k rozbití onoho řádu, v němž člověk nestál sice nejvýše, za to však
pevně. Znamená tedy Comte mezník ve vývoji doby. Jím počíná
se věda moderní v plném smyslu toho slova. K té době lze také
datovati vznik moderního člověka s plnými jeho znaky.
Cílem byla moc především nad přírodou. Je tedy užitečné sledovati, kam v tomto cílení věda došla, a je-li opravdu dnešní člověk
nejmocnějším v přírodě (ve smyslu závěrečné věty Comteovy »působení lidské na přírodu, ještě tak nedokonalé, se projevilo úplně
teprve u moderních lidí«), či spíše, jak dalece je příroda determinantou jeho moderního ducha.
Touha po moci v přírodě, která se projevovala již několik století,
přecházela z původní baconovské »interpretatio naturae«, kdy homo
sapiens se domníval, že bude pro něho důstojnější i užitečnější,
přiřadí-li se k svému objektu, načež znaturalisuje projev ducha sám
o sobě, a zobjektivisuje-li sebe jako zobjektivisoval přírodu. Moderní
člověk bude ovládat přírodu, moderní člověk však bude ovládat
i svého druha, kterého proto postavil do přírody (moderní člověk
konkretisuje individualismus), vládnout bude soustava positivní, t. j.
přírodní, protože věda theologická v této době nebude s to zaručiti
pokrok a pořádek (režim),**) jak se praví v positivistické hantýrce.
Naturalisace duchovních hodnot byla potřebná pro charakter
t. zv. moderní vědy, byla jejím synonymem i cílem, a atmosféra,
kterou vytvořila, se stala živnou půdou idejí, které ovládly XIX.
století. Idejí nad jiné praktických.
Už Bacona znudila neužitečnost pojmové kontemplace a začal
mluvit o království člověka. Chtěl, aby vědění bylo m o c í . Čím
větší bude tato moc v přírodě, tím mocnější bude rozmach kultury.
Comte tudíž kodifikoval Bacona, avšak jeho způsob, j a k bojovati
o království člověka a jeho suvereního ducha, dovedl zajistiti vědě
XIX. století netušený zájem co do prosperity, onen zájem, kterému
odpovídá touha člověka po vládě nad přírodou, a zájem, kterého
si oficielní věda XIX. století plně zasloužila.
*) V dalším bude mluveno o člověku a vědci. Max Weber přes to, že jako
vědec založil vědu nechtějící reformovat, založil ještě jako »člověk« politickou stranu
liberárně sociální (nazývala se národně sociální).
**) Náhradou řádu je režim. Režim může býti náhodně uskutečnitelný, spíše
však je to omezené násilí.
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Pro ten účel se zajistila »svoboda« vědy, aby nerušena hledala
nové cesty, pro ten účel se vytýčil pokrok vědy, aby ani jedna
z cest nezůstala nevyužita. A při tom »interpretatio naturae« ať ve
jménu »království člověkova« nebo ve jménu »kulturního rozmachu«
přivedlo k nebývalému rozkvětu přírodní vědy a duchovním vědám
přineslo jho touhy po »spolehlivé objektivitě«.
Vědecký objektivismus ve smyslu, v jakém se stává požadavkem sociologie počínajíc Durkheimem a končíc Maxem Weberem,
je důsledným pokračováním sociologie Comteovy, je tudíž v duchu
doby a je naturalistického původu. Není naopak objektivismem ve
smyslu vášnivé pravdomluvnosti, která vždycky předpokládá existenci s v ě d o m í . Objektivismus moderních duchovních věd je odchodem z jejich vlastních oblastí (nejenom po stránce způsobu,
nýbrž i po stránce předmětu), je nejpříkřejší vyloučení kontemplace,
je převádění zájmu na průměrnost a prostřednost. Předmět duchovních věd je zkreslován, aby jeho poznání vyhovovalo způsobu,
jakým má být poznán. Methoda deformuje obsah.
Objektivní poznání nezavazuje subjekt, je nanejvýš závazné
samo sobě, majíc si státi autonomně jako si stojí jevy i jednotlivosti v oblasti přírodních věd, nezodpovědné sobě navzájem a nezodpověditelné se strany subjektu.
Poměr badatele k jevům přírodním se tedy stává ideálem i pro
oblast duchovních věd. Exaktnosti přírodovědecké methodologie se
má docíliti i v kulturních vědách. Proto v objektivistické methodologii převládá nejracionálnější a nejduchaplnější (životu nejméně
zodpověditelné). Z přírodních věd je vzat nejvyšší ideál n e h o d n o t í c í h o soudu. Nehodnotící (wertfrei) věda se neptá po p r a v d ě
(na kterou si činí v prvé řadě nárok lidský hodnotící soud), nýbrž
po s k u t e č n o s t i . Nehodnotící věda Weberova má býti Wirklichkeitswissenschaft. Poznání sociálních jevů není tu rozdvojeno v jakési své vlastní podstatnosti, nýbrž skutečnost vědecká se líší od
syrové funkcionelně. Je prý jakási organicky lidská chyba v pozorování i v poznání.
Taková věda tedy nemá velkou zodpovědnost. Max Weber
si určil za úkol toliko »poukazovati na problémy, nikoliv poskytovati řešení«.*) To tedy věda neváží, nerozsuzuje, to dělá lidská
vůle buď podle osobního světového názoru nebo podle vlastního
svědomí i chuti. Empiricko-objektivistická věda neučí, co člověk
má dělat, nýbrž ukazuje jenom, co umí, a podle okolností, co chce.
Tak se buduje v moderní duchovní vědě jakýsi komplex lidské slabosti, méněcennosti, aby se podle starého baconovského
»věda je moc« vybudovala jakási nadosobní síla, aby tam, kde je
nedostatek absolutního soudu a jistoty (po vyloučení metafysického),
byla postavena pevná jakoby neměnná definitivnost kausálního
empirického soudu.
*) Gesammelte Aufsátze str. 148.
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Je však jakýsi rozdíl mezi přírodovědeckým poznáním, které
odděluje subjekt od objektu do té míry, že brouci nezkoumají
brouky, a vrabci vrabce, má-li se v této pracné konstrukci oddělit
zkoumaný jev sociální od zkoumajícího člověka, protože i nehodnotící duchovní (kulturní) věda bude mít co dělat vždy ještě s hodnotícím soudem (Werturteil) jako s pokorně zpět se kladoucím novým předmětem empirického poznání. Skutečností nebude toliko
noetický pojem »jsoucího« (seindes) protože předmětem bude i pojem »majícího býti« (sein sollendes).
Proto empirický objektivismus může býti vyložen jako nejvhodnější noetika současného indiferentismu, eunušského názoru
na život a jeho cíl. O hodnotách a o úkolech v empiricko-objektivistické terminologii nelze mluvit. Jsoucno v tomto pojetí je »takové
a ne jiné«. Možnostmi, které nám moderní sociologie poskytuje,
ovšem pravdu tak snadno neodbudeme. Skutečnost naproti tomu
k definici víc nepotřebuje.
*

*

*

Max Weber si jistě nejvíc zakládal na tom, že rozdělil člověka
na myslícího vědce a chtějícího člověka. Vědec jde napřed a myslí.
Tam, kde přestane, začne mluvit člověk. V tomto rozchodu cítíme,
jak takový vědec je ve skutečnosti pronásledován stihomamem. Je
to chudák. Nevěří svému okolí, bojí se, aby nebyl otráven, aby mu
nebyly činěny úklady, nevěří nakonec ani sobě, i sám sebe by
mohl otrávit, což kdyby začal mluvit jako člověk tužeb a přání,
což kdyby se v něm probudil a převládl tento atavismus? Ten vědec
je však přes to úžasně sebevědomý, povznešený; přírodovědec je
na tom lip, nemusí se povznášet nad své brouky, sociolog však
vždycky nad svou společnost, která ho kdysi vyplivla do této nešťastné
oblasti poznání (nad ni víc neexistuje) nebo která - a to je horší ho žmoulá v dásních, jimž před tím opatrný vědec vytrhal zuby.
A dále: empirické sociologii vadí určitá variabilita »vnitřního
hodnocení« (onoho, nad které se chtějí objektivně empiričtí sociologové povznést), a ovšem i neuniformovanost, nedruhovost v oblasti ducha naproti nomothetické oblasti přírodovědecké exaktnosti
a stabilisace druhů. Max Weber ji nahrazuje t y p e m . Aby mohl
jako entomolog rozdělit svou říši brouků na rody a druhy, tak Max
Weber tvoří ideální typ, hledá všeobecné prvky, vylučuje nevšeobecné prvky, pracuje s preparáty duchovní konstrukce.
Objektivně empirická věda se nedostává dále než k formalistickému stanovení. Tento sociolog se ptá po formách a institucích,
jev je mu souhrnem těchto forem a institucí, jeho pohled na sociální jev je úzkostlivě kontrolován jím samým, aby byla mezi ním
a jevem dosti široká mezera, aby mohl pozorovat jako pozoruje
přírodovědec. Empiricko-objektivistická sociologie se stále ptá: jsem-li
pak teď podoben přírodovědci a zacpává si nos, aby k němu nepronikl žádný subjektivní zápach zkoumaného jevu, aby žádná
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ideologie, žádné hodnocení ho nepřitáhlo do nebezpečné blízkosti
objektu a nenadneslo jeho úsudek.
Moderní sociologie, jak je formulována v poslední fázi své
methodologie, se zbavuje filosofických kategorií, které v své sociální použitelnosti jsou jako by potřebné ve společnosti. Stejně takový pohyb se dál v odůvodňování positivismu, který se zbavoval
kategorií metafysických, absolutismu nadempirického. Dnešní sociologie chce být tedy v poměru k filosofii právě tím, čím byla filosofie positivní v poměru k metafysice.
»Objektivně platné« není ještě ve smyslu empirického objektivismu skutečné. Objektivně platné odpovídá na př. v národním
hospodářství pojmu »hospodářského významu«. A to vše je přirozeně hodnotící, protože je podloženo předsevzatou ideou. Idejí se
empirismus střeží velmi úzkostlivě. Skutečnost má se k ideji jako lože
k Prokrustovi. Bylo by třeba ji mrzačit. Empirismus však postřehne
na skutečnosti toliko její formu - co tedy mrzačit na této formě,
je-li samotným ložem (Prokrusta mějme za ideu)? Ovšem - namítne
pan sociolog - odmítne-li se ve vědě »mající býti«, neznamená to
ještě, že se bude toliko popisovat, že se nepostihne určitý význam.
K vysvětlení toho použil Max Weber historie. Na historii však
se ukázaly nejzřetelněji vady empirického objektivismu, zde právě
bez hodnocení nepoužitelného. K vůli singularismu historie připustil
Weber, aby bylo odlišováno významné od bezvýznamného. Weber
tu kladl důraz na r o z u m ě n í skutečnosti, které v sociologii a v národním hospodářství toliko připouštěl. K tomu, abychom rozuměli
Caesarovi, nemusíme býti Caesarem, tak nějak to říká. Mezi Caesarem a historikem není třeba té isolace, jakou má být oddělen
sociolog - řekněme - od politické strany. Vybrání si Caesara, jakožto určitého významného thematu (na rozdíl od nějakého Caesarova vrstevníka - bezvýznamného), je dáno samo sebou, je dokonce
před dějepisnou heuristikou a pro historika nemá onen význam,
který musí tomu přiložiti ten, kdo se bojí nejmenšího stínu hodnocení nebo předsevzaté ideje. Isolaci historika vůči zkoumanému
thematu Max Weber nepostřehl a k vůli jednotnosti své methodologie ji musil požadovati. Jiní empirikové, velmi blízci weberovskému objektivismu, na př. Sorokin, v důslednosti zdůrazňovali
prožití podobné dějinné události, jakou právě zkoumají. Sorokin
se cítil oprávněn psáti svou »Sociologii revoluce« proto, že prožil
ruskou revoluci 1917. Zde už nejde o objektivistickou isolaci vědce
od thematu (abychom rozuměli revoluci, musíme ji prožiti), nýbrž
o naivní, za to však důsledný empirismus, který potřebuje opět charakter naturalistické vědy, kde badatel činí pokusy, nebo kde se může
kdykoliv vrátit k potvrzení určitého pravidla nebo zákona. Poznatek
v historii se tvoří podle Maxe Webera kausálním vztahem mezi
historicky stanovitelnou, lidi ovládající ideou a onou historickou
skutečností, z které lze abstrahovati ideální t y p . I v historii jest
pracovati s typy, které nahrazují ve formálním (kausálním) pojetí
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empirismu jakýsi obsah. Idea se má od skutečnosti odloučit. Pro
objektivně-empirickou vědu je to nutné. Ideu, dokud ji věda bude
zkoumat jako autonomní skutečnost (moderní věda cítí stále v »idei«
konkurenci a chová se k ní povýšeně), musí odděliti od jednotlivin,
které jsou jedině positivní, t. j. poznání nutné.
V historii však bude proti tomuto empirismu odpor největší.
Historie nemůže býti dovedena k pouhému formalismu, institucionalismu, k jakému se dá lehce svést sociologie. V historii nelze
odlučovati ideu od skutečnosti jako v sociologii, která konec konců
vystačí s popisem institucí, vycpaným nanejvýš »psychologickou
introspekcí«. I mezi vědami panuje určitá vznešenost a mluveno
starými slovy Cervantesovými i dnes je dějezpyt ještě »matka pravdy,
sokyně času, uchovatelka činů, svědek minulosti, příklad a pokyn
přítomnosti a výstraha budoucnosti«.
Duchovní vědy nevystačí s pravidly věd exaktních. Zoologie,
mineralogie a j. budují systémy podle druhů, indukcí dospívají k zákonům, k rodům, čeledím, kdežto oblast duchovní vědy nesnese
rozklad jevů, jak si ji představuje Max Weber, neexistuje v ní vztah
reality k idei. Historie je empirická v jiném smyslu - avšak proto,
že neabstrahuje a nezobecňuje.
Historický soud spočívá právě v tom, že se spojila představa
existenční s pojmem, jak ukázal Croce. V historii se hledá obsah.
Sociologie jako samostatná věda byla Maxem Weberem přivedena ad absurdum. Byla přiblížena exaktnosti přírodních věd,
avšak vzdálena oblasti, v které plane vášeň ducha.
Hodnocení je neodlučitelné od existence, protože jsoucno není
indiferentní. Předmět přírodovědcův je jednotlivinou obecnosti, je
tu toliko formální vztah subjektu k objektu. Tam, kde je třeba i deduktivního postupu, není indiferentismu. Přírodovědec hledá zákon,
duchovědec má zákon znát, může jej znát, zná jej. Vášeň života
ovládá člověka v soužití s blížním. K soužití patří i věda. Není
indiferentního soužití.
Nebývalé vyzdvižení vědy, ne jako contemplatio rerum, nýbrž
jako sebevědomé gesto kulturního rozmachu a panství nad přírodou,
mělo být zároveň pevným bodem atomisující se oblasti ducha. Věda
má udržeti člověkovo ústřední postavení v kosmu, má odpověděti
na otázku, co vlastně je, má podati definici objektivně platné skutečnosti. Svět má býti vědecky řízen.
Je tudíž poněkud paradoxní, jestliže moderní vědou tohoto
světa je právě věda Maxe Webera. Věda, která vytvořila nejpřísnější
isolaci meži životem a theorií, která prohlásila absolutní nezájem
vědcův na tom, co by mělo býti. Tato věda že by měla odpovídati
náladě doby? Nemluvme zatím o tom, mohla-li by být tím, co
ohlašoval Comte a co od ní moderní člověk chce.
Věda objektivní, empirická, nehodnotící a positivní s tradicí
vědy Comteovy a Durkheimovy oddělila především sociální jevy
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tak, aby jejich noetický charakter co nejvíce odpovídal jevům přírodním. Methodologie přírodních věd je jim ideálem. Je to dávná
baconovská touha. Vyložili jsme k tomu i motiv touhy po moci.
Stejně tak jako jev byl isolován i badatel. Byl vyvýšen nad
člověka, bylo mu dáno povýšené místo, s jakého má podávati své
diagnosy, »jak tomu skutečně je«.
Badatel ostentativně prohlašuje, že jiného zájmu než vědeckého
nemá. Je indiferentní, nezasahuje, neradí, jaké to býti má, je zahalen
v nymbus vícecennosti a povznešenosti.
A tento badatel vskutku odpovídá své době. Neboť tato doba
bez řádu, plná změtených názorů, nejednotná, udržovaná v pořádku
všemožnými režimy, v níž smí hlaholit kdejaký hlas, jen je-li dosti
silný, doba myšlenkové lenosti, ochablosti ducha a nestatečnosti,
tato doba se odráží v indiferentismu vědy objektivní, empirické
a nehodnotící.
S vyšší polohy vědecké vidíme, jaký svět je, vědec však je
neúčastněným divákem. Každá víra je vyloučena kromě víry, že
jedině bez víry lze dospěti k obecně platným výsledkům.
Weberova sociologie zná jen předmětné hledisko. Obrací pozornost toliko k jednotlivinám a tříští systém duchovních věd do
konglomerátu samostatných vědeckých disciplin, i když mechanistickým hlediskem totality spjatých: sociologie města, venkova,
práva, politiky, mravnosti atd.
Wirklichkeitswissenschaft odpovídá v podstatě liberalistickému
názoru. Proto uzavírá období apathičnosti a indiferentismu. Není
objektivní ve smyslu nadideologickém, protože je sama ideologií
svých indiferentních skrupulí.
A konečně, kde je záruka, že sociolog dovede dosáhnouti odloučení od pozorované skutečnosti, od zkoumaného předmětu a že
nepropadne svému nejnižšímu pudu - své víře? Věru že by měl
býti t. zv. empirický objektivismus důslednější v svém napodobování methodologie přírodních věd! Tam je onen ideál objektivismu,
kde člověk není vázán žádnou předsevzatou ideou a pozoruje řekněme - 300 vrabců v klidu a bez žáru zaujetí. K 300 lidí však
má sociolog intimní vztah. Řekli bychom tedy, že by bylo nejlépe,
aby oněch 300 lidí zkoumal vrabec. Cesta k »vědění je moc« se
končí tedy sociologií Maxe Webera.
Z moderní vědy zároveň mizí její starodávný štít m o u d r o s t i ,
pravdymluvné a pravdymilovné vznešenosti. Stačí z povzdálí ohledat
skutečnost a objektivně-empirický sociolog je spokojen, zjistil-li jako
přírodovědec, kolik má jev noh, kolik zubů a má-li krovky. A jako
učenlivý žák Mefistofelův tuto vědu pochválí:
»Toť praktické, i hleďme se!
To tělem duší při tom jsem,
Neb co je černé na bílém,
to vesele se domů nese!«
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EDGAR DACQUÉ

ČLOVÉK A Z V Í Ř E
S přírodně-historickou*) naukou vývojovou došlo v minulém
století uznání také dogma o přirozeném původu člověka z kmene
vyšších ssavců. Celá zvířena měla být jediným, vzájemně souvisícím, mnohočlenným řetězem pozvolného vznikání forem a jejich
stále se rozšiřujících změn, a tento celý vývojový běh života měl
se postupem staletí v dějinách země dokonati vzestupem z nižších druhů k stále vyšším. Jako Linnéův systém ukazuje formálně
uspořádané skupiny zvířat a rostlin jakožto přirozenou stupnici
útvarů, začínající nejnižšími jednobuněčnými formami, stoupající
přes láčkovce k červům a ostnokožcům, odtud k plžům a mlžům,
na druhé straně pak k členovcům, hmyzu a korýšům; přestupující
pak k nejjednodušším obratlovcům s docela ještě nezkostnatělým
míšním provazcem jakožto základem příští páteře; odtud k rybám,
obojživelníkům, plazům, nižším a vyšším ssavcům, končící naposled
u nejvyšších zvířat, lidoopů a u člověka - právě těmito stadii forem
měl celý vývojový děj života v geologických dobách proběhnouti.
Zajisté byl také tomuto, zejména darwinismem přinesenému pojetí,
člověk tvorem nejvyvinutějším a objevil se podle toho také historicky
jako nejpozdější větev velikého přirozeného rodokmene.
K podepření této nauky našla se na všech stranách důležitá
fakta, jako na př. to, že opravdu nejstarší fosilní zbytky člověka z doby diluviální a ledové - jsou zároveň nejpozději nově přistupujícími zástupci ssavců; nebo skutečnost, že celá organisace člověka a nejvíce jeho obrovský vývoj velkého mozku, jakožto výrazu
vyvinutých duševních schopností, ho přirozeně staví na vrchol zvířecího světa, který ve všech svých formách se musí proti němu
zdáti méně dokonalým. Dále ukazuje také individuální vývoj člověka na procházení jednoduššími, nižšími organickými stadii forem;
neboť postupuje od jednotlivé buňky a ukazuje pak formy, které
v mnohém ohledu upomínají na podřadné nižší obratlovce, zejména
*) Přinášíme překlad článku Edgara Dacqué, německého přírodovědce a filosofa, v němž je úhrnná a přesvědčující kritika descendenční teorie XIX. stol., její
povrchnosti a především formalismu, zároveň pak pokus o hlubší chápání otázky
původu člověka a tvorstva vůbec; Dacqué je přírodovědcem a nezavírá oči před
skutečností; je však i metafysikem, jehož závěry vyplývají z hlubšího pohledu do
vnitřních souvislostí živočišného vývoje, než jak je tomu u evolucionistů darwini'
stického směru; to ho přivádí do blízkosti pradávných mythů o původu člověka
a tím i do blízkosti bible. I když nemůžeme souhlasit s některými tésemi autora,
především s jeho platonismem v otázce jsoucnosti prvotního člověka (Dacquému
je f y s i c k y neexistující, ale přesto skutečný, tedy platonskou ideou) a jeho vírou
v možnost dalšího vývoje člověka, i když konečně nutno brát kriticky jeho názory
filosofické (na př. v knize Welt und Seele), uvádíme k nám přece jeho myšlenky,
jako doklad jiného nazírání na tyto otázky, než je zvykem v naší zemi, kde i »křesťan«
prof. Rádl se stále domnívá, že člověk je » vzpřímenou opicí«.
Pozn. překl.
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na ryby. Také se dají pomocí zvláště k tomu vyvolených živoucích
a předhistorických druhů stanovití řady útvarů, které formálně dokazují určité přechody z níže stojících ssavců k nejvyšším, tedy
k opicím, a odtud přes lidoopy k samému člověku.
Tato nauka se však netěšila jednomyslnému uznání, i když
hlasitým vykřikováním a z části i důležitostí, kterou jí přisuzovaly
málo soudné kruhy pro její vnější postavení, se dovedla postaviti
jako jedině platné vědecké poznání. Vycházela vstříc určitému duchu
doby, sama z něho vznikla a tak byl ještě hodně nedostatečný skutečnostní základ do jisté míry vyrovnán vůlí k uznání, s níž se na
mnoha stranách setkávala. Mimo to vyrostla čistě jen na půdě zoologické přírodní filosofie, byla jen zoology založena a vybudována,
ale žádným způsobem nebyla postavena na historicko-geologický
skutečnostní podklad, kterého dnes lze použiti a z něhož musíme
soudit jinak.
Jestliže dnešní zvířata pocházejí z pradávných, vznikla-li z nich
proměnou a mají-li v nich tedy své tělesné předky, mohli bychom
se zajisté domnívat, že by se pak musily i pradávné zvířecí druhy
nechat s dnešními spojit více méně zřetelně v přirozený rodokmen.
Sledujeme-li však opravdu živé tvory, procházející kdysi zemí, zvláště
vyšší druhy ssavců a jejich řady forem v předcházející epoše, v době
třetihorní, kde před námi leží z části ve veliké úplnosti, nedá se
ani jedna opravdová bytost, jejíž organismus dostatečně známe, přiřaditi člověku a jeho myšlené vývojové dráze tak, že by tvořila
poznatelný přechod od vyšších ssavců k němu. Dají se ovšem určiti
obecné, abstraktní rysy, které by musel mít hypotetický ssavec,
aby mohl platit za předka člověka; zůstává však vždy při takových
abstraktních, hypotetických formách, protože všechny přirozené,
nehypotetické, člověku anatomicky nejblíže stojící pradávné formy
ssavců jsou tak jedinečné a jednostranné vzhledem k člověku, že
jim, jakožto srovnávací vývojoví teoretikové, nemůžeme připsat
charakter zvířecích předků, náležejících do reální, přírodně dějinné
vývojové dráhy člověka.
To není jen nějaký zvláštní výsledek paleontologie a srovnávací
morfologie, nýbrž je to významem totéž, co vždy zase shledáváme
u všech dobře popsaných druhů či typů zvířat: rodový kmen skládá
se v celku i částech jen z myšlených, jen z hypoteticky konstruovaných abstraktních řad, nikoliv ze skutečných druhů. Stojíme proto
s otázkou po původu člověka z rodu ssavců před toutéž hádankou,
před tímtéž rozporem, s nímž se stále setkává paleontologie u ostatních typů zvířecího a rostlinného světa, jakožto výsledkem svých
dějinně-vývojových pozorování: abstraktní obrazce forem jednotlivých typů dají se převést na útvary typů ostatních myšlenkově a
formálně; nikdy však nemáme před sebou skutečné přírodní formy,
které jsou utvářeny tak, že by z nich bylo možno zkonstruovat
souvislý rodokmen, nemluvě už o kmenu pro celou říši života, ba
ani principiálně se to nedá bez námitek poznat. Řekneme-li tedy,
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že člověk pochází z vyššího rodu ssavců, pak to může být obrazně
správné, zůstaneme-li si vědomi, že se jeho morfologie dá ideálně
uvést ve vztah s morfologií jiných vyšších ssavců a konečně i s jinými nižšími typy; ale je to přírodně-historicky nesprávné, chceme-li tím snad říci, že vznikl geneticky ze skutečných, dříve nebo
ještě teď žijících forem ssavců - tedy z určitých opic nebo lidoopů.
Rozdíl se ujasní, když přibereme obvyklý schematický obraz,
který hrál tak velikou úlohu ve velmi rozšířené literatuře o descendenční teorii a který představuje rodokmen života. Zde vidíme skupiny živočišné říše - a pro rostliny platí totéž - všude, pokud jsou
skutečné, rozdělené ve větve a větvičky, zatím co kmen zůstává
nepopsán, nebo obsahuje nanejvýš, jak je tomu v dílech Haeckelových, hypotetické a formální skupiny a jejich jména. Opravdová
životní souvislost skutečného, totiž kmen stromu, zůstává tak stále
fysickými postavami nevyplněným ideálním výtvorem. Rodokmen
tedy representuje jen hru myšlenek a podává ji jen obrazně; neukazuje však přírodně-historickou souvislost skupin a typů. Jinak
řečeno: připisujeme-li takto vylíčenému formálně-morfologickému
Linnéovu systematickému uspořádání dějinnou skutečnost a geneticky-plodivé vytváření forem, čímž teprve se toto uspořádání stává
»kmenem«, pak tam něco vnášíme, co přírodně-historicky a empiricky dáno není. Tak a nejinak je tomu také s vytvořenými speciálními rokokmeny jednotlivých skupin a typů životní říše. Můžeme
převést ideálně rybu na obojživelníka, ssavce na člověka; nejsou
však dány žádné nějak utvářené skutečné formy teď nebo v dřívější době, kterým by bylo možno určiti místo v samotném kmeni
a které by teprve ukazovaly na bytostné spojení jednotlivých typů.
Musíme tedy říci: člověk se dá uvést formálně ve vztah se ssavcem
a ve svých zárodečných stadiích také s rybou nebo s obojživelníkem, jak to činili Linné a starší systematikové odedávna; nemůžeme však říci, že to znamená skutečnou cestu jeho vývoje a tím
jeho přirozené odvození a původ z říše živočichů.
Jsou však přece v živočišné říši, stejně jako v rostlinné, určité
pradávné přechodné formy, které zprostředkují mezi jednotlivými
speciálními typy, stejně jako mezi většími skupinami. Tak třeba
formy, které na základním těle plazů ukazují znaky ssavců; žily
na konci starověku země a na začátku jejího středověku, kdy se
nezdá, že by žil nějaký ssavec; jsou ve středověku země zbytky
koster, které naopak ukazují na základním těle ssavce znaky plaze;
jsou ve středověku země formy, které ukazují pravý přechod od
plazů k ptákům; a jsou konečně v době třetihorní formy, které
naznačují přechod od opic k lidským formám - abychom jmenovali jen těchto málo, ale stokrát rozmnožitelných příkladů. Tento
zjev by mohl přece býti silnou oporou kmene, jakožto skutečného
vývoje jednoho typu z druhého, jedné skupiny v druhou. Znovu
však přistupuje zmíněný rozpor mezi teoretickou konstrukcí a přírodně danou skutečností. Zajisté zprostředkují takové útvary for243

málně-morfologicky mezi skupinami, jejichž znaky z obou stran
rozvíjejí nebo dle vloh spojují; jakmile však takové formy opravdu
dostatečně prozkoumáme, jejich anatomii a stupeň specialisace bezpečně poznáme, ukáží se a dosud se bez výjimky ukázaly jako
tak samostatně vyvinuté formy, že je musíme pokládat za zvláštní
větve rodokmenu, jakožto slepě končící vývojové cesty, které vůbec
nenáležejí do konstruované přirozené vývojové dráhy skupin, k nimž
formálními vztahy poukazují.
Nesporný celkový výsledek srovnávacího dějinně-vývojového
zkoumání jest tedy především ten, že nemáme celkový vývojový
rodokmen zvířecí a rostlinné říše, ani speciální kmen pro jednotlivé
typy a vykonstruované formy dán skutečně, nýbrž jenom ve formálně abstraktním smyslu, který zároveň ve všech svých hlavních
částech není přírodně-historickou skutečností, nýbrž myšlenkovým
ideálním výtvorem.
Mohli bychom se tedy touto skutečností spokojit, kdybychom
právě nebyli přírodními badateli, kterým jde vždy o vyhledání přirozených souvislostí jevů. Jednak proto, že se zásadně přiznáváme
k jedné, i když toho času našemu chápání ještě nepřístupné přirozené
vývojové historii života na zemi; nebo když jsme přesvědčeni, že celá
vývojová otázka není vůbec problémem přírodně-historickým a musí
končit zcela v jiných příčinných vztazích, než jsme chtěli dosáhnout
dosavadními, zcela vnějšími způsoby badání - budeme právě vždy
hledat, když ne vnější, tedy vnitřní živoucí souvislost a budeme
se přes všechny omyly vždy cítiti puzeni zkoumat přírodně dané
formy v této možné souvislosti. A tak to musíme učinit i s člověkem, chceme-li přijít na stopu jeho stáří na zemi, jeho původu,
místu, času a způsobu jeho vystoupení a možným genetickým
vztahům k světu zvířat; neboť od věčnosti nebyl na zemi. Jediná
dnes možná vědecká cesta jest tedy vždy jen ta, pátrati ve vrstvách
země po odpovídajících přirozených druzích a jejich zbytcích a
nepředpojatě zkoumat morfologii člověka a ssavce stejně na živých,
jako na pradávných formách. Tatáž metoda, která nás před tím
poučila o neudržitelnosti dosavadních konstrukcí descendenční teorie,
má nás vésti dále.
Ve vývojové teorii se dopouštíme často chyby, že srovnáváme
jen hotové formy, řidčeji jejich útvary v mládí. K živé bytosti náleží
však celek jejího historického projevení se v čase a prostoru. Ba
v nejnovější době ukázalo experimentální zkoumání dědičnosti, že
v individuích a druzích tkví dokonce skryté schopnosti formového
utváření, které jen příležitostně za určitých podmínek se viditelně
uskutečňují; jinak nikoliv. Často jsou dřívější stadia pro příslušnost
k typu dokonce významnější, než pozdější vyvinutý tvor, který se
ve svém utváření může neobyčejně daleko vzdálit od čistého, původního typu. Musí tedy být přehlédnuta alespoň celá souvislost
individuálního rozvíjení forem, abychom dostali uspokojivý jasný
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obraz, jakými formu vytvářejícími zákony a pochody jest ovládán
tělesný zjev nějakého druhu.
Tak se u člověka a jemu anatomicky nejblíže stojících vyšších ssavců ukazuje, že mají především společné základní stadium,
z něhož se pak dále vyvíjejí. To se děje tak, že vyšší ssavci zároveň s lidoopy dospívají v individuálním vývoji daleko nad to, co
sám člověk dosahuje a představuje ve stavu hotovém, vyšší ssavci
sami však se proti člověku jeví přespecialisovaní a jakožto dospělá
zvířata dostoupili stadia, které sám člověk nikdy nedosáhne. Bolk
to v nejnovější době vyjádřil takto: vyšší ssavec nepostrádá proto
lidské podoby, že jí ještě nedosáhl, nýbrž proto, že jde daleko nad
ni. Člověk právě se jeví naproti tomu jakožto tvor ve svém vývoji
brzděný, zůstává proto v jistém smyslu stát ve dřívějším stadiu a
vyrůstá tak v hotového ssavce. Jen tím je možné, že se jeho nejvýraznější znak, vzpřímená chůze a velký mozek nápadně vyvíjejí,
v čemž se jeví jednoznačně specialisován. Zároveň je také vysvětlitelné, proč ze všech zvířat právě člověk má tak dlouhé bezmocné
mládí a potřebuje péče.
Člověk jest dále - abychom jmenovali jen málo znaků - jediným ssavcem, který dovede vidět stereoskopicky. Jeho obě oči
jsou zpříma zaměřeny do předu; každý jiný ssavec má více nebo
méně oči postavené stranou. Lidoopi však mají oči posunuté ještě
blíže k nosu. Člověk má dále dokonale pětiprstou končetinu, která
má charakter ruky, to znamená specificky lidského orgánu, všechnu
vnější kulturu vytvářejícího chápacího nástroje s palcem, postavitelným proti všem prstům; také noha to má. Člověk nemůže pocházet ze čtyrnožce, protože jeho končetiny jsou dle svých možností
čtyři ruce. Neboť i palec u nohy jest palcem jako u ruky, jenom
sekundárně umístěným na noze. U lidoopů však jsou ruce odedávna
více nebo méně zvrácené, poněvadž jsou uzpůsobeny k šplhání.
Choditi v lidském smyslu může jedině člověk, žádný lidoop, ani
čtyrnožec, ani často jako člověk chodící medvěd, jehož končetiny podobně jako u tuleně - jsou nejvíce lidským podobné. Zcela zvláštní
důležitost také má, že právě tento nejvýraznější fysický znak lidství,
ruka s palcem, postavitelným proti prstům, má své vzdálené analogon v říši zvířat nikoliv u pozdějších ssavců, nýbrž hluboko
v starověku země u nejrannějších pozemních zvířat. To však staví
schopnost lidské ruky - vyjádříme-li to vývojově - do tak vysokého
pozemského stáří, že každý pokus, připojovati ji k ssavcům pozdějším již tím ztrácí své oprávnění.
Mohli bychom jmenovat ještě více příkladů, z nichž vysvítá,
že člověk stojí do jisté míry ideální a základní formě vyššího ssavce
nejblíže a uskutečňuje ji nejvíce a že vyšší ssavci, pokud s ním
vůbec morfologicky souvisejí, tak říkajíc z něho pocházejí nebo jej
přehánějí, ne-li karikují.
To nabude zvýšeného významu, pozorujeme-li nyní individuální vývoj lidské bytosti pro sebe a srovnáváme člověka dospělého
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s mladým. Tu ukazuje se nápadná, nejnověji Schindewolfem zdůrazněná skutečnost, že mladý člověk jest »podobnější člověku« než
dospělý, t. z., že se blíží ideálnímu pratvaru ještě více než stárnoucí
a starý člověk. Jeho lebka jest klenutější, jeho obličej ve smyslu
formálním idealisovanější. Abychom tuto nanejvýš rozhodující skutečnost ještě více osvětlili, dodejme k tomu, že mladé, člověku nejpříbuznější formy jako gorila, orangutan a šimpanz mají stejně
člověku podobnější formu než dospělé formy jejich druhu. Přední
končetiny nejsou v poměru k tělesné velikosti ještě tak dlouhé;
chrup jest ještě podobnější člověku, zvlášť charakteristický špičák
ještě ne tak silně vyvinut; lebka ještě dokonale klenutá s vysokým
čelem; oční a lebeční důlky nejsou ještě tak vidět. A ještě překvapivěji to působí, když se u člověka doby kamenné setkáme zase
s tímtéž; také tam jsou mladí ideálněji lidští než dospělí, u nichž
se ukazují opičímu stadiu blíže stojící znaky.
Co však to všechno znamená, hodnotíme-li historicky? Znamená to, že srovnávací anatomie a dějiny vývoje, pokud jsou vůbec
prostředkem důkazu pro opravdové dějiny rodokmene, dokazují
nepochybně, že základ a dřívější stav člověka jest východiskem
jak pro dospělý, tedy »pozdější« stav člověka, tak pro stav zvířat
přicházejících po člověku; že tedy nejvyšší ssavec pochází z pratvaru člověka, nikoliv člověk z něho; že dnešní dospělý člověk
ještě stále nedosáhl toho, čím by dle svých vloh mohl ideálně být.
Když to pak chápeme v podobě kmene a chceme-li to také dle
schématu kmene zobrazit, abychom tak dali zadost ideji přirozeného
vývoje, tu nesmíme lidskou větev vykresliti tak, jakoby vznikala
ze zvířecí, nýbrž musíme naopak označiti její počáteční formu jako
základ kmene, z něhož pak vyrážejí postranní větve, které všechny
jsou zvířecí nebo také lidské, ale vždy níže stojící formy, které se
tak zdají být jako postranní, z ideální lidské dráhy vývoje zbloudilé,
a to i s dnešním člověkem. To však můžeme zcela dobře a přesným
anatomickým zdůvodněním rozšířiti na všechny rody zvířecí říše,
které kdy žily, tedy na celý »rodokmen«, poněvadž právě každé
skutečné dnešní nebo pradávné zvíře vzhledem k nejvyššímu tvoru
se nutně jeví jako jednostranně specialisované. Čím dříve tedy v geologické době se objevují organické formy, tím jednostranněji zvířecí musejí být vzhledem k ideálnímu člověkovi, jak tomu opravdu
každý list dějin země učí. Zejména geologicky různě staří lidoopi
jsou tím méně podobni člověku, čím dříve se objevují. Avšak člověk
doby kamenné a jemu nejvíce podobná nižší plemena (Austrálci
a j.) jsou již podstatně podobnější člověku v užším smyslu; a starý
člověk našeho plemene jest ještě člověku podobnější ve vztahu
k ideálnímu pratvaru. S hlediska přírodního badatele nemůže se
říci nic proti tomu, že opravdu se zvíře geneticky odštěpilo od
člověka. Zcela dobře může být, že lidoopi jsou degenerované speciální větve z lidského kmene; nepochybujeme také, že člověk
doby kamenné jest pravým člověkem, to znamená: náleží k lid"
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skému kmenu, z něhož pocházíme i my; právě tak Austrálci.
Chceme-li tedy načrtnout rodokmen, který má skutečný, nejen formální smysl, pak vznikli všichni vyšší ssavci i s dnešním člověkem
z reálně vyšší, nikoliv nižší základní formy. Celý vývoj tedy, jestliže
vůbec byl, šel právě naopak, než se pokoušel dovodit prázdný formalismus současné, darwinisticky orientované vývojové nauky.
Teď však vidíme takřka paradoxní a dvojsmyslný vztah původu a vývoje. Neboť jednou jsme seznali, že člověk doby kamenné, stejně jako dnešní nižší plemena, ale také vyspělá individua
nejvyšších plemen nedospěla vůbec ještě tam, co bychom směli
pokládat za nejvyšší stav čisté lidské formy; pak jsme však poznali,
že člověk zřejmě vyšel z nejvyššího pratvaru, k jehož uskutečnění
jest všemi svými vlohami určen a povolán. Dějinně-přírodní vývoj
člověka jeví se tím jako sestup s vyššího pratvaru, tedy s potenciálně v něm ležícího nejvyššího stavu. Zvířecí vývoj kolem něho
a jemu předcházející, zároveň i přírodně-historicky daný, jest tedy
opravdu živoucí výraz procesu ponenáhlého znovunabývání tohoto
jeho původního ideálního, vyššího a nejvyššího stupně.
Čím dále v čase pokračoval vývoj, tím ideálně podobnější
člověku byla zvířata, která vznikala. Tak se stalo, že nejstarší bytosti v dějinách země byly nejméně podobné člověku, že později
se objevovaly typy vyšší a vyšší, že mezi nimi ty nejvíce člověku
podobné se objevují nejpozději a že fysickou lidskou podobu našeho druhu možno nalézt teprve zcela krátce před dnešní geologickou dobou. Přes to jest potenciálně »člověk« vnitřní živoucí
praforma celé zvířecí říše úplně od začátku.
Tím však stojíme v metafysice přirozené vývojové otázky. Člověk
jest ideální a přece plně živoucí skutečnou a vnitřní základní formou
vyššího ssavce, ba celé zvířecí říše vůbec a jest přece časově nejpozdější druh. Avšak - musíme se zase pohybovat v paradoxu tato ideální vyšší základní forma jest také praotcem dnešního člověka i člověka z doby ledové. Tato ideální vnitřní základní forma
dle dokladů nikdy fysicky nežila a nežije fysicky ani v dnešním
vyvinutém člověku. I když nějaký dnešní nebo pradávný druh ze
zvířecí a rostlinné říše neexistoval ve vnější přírodě jako ideální
pratvar a základní forma, nýbrž všechny skutečné živé bytosti byly
vždy více méně jednostranně specialisovány proti svému ideálnímu
pratvaru, který jest jejich vnitřním živoucím základem, tím méně
existoval ve vnější fysické přírodě někdy ideální pračlověk nebo
jeho pratvar. To však neznamená, že je neskutečný.
Na dráze čistě přírodovědecké vúsťujeme tedy do starého mythu
o prastvořeném lidském ideálu, dle něhož a k němuž je celý život
stvořen; který však padl z ráje, t. j. z onoho přírodního a životního stavu, kde byly vedle sebe v čistotě pravzory bytostí a on
sám. Tento pád z ráje projevuje se trvale v přítomnosti jako jeho
pozemská fysická přirozenost. Projevuje se jako geohistorický vývojový běh celé životní říše, na jejímž ideálním vrcholku stojí po247

stava člověka. Tak jest celý vývoj životní říše geohistorickými
epochami zároveň živým projevem a zobrazením onoho pádu, ale
také opětného vzchopení, které se připíná na pradávné vytvoření
člověka a jeho mystérium, jak nás o tom zpravuje nejhlubší mythus
lidstva.
Jest nekonečně těžké, dát výraz takovýmto vnitřním vztahům.
Chceme-1 i však svoje, čistě jen přírodovědecky získané poznání
tak říkajíc theologicky formulovat, abychom si smysl věci prostě
ujasnili - a pravda jest vždy prostá až k přirozené naivnosti - tak
bychom mohli asi říci: v tvorech není žádné libovůle, nýbrž vše
se děje z vnitřní svaté nutnosti. Mě-li tedy vzniknout člověk, muselo se nejprve objevit zvíře, aby neovlivněn zvířecí potencí mohl
se objevit ryzí člověk. To je smysl onoho slova, že zvířata byla
stvořena pro člověka a že po jejich stvoření přivedl je Bůh k člověku, aby jim dal »jména«. V přírodně-dějinném vývoji tvorů
muselo tedy být z vnitřního kmene s jeho formálními a podstatnými potencemi vypuštěno zvíře po zvířeti, aby nakonec čistěji
a čistěji mohla vzniknout postava člověka. Průběh vývoje však není,
jak skutečně vidíme, přírodně historicky ještě ukončen. Mohlo by
se tedy stát, že nám vznikne ještě možná vyšší fysická forma
člověka, že vyroste jako po straně vyrostlá větev kmene a že se
konečně objeví jako dokonání rodokmene.
To je metafysika, nebo chcete-li, vlastní ústřední jádro vývojové nauky, jak nám ji 19. stol. nejprve ve zcela vnější formě přírodně filosoficky přineslo. Nepopíráme naprosto přirozené vývojové
dějiny, které leží zcela zjevně před našima očima; popíráme jenom
jejich povrchní výklad, kterého se jim dostalo jednostranným pozorováním. Můžeme vzít všechno realisticky, přírodně historicky
a přírodovědecky a přece vidět, jak celý přirozený vývoj jest živoucím, nikoliv jen formálním symbolem stvoření člověka, ale také
jeho metafysického pádu a nového vzestupu.
Přeložil R. Voříšek

WALDEMAR

GURIAN

KRITIKA B O L Š E V I S M U
C H O R O B Y B O L Š E V I C K É SPOLEČNOSTI*)
Dnes může bolševismus zastříti prázdnost svého obrazu člověka, chudobu svých lidských cílů pathosem boje; tento pathos
může zakrýti nedostatečnost nynějších poměrů, zahaliti skutečnost,
že doktrína se proměnila z utopie hledící do budoucnosti v ospra*) Pokračování článku z 3. čísla Řádu.
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vedlnění systému teroru, bezprávnosti jednotlivce proti stranickému
státu. Avšak možno s tímto pathosem dlouho vystačiti? Až bude
splněna pětiletka, má na její místo nastoupit nový hospodářský
plán, pravděpodobně na deset let. Avšak může to nastálo uspokojit člověka? Může mu to zakryti selhání theorie, na niž se odvolávají vládnoucí, vůči skutečnosti? Právě skutečnost, že život se
nechce vyvíjeti podle marxistických předpisů, nutí k ustavičnému
nátlaku v duchovní oblasti. Dále už nemá být ponechána žádná
možnost představit si jiný možný způsob života, než jaký uskutečňuje bolševický režim.
Tuto úlohu splňuje uzavření Ruska proti cizině. Nebolševický
svět se jeví jen ve zpotvoření bolševických formulí a propagačních
hesel. Pozůstává jen v potlačování proletariátu, organisovaném pronásledování komunistů, intervencí proti proletářskému státu. Odumírání duchovních a náboženských potřeb má býti urychlováno,
protože se censura ukázala nedostatečnou, mocí a nátlakem. Avšak
nastálo násilí tu selže, právě tak jako vždy selhalo jakožto prostředek k zřízení beznásilné společnosti. Používání násilí vede k tomu,
že se násilí zabsolutňuje - to se ukazuje stále zřetelněji v dnešním Sovětském Svazu. Nepůsobí jako pomahačka při zrodu nového života; o růstu proletářské kultury v bolševickém smyslu
není ani řeči. Kultura je recepcí západoevropské civilisace, jež tím,
že naráží na svěží, nespotřebované vrstvy, dostává jiné zbarvení.
Technika se jeví jako něco absolutního, božského, avšak brzo nastoupí zklamání. Bolševik, který po návratu z občanské války se
nedovede vpraviti do všedního života, jest dnes vystřídán bolševikem, který upadá v zoufalství, protože pozoruje, že technika, hospodářská práce nejsou s to jej uspokojiti, naplniti.
Tato mentalita, toto zklamání přirozeně nemusí vésti k úplnému zhroucení. U průměrného člověka vede prostě k přizpůsobení,
to jest, on už nebere nynější zdůvodnění panství vážně, používá
jich jen jako příležitosti k vzestupu, k sebezáchově. Tak vzniká
bolševický šosák, který se stává v Sovětském Svazu stále mocnějším. Používá nynějších organisací, aby si zjednal výhody, zříká
se třeba veřejně svých neproletářských rodičů a dává se ke komsomolcům, aby si zjednal možnost ke studiu. Jest nejvěrnějším
předním bojovníkem t. zv. generální linie, vládnoucího stranického
kursu, neboť tím dělá kariéru, obrací se proti osobním nepřátelům
s obžalobou, že sabotují pětiletku, nebo že nevěří v socialistickou
věc přes vnější příslušnost k straně.*) Bolševiky vytvořená společnost nejeví se nikterak prostředkem k pozvednutí člověka, naopak,
právě tím, že technika, hospodářský výsledek stávají se rozhodujícími, klesá úroveň všeho života, ctnosti se mohou projevovati jen
zahaleně, podporuje se barbarství a primitivita, jež se nezmění heslem: »Dohnati nejpokročilejší země!«
*) Tyto argumenty byly použity proti Trockému právě tak jako proti Zinovjevu, Kameněvu a pravé oposici.
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Nové společenské formy, jež bolševismus vytvořil, vyvíjejí se
tedy ve směru, který nikterak neodpovídá cílům bolševické utopie.
Zákonodárství o manželství vedlo k zesurovění vztahů muže a ženy,
způsobilo zvláště poškození ženy, na něž jeho původci, zaslepeni
theoriemi, nemyslí. Co prospěje hospodářské zajištění, když nelze
vymoci alimenty, když změnou vztahů, jak dokazují doznání bolševických mladistvých a soudní projednávání, nastupují uškození
na těle. Případy, jako vražda nevěrné ženy bolševickým dělníkem,
nelze vyříditi odvoláváním se na staré měšťácké předsudky.*) Tvrzení bolševického manželského práva, že nezáleží na věrnosti manželů, neboť spolužití manželů nezakládá majetkový poměr, jeví se
prostě jako neodpovídající životu, lidské přirozenosti. Zde není poukazování na období přechodu nic plátno, protože není možno
změniti hospodářským přeorganisováním podstatu člověka. Nacionální protivy, jak dokazují časté stížnosti bolševického tisku, se
rovněž nepřemáhají třídní příslušností, jak tvrdí theorie. Národy,
které dospěly k sebevědomí, bez nátlaku nedají se bolševickou
hospodářskou politikou sloučiti v jednotu. Bolševická hospodářská
politika je silně určována nutností dbáti nacionálních protiv v té
formě, že se bere zřetel na spolkové republiky. Nezůstala tedy
věrna svému ideálu čistě racionální plánovitosti. Hospodářské výsledky nevytvářejí, abychom uvedli rozhodnou námitku proti bolševické utopii, nositele bolševické společnosti, nýbrž sebevědomého
egoistu, na nějž učiní dojem jenom argumenty násilí.
To se dnes ještě zahaluje bojem. Dnes možno říci: »Ještě nejsme tak daleko, ještě musíme bojovati proti staletým náboženským
a nacionálním předsudkům, ještě působí dědictví měšťácké společnosti, ještě se ukazují nedostatečnosti starého režimu.« Avšak ubývá
skutečně těchto nedostatečností v novém řádu ? Neubývá jich, vracejí se jen v nových formách. Možno pozorovati něco z nových
lidských vztahů ve straně ? Jistě, jsou zde živly, které vzpomínkami
na společné utrpení minulosti, na období pronásledování za carského režimu jsou drženy dohromady, které věří v utopii, pro niž
nasadily svůj život; avšak to nezabránilo bojům, jež se v nejošklivějších formách odehrály jako boje o osobní moc, Také tu se ukazuje ono pokrytectví a štrébrovství, jež bolševici označují za
hnací síly měšťácké společnosti. Pro samu bolševickou stranu platí
tedy otázka: »Společenské přeskupení, nový hospodářský řád, ale
co potom?« Změny společenské a politické struktury nejsou s to
změniti člověka, mohou změniti jenom výrazové formy lidských
ctností a neřestí.
Tu mohl by se vyskytnouti názor, že nedostatečnosti, jak jsou
dány v bolševismu, se naskýtají v každéni společenském řádu, a
že jest tedy falešné, vytýkati je zvláště bolševismu. Proti této námitce nutno konstatovati: Bolševismus chce dosáhnouti přímo vy*) Srovn. velmi poučné zprávy o soudních projednáváních u L i e b e r m a n n a .
Im Namen der Sowjets, Berlin 1931.
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koupení lidstva politicko-společenskými prostředky. To jej odlišuje
od jiných společenských hnutí, která sledují jen okamžité politické a hospodářské cíle, tak třeba chtějí nahraditi určitý režim jiným,
a jsou proto jenom výrazem cirkulace elit, vystřídání vůdčích skupin. Nelze odloučiti bolševismus od jeho utopie nebo posuzovati
jeho utopii jen jako propagační prostředek. Jeho všechna působivost a údernost spočívá přece na požadavku přinésti a stvořiti pravý
společenský řád. Jenom při uvědomení tohoto požadavku možno
rozuměti jeho politice, která by často musila nastoupiti jiné cesty,
kdyby bolševičtí vůdcové se nedrželi utopie.
Střízlivé zkoumání jeho působivosti ovšem rozbije tento požadavek a dovolí nám tak ukázati jako nutnost jeho přeměnu v jeden
režim vedle ostatních. Právě proto, že bolševismus ve svých základních názorech neodpovídá lidské přirozenosti, musí vésti k politickohospodářskému systému, který je radikálně opačný jeho theoriím.
Dnes sice ještě tuto propast mezi svou utopií a skutečností může
přehlédnouti odvoláváním se na t. zv. přechodné období, avšak čím
déle panuje, tím jasněji se ukáže, že to, co se vydává za přechodné období, se neustále upevňuje ve svém charakteru násilností. Jeho
vlastní theorie a přísliby spásy jsou ve skutečnosti tím, co on vytýká náboženství: jsou opiem. Umožňují a ospravedlňují úsilí, jež
by při jasném nahlédnutí do skutečnosti nebylo možné. Jeho základní omyl je v posuzování člověka jako společensko-hospodářské
bytosti, jež nalézá svůj smysl života v dobře organisované společnosti, již možno změnit pomocí společenských reforem a přeměn.
Skutečnému člověku jest mnohem tíže rozuměti než bolševickému. Má tradice a vášně, které žádná společenská změna nemůže
zrušit, jež se ve všech společenských řádech vracejí. Jest člověkem,
na nějž vždy se musí vykonávat určitý nátlak, protože jinak by
nebylo ho možno získati k lidskému, sociálnímu chování. Skutečný
člověk nikdy nemůže býti nositelem soběpostačující společnosti;
když chce tuto soběpostačující společnost vytvořiti, stává se tyranem.
Určitá vrstva zmocní se vlády nad jinými, kteří nechtějí nic věděti
o jejích společenských ideálech, a tak se znovu vytvoří starý poměr
vůdců a vedených. Bolševismus se stává právě svým vývojem tyranstvím, přeměnou své utopie, svého spásného učení v ideologii
k ospravedlnění panství svých zástupců se stává nedobrovolným a
proto tím účinnějším svědkem pro existenci nerozrušitelného společenského řádu, jenž spočívá na tom, že nemůže býti žádná dokonalá,
sobě postačující lidská společnost. Nelidskosti bolševismu tkví právě
v tom, že zneuznává lidskou přirozenost a tím také meze společnosti
v jejich významu. Věří, že může býti dokonalá společnost, a tím
se právě přeměňuje v nástroj největší tyranie.
Působivost bolševické topie v dnešním světě spočívá v tom,
že bolševismus se odvolává na nynější skutečnost: jeho utopie prý
jest výrazem nutného vývoje. Tvrdí, že umí řešiti těžkosti kapitalismu. Už v dnešním Rusku prý zmizela nezaměstnanost, označuje
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se jako osvoboditel od okamžitých nesnesitelných poměrů. V Rusku
přišel k moci, protože se zdálo, že uspokojí touhu po míru u mas,
a dnes slibuje celému světu, že jej osvobodí od hrozícího válečného nebezpečí, jež jest vyvoláváno protivami kapitalisticko-imperialistických mocností. Při kritice bolševismu musí se vždy dbáti
skutečnosti, že jest produktem měšťácké společnosti a že vystupuje
s nárokem přeorganisovati ji způsobem všem vyhovujícím. Oblíbenou výtkou bolševiků všem, kdož bojují proti němu, jest, že jsou
to v podstatě jen praktičtí materialisti, kteří se dovolávají ducha,
kultury a náboženství pouze z politicko-hospodářských důvodů k
udržení svého mocenského postavení a své hospodářsky příznivé
posice. Proto nesmí boj proti bolševismu spadati v jedno s naprosto
nekritickou obhajobou nynějšího společenského řádu. Papežský
orgán »Osservatore Romano« nadhodil v jednom proslaveném článku o bolševických blasfemiích, které ukazovaly Krista jako zástěnu
pro řádění vykořisťovatelů, tuto otázka: Jak se mohly tyto blasfemie státi tak účinnými, jak mohly učiniti silný dojem na masy?
On zodpověděl tuto otázku poukazem na nutnost zasaditi se o
spravedlivou společnost.
Bylo by naprosto nesprávné z neslučitelnosti bolševické utopie
s každým náboženstvím a jejího nebezpečného působení v praxi,
jejího vývoje k násilnému panství vyvozovati závěr, že vystoupení
bolševismu má čistě negativní význam, že bolševismus vznikl prostě
jako zlá moc ve zdravé společnosti, kterou je třeba přes všechny
její nedokonalosti hájiti. Bolševismus musí být pojímán jako soud
nad měsťáckou společností, jako odhalení nynějších nesnází, jež se
snad dlouho přecházely, aniž by se jich dbalo. Dává nám poznati
tyto nesnáze ve vší ostrosti; v tom tkví jeho význam, jest výstrahou
před tím, spokojiti se prostě s nynějšími poměry.
Bolševický materialismus, bolševické tvrzení, že především záleží na hospodářství a politice, musil učiniti dojem ve světě, který,
zdá se, skutečně vidí v hospodářských a politických mocenských
bojích smysl veřejného života. Bolševismus vystupuje v průvodu
politických krisí, jež zřetelně dokazují, že v mocenských bojích
států není žádný ohled na často hlásaná hesla spravedlnosti, svobody atd., provází jako nebezpečný stín hospodářské krise, jež zdají
se naznačovati, že nynější hospodářský řád pro špatnou organisaci
nedovede přes všechnu nadprodukci krýti životní potřeby všech
lidí. Bolševismus jest nutný výsledek syěta, pro nějž křesťanství,
jeho usměrnění k věčnosti, se stalo privátním artiklem víry, který
nemá vliv na utváření veřejného života.
Tu se zdá býti bolševismus novou pravdou, novým náboženstvím, které propůjčuje nový smysl životu, jenž se stal nemysiným,
nesnesitelným. Tu zdá se, že bolševismus bude moci svými hospodářskými experimenty přinésti něco nového do světa, který se stal
bezmocným a egoisticky lpí na starých faktech. Tu zdá se, že
znovu budí proti všem parciálním snahám jednotlivých společen*
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ských skupin, jednotlivých států, představu o jednotě lidstva a světových dějin; proti ní vyblednou všechny jednotlivé politické a
hospodářské boje, teprve ona jim dává pozadí, kde se shrnují a
přemáhají. Unaveny relativismem, poukazováním na nenáhlý vývoj,
kloní se ony vrstvy, které se cítí obětmi nynějších poměrů, k tomu,
očekávati od bolševismu něco nového, něco vykupitelského. Bolševismus se spojuje s kulturně kritickými proudy, s katastrofalní
psychosou, která nevidí žádné spásy krom v násilných experimentech, používá nacionálních hnutí za svobodu v Asii a v koloniích,
aby v celém světě odhalil nepoctivost měšťácké evropské společnosti
s jejimi hesly o spravedlnosti a svobodě, stává se nositelem všech
hnutí, která jsou namířena proti nynějšímu řádu. Pravda, dostává
se mu při tom mnohých zklamání: nacionální revoluce v Číně
nemění se, jak doufali vůdcové Sovětského Svazu, v proletářskou,
avšak nelze neuznati, že bolševismus se cítí proti až dosud pokračujícímu, přesycenému světu vzestupujícím hnutím, právě proto,
že dospěl k moci v hospodářsky zaostalých zemích.

ClRKEV MEZI BOLŠEVISMEM A MÉSŤÁCKOU
SPOLEČNOSTI
Postavení křesťanovo k bolševismu nelze jednoduše určiti, proto
působnost bolševické utopie spočívá na trvání řádu společenského
života, který odpovídá každému jinému než křesťanskému pojetí.
Avšak třebas by bylo chybné neviděti žádný rozdíl mezi frontami
křesťanství a měšťácké společnosti, nesmí se neuznávati, že bolševické hnutí znamená pro křesťanství rozhodné nebezpečí. V měšťácké společnosti může církev ještě působiti, jest sice prakticky
stále více vytlačována z veřejnosti jako rozhodná moc, uznávána
ještě jen jako morální síla národa, avšak přece jen má ještě možnost působiti a šířiti své učení. To platí i pro stát s tak extrémně
proticírkevním zákonodárstvím, jako jest Francie. Církev má v měšťácké společnosti a jejím státě možnost zvednouti svůj hlas. Ani
antiklerikální stát se neodváží násilím a bezohledným zabavením
veřejnosti pro atheismus přivésti náboženství k smrti. Tento stát
není přesto, i když spočívá též na proticírkevní doktríně, žádným
státem, který by se odvážil vážně něco začíti se svými doktrínami.
K tomu jest měšťácká společnost a její stát ještě příliš silně poután
ke kulturním tradicím, které jsou určovány křesťanstvím. Právě její
neutralita k světovým názorům musí se změniti po periodě pokusu
vytlačiti křesťanství z veřejnosti, z jeho dosavadního převládajícího
postavení, v trpění křesťanské činnosti, církevního působení atd.
Bolševismu jest tato tolerance a tyto ohledy na tradice cizí. Má
svou zcela určitou filosofii dějin, jejímuž uskutečnění mají sloužit
jeho stát a jeho hospodářské pokusy. Tato filosofie dějin považuje
za cíl lidstva sobě postačující společnost, a proto jest bolševismus
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ze vší své povahy nesnášenlivý ke křesťanství, církvi. Chce dokonalou jednotu mezi veřejností a soukromým smýšlením. Jest sociálním atheismem; proto se mu jeví každá činnost církve, každá
propaganda náboženství jako znamení zaostalosti, jako důkaz toho,
že jeho cíl není ještě dosažen.
Protože bolševismus jest spojen s pokusy vytlačiti církevní
činnost z veřejnosti - zatímní tolerance jest jen výrazem toho, že
společenský řád ještě je zaostalý, jest tedy určována důvody vhodnosti - protože bolševismus stále více a více zužuje možnosti církevní působnosti, jest zřejmo, že církev dává přednost měšťáckému
řádu a jeho státu před bolševickým. Neboť tu jest ještě dána možnost působiti, tu jest ještě stále možnost učiniti pokus o ovlivňování
veřejnosti v křesťanském smyslu, tu jsou ještě účinné společenské
principy, které spočívají na křesťanské tradici. Přes všechna ohrožování vývojem hospodářského života, přes všechna uvolňování rozvodového zákonodárství jest monogamie ještě právně zvláště chráněna
a zajištěna. Přes všechny své nedokonalosti hájí tedy měšťácká společnost ona lidská práva, jež nejsou známa bolševismu. Stát nestojí
ve službě určité společenské doktríny, která by byla naprosto neslučitelná s křesťanstvím, s každým náboženstvím. To jsou skutečnosti, které zdůvodňují postavení církve v boji proti bolševismu na
straně měšťácké společnosti.
Vedle zásadní neslučitelnosti bolševické utopie o soběpostačující společnosti s křesťanským učením jsou to politické a společenské methody bolševismu, které zdůvodňují jeho protivu k církvi.
Bolševismus má v důsledku svého mechanistického pojetí společnosti sklon - pokládá společenská přeorganisování a přeskupení za
prostředek k přeměně lidské bytosti - vystupovati proti všemu dosavadnímu násilím a vnějšími opatřeními, zákony, dekrety a t. d.
Nemá žádný smysl pro tradici, pro ohled k danému. Vše, co se
nechce přizpůsobiti vývoji, který se mu jeví nutným, se potírá
vším možným způsobem, jenž se uzná za politicky vhodný; při
tomto zápase jde o vyhlazovací boj proti určitým společenským
skupinám, proti třídám, jež jsou vydávány za nositele vykořisťování.
Tím se ospravedlňuje politický a sociální teror. Jsou totiž sociální
vrstvy, které mají zmizeti v zájmu lidstva, t. j. příští socialistické
společnosti.
Toto vyřazení spravedlnosti, na niž mají nárok všichni státní občané a všichni členové společnosti v bolševickém státě, který vědomě
jest organisován jako stranický a proletářský třídní stát, odporuje
základní úloze všeho státního a společenského života. Obecné blaho
se konstrukcí diktatury proletariátu vyřazuje pro přítomnost, pro přechodné období a mění se v abstraktní představu budoucnosti. Socialistická společnost jest výrazem obecného blaha, proto slouží nespravedlnost a krutost dnešního třídního boje, diktatury proletariátu
blahu všeho lidstva. Abstraktní představa lidstva ospravedlňuje tedy
každé násilí a bezohlednost v přítomnosti. Tento názor odporuje
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nejen pro svůj obsah, jímž je soběpostačující socialistická společnost, církevnímu smyslu pro skutečnost, jest již proto neslučitelný
s církevním učením, protože prostě staví celé lidské skupiny mimo
zákon, pokládá je skoro za hordu škodlivých zvířat, které jest třeba
všemi prostředky zničiti. Jsou to lidské ohledy, odmítnutí bolševického teroru založeného na víře v utopii budoucnosti, které vedou
k boji církve proti bolševickému panství. Tak se církev jeví jako
ochránkyně skutečnosti proti pokusu poraziti ji vírou v jisté vývojové zákony. Možno tedy říci, že nikoliv bolševici, nýbrž církev
bojuje pro lidstvo.
Bolševismus má zcela určité představy o společenském životě,
které chce stavěti jako obecně závazné. Pro něj je samozřejmé, že
pokroky techniky jsou důležitější než ohledy na tradici, pro něj
je samozřejmé, že průmyslový proletariát jest třídou, která má určovati budoucí vývoj. Pro něj je samozřejmé, že velkopodnik se musí
státi hlavní buňkou budoucí společnosti, a že tedy má určovati
jeho zásady v protivě k starému řádu, v němž se zdála býti rozhodující rodina. Pravda, víra v tyto představy může se odvolati na
mnohé skutečnosti dnešního života, v tom se právě ukazuje souvislost bolševismu s měšťáckou společností. Avšak musíme těmto
tendencím přisvědčiti a je oslavovati ? Směr bolševické společenské
přeměny se pohybuje na drahách, které nevedou k odstranění škod,
jimiž dosavadní řád byl ohrožen a uvržen v nebezpečí. Odvolávání
se na tendence měšťácké společnosti, důsledné provedení jejích
principů může založiti převahu nad těmi, kdož tyto principy nechtěli zcela uskutečniti z egoistických pohnutek, z lenosti, ze zvyklosti, avšak nikterak nedává převahu nad postavením, jež zaujímá
církev; neboť tu se právě tak zamítá kapitalismus, rozpolcení společnosti v oblast veřejnou, která zná čistě přirozenou zákonitost,
a v oblast soukromou, v níž duch a náboženské úvahy mohou
býti pokládány ještě za rozhodné, jako pokus přemoci toto rozpolcení tím, že se veřejnost, společnost staví jako absolutno, považuje se za samoúčel.
Boj církve proti bolševismu nelze nikterak pokládati - abychom
shrnuli jeho důvody - za boj pro měšťáckou společnost kapitalismu.
V tomto boji jde jen o to, zachovati člověku možnost, vyvíjeti se
podle své vlastní přirozenosti. V měšťácké společnosti může se
církev pokoušeti určovati z oblasti soukromí veřejnost. To však
tam, kde bolševismus dojde moci, není možno; neboť všechna veřejnost se plánovitě zabaví pro bolševismus. Církvi se tu na trvalo
nedostane už možnost, existovati jako společenská skupina a působiti; jest stále více a více zatlačována, neboť bolševismus jest
proticírkví, jež vždy více chce zatlačiti církev Kristovu. Má cíl
učiniti ji naprosto zbytečnou a posaditi se na její místo.
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DĚJINNÝ A SPOLEČENSKY VYZNÁM BOLŠEVISMU
Není tedy pro křesťana žádná možnost, přisvědčiti bolševické
utopii nebo i jen bolševickému státu přechodného období s jeho
společenskými a politickými methodami. Avšak tím ještě není zodpověděna otázka po skutečném dějinně-společenském významu bolševismu. Jaké objektivní účinky a výsledky má jeho vystoupení
v dnešním světě? Omezuje se na to, zříditi násilný stát odvoláváním se na svůdnou utopii ? Jest tedy prostě jevem, který nemá žádný
zásadní dějinně-společenský význam?
Abychom mohli zodpověděti tuto důležitou otázku, jest třeba
především se obrátiti proti představě, která bolševismus pro jeho
doktríny a politicko-společenské methody, pro křesťana nepřijatelné,
prostě staví jako čistě negativní moc a není proto schopna postihnouti dějinný význam jeho panství a jeho propagandy. Nemůže
se však stati, že bolševismus přece jen dosáhne určitých výsledků
a účinků, které sice neodpovídají jeho doktrínám a představám o
smyslu dějinného sledu, avšak přece jsou zásadního významu pro
vývoj společnosti? Nebudeme moci srovnati jeho účinky s účinky
francouzské revoluce? Jistě zásady mužů, kteří vedli velkou francouzskou revoluci, se nikdy nestaly účinnými v té formě, na niž
oni sami mysleli. Avšak není přece vůbec pochyby, že francouzská revoluce a její ideje, t. zv. obecná lidská práva, dalekosáhle
určily politický a společenský řád evropského 19. století. Přiměly
také církev k použití nových method působení a duchovní správy;
církev musila vzíti ohled na existenci moderního liberálního státu,
který už nemá za základ žádnou náboženskou víru, ne snad proto,
že změnila své zásady, nýbrž proto, že šlo o to, působiti na dobu
a lidi v ní žijící. Může se tedy zcela dobře státi, že z hnutí, jež
původně, jako francouzská revoluce, nezdálo se dávati žádných
možností pro působení církve, přece jen vznikne jako výsledek
řád, jenž církvi poskytne možnosti života. Vždyť jest právě důkazem proti všem utopiím, které chtěly zříditi na zemi absolutní říši
svobody, rovnosti a spravedlnosti, že se nastálo nemohly uskutečniti, že nemohly vésti ke společenským přeskupením a přeměnám
ve smyslu svého cíle.
Přirozeně jest dnes těžko pronésti soud o dějinně-společenském
významu bolševismu. Tu se musí - a zde se jen shrnuje výsledek
celého popisu - pečlivě rozlišovati mezi jeho postavením v ruských
dějinách a jeho vlivem jakožto hnutí na celý svět. V ruských dějinách se jeví jako rozhodná síla, jež přizpůsobí hospodářsky zaostalá území staré ruské říše modernímu kapitalistickému hospodářství. Jest naprosto správné, když bolševici energicky zdůrazňují
odvrat od představy matičky Rusi, jejž oni všemi prostředky podporují. Když Sorel, francouzský sociolog, srovnává Lenina s Petrem
Velikým, má nepochybně pravdu.*) Jest docela možné, že dílo bol*) Srovn. S o r e l , Ober die Gewalt, Innsbruck 1928, 394 a násl.
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ševického panství v Rusku bude stejného významu jako dílo Petra
Velikého. Petr Veliký uvedl Rusko v kruh politických velmocí,
bolševici stupňují jeho hospodářský význam, mění je z objektu
světového hospodářství v subjekt světového hospodářství. Bolševismus jest tedy posílením t. zv. ruského nebezpečí; toto posílení spočívá v tom, že zaostalé hospodářské území se náhle modernisuje
v nezvykle rychlém tempu. Ať už panství bolševismu skončí jakkoliv, jest velmi nepravděpodobné, že se zase vrátí stará matička
Rus; na to se příliš změnila celá struktura ruské společnosti a
ruského hospodářství; staré ruské vrstvy jsou nahrazeny novými,
jež vystoupily z masy. Přirozeně jest dnes ještě příliš obtížné, změřiti
budoucí vývoj tohoto, bolševismem do oblasti hospodářství vnášeného, t. zv. ruského nebezpečí. Jest zcela možné, že bude i při
překvapivě rychlém zdaru industrialisačních plánů pro dohlednou
dobu mnohem menší, než se myslí. Vnitřní trh bude moci odebrati
velkou část nových výrobků; zajisté možno postaviti v Rusku největší automobilovou továrnu Evropy, avšak výrobky této továrny
předpokládají zbudování silnic; právě tak se ukáží nutnými stavby
železnic největšího stylu; potom nutno ještě také připomenouti, že
právě zdar industrialisačních plánů vynutí zvýšení životního standartu, odklon od nynějších nuzných poměrů.*)
S touto úvahou o bolševicích jakožto dědicích Petra Velikého
není ještě položena otázka, kterou oni sami považují za rozhodnou.
Dokázalo se jejich methodami hospodářské výstavby, že socialistické plánovité hospodářství jest pokročilejší, nebo jde při jejich
t. zv. plánovitém hospodářství jenom o přenesení centralisačních method absolutismu - jež vynutily použitím násilných opatření vytvoření pevných politických jednotek moderního státu na oblast hospodářství ? Von Beckerath označil tendenci k absolutistickému státu
za příznačnou pro přítomnost a Carl Schmitt mluví o obratu k
t. zv. totálnímu státu, který se snaží obsáhnouti všechny oblasti života, jemuž už není známa rozluka mezi státem a společností, jak
se vyvinula v 19. století, protože rozhodný význam hospodářských
událostí neustále se stupňuje a zejména se pozná v období krise.
Není tedy bolševické plánovité hospodářství jen výrazem skutečnosti, že bylo nutno v rychlém tempu industrialisovati zemi hospodářsky zaostalou, jejíž dosavadní společensky vedoucí vrstvy se ukázaly neschopnými, násilím ji pozdvihnouti na niveau moderního
hospodářství? Jest tedy centralistické plánovité hospodářství snad jen
důsledkem malé sociální diferencovanosti starého Ruska? To značí,
že po vyhnání starých vedoucích skupin aktivisuje masy, které až
dosud ztěží byly dotčeny politickým a hospodářským životem.
Jestliže toto pojetí souhlasí, pak by byla velká část zásadních
nároků bolševismu věcně vyřízena. Pro ně možno uvésti různé
skutečnosti na důkaz. Čistě hospodářská účelnost plánovitého hos*) Zdá se, že právě dnes nastoupila tato nutnost; v Stalinově řeči ze dne
23. června 1931 se požaduje zlepšení životních poměrů.
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podářství nebyla dosud nikterak prokázána. Vzrůst byrokratísmu,
obtíže přesného účetnictví přes všechna násilná opatření a rozkazy,
přes stále silnější zdůrazňování osobního vedení a zodpovědnosti,
mluví zatím proti hospodářskému úspěchu nových method. Jsou
ospravedlňovány a umožňovány jen politickými a sociálními úvahami. Dnešní Rusko musíme srovnávati se státem ve stavu obležení, který chce všemi prostředky dosáhnouti své hospodářské a
své politické soběstačnosti a proto nemůže bráti zřetel ani na náklad ani na lidské ohledy. Zdar četných hospodářských projektů
jest prostě důsledkem dosud nevyčerpané hospodářské možnosti;
užívají se hned právě nejmodernější technické methody, a tu jsou
přirozeně velké úspěchy zcela možné.*)
Avšak tím ještě nikterak není dokázáno, že hospodářský vývoj se reguluje plánem skutečně vyplývajícím z hospodářsko-společenské potřeby; plán jest politicko-sociální záležitostí, jest nástrojem
právě tak jako právně neobmezená diktatura proletariátu, t. j. bolševické strany, aby se pod nátlakem dohonily v rychlém tempu
jisté sociální a hospodářské vývoje. Možno tedy hájiti názor, že
zdar t. zv. plánovitého hospodářství v Rusku jest jen výrazem
zaostalosti, nedostatku sociální interesovanosti atd. Dosud se výsledky bolševického panství v Rusku ještě nic nedokázalo proti
tvrzení, že t. zv. plánovité hospodářství jest jenom státním kapitalismem v rukách jedné skupiny, jež ovládá stát. Bolševický experi*) Rozhodným problémem bolševické hospodářské výstavby jest otázka, zda
se bude moci trvale technicky a ekonomicky dále vyvíjeti. Bolševické vedení tento
problém jasné rozpoznalo v jeho rozhodném významu. Všemi prostředky má se
podporovati vynalézavost pracujících. Na rozdíl od podnikatelského kapitalismu není
plánovité hospodářsky systém interesován na ponechání produkčních method, jež
jsou jen pro jednotlivé podniky zvláště rentabilní. Soukromé obchodní tajemství je
zrušeno; přešlo do rukou státu.
Až dosud byly přejaty všechny velké hospodářsko-technické novoty od ciziny. To platí především o zemědělství, jehož přestavba se děje přejímáním německých prostředků hnojení a amerických podnikových forem (srovn. Z y l k o ,
Puti razvitija selskago chozjajstva, Moskva 1930). Výslovně se požadují a uzavírají
smlouvy o technickou pomoc s cizími prvotřídními specialisty.
Proti nedbalostem a selháním zasahuje centralistický nátlak, politický teror
atd. Hospodářský neúspěch na jednom místě netrestá se, jak tomu má být podle
theorie v podnikatelském kapitalismu, hospodářským poškozením jednotlivce, nýbrž
morálně-společenským opatřením. Při tom se v poslední době činí pokusy, spojiti
společenskou aktivitu s osobní zodpovědností - vedoucí továrny má se na př. starati, aby nebyly překročeny rozpočty atd. - avšak toto spojení se děje přece pomocí teroristického nátlaku centrálních orgánů.
Proto se vždy znova klade rozhodná otázka, zda se podaří přivésti nové průmyslové podniky k předpokládané regulérní hospodářské činnosti, nebo zda tento
nový řád se jen proto zdaří, že nezměřitelné, nevykořistitelné přírodní bohatství a
síla politické moci, jež nemusí bráti žádný ohled, umožní hospodářskou výstavbu
bez ohledu na náklady a oběti. Rozhodně dokazuje průběh dosavadní bolševické společenské a hospodářské práce v Rusku, že velké plánovité hospodářské pokusy jsou
možné jen ve státě s nejsilnější státní mocí, který určuje veřejné mínění shora (při
čemž je jedno, zda se toto určování právem nebo neprávem odvolává na vůli pracujícího). Parlamentární demokracie a pokusy plánovité organisace, vytvoření všeobjímající hospodářské jednoty, se vzájemně vylučují.
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ment v Rusku nic nedokazuje pro nebo proti možnostem plánovitého
hospodářství v sociálně a hospodářsky pokročilé, t. j. kapitalismem
skutečně určované společnosti.
Než působení bolševismu mimo Rusko spočívá právě na jeho
tvrzení, že přináší hospodářské a společenské novoty. Jeho propaganda spočívá na představě, že jest skutečně něčím novým, schopným řešiti dosavadní hospodářské a společenské krise. Při tom se
obrací právě na ty vrstvy a skupiny, které se staví proti nynějšímu
řádu, obrací se k vědomí poslání dělnického hnutí, volá potlačené
národy ke vzpouře, od Číny a kolonií až po národy, které nejvíce
trpí ustanoveními versailleské smlouvy. Tu zdá se rozvíjeti čistě
masově a nacionálně demagogickou působnost; neboť nepřináší
žádné vlastní positivní řešení, působí jen jako podněcovatel revolučních a sociálních hnutí, která až dosud všude tam, kde se zdařila, vedla k společenským formám, jež, jako na př. dnešní čínský
režim, nikterak neodpovídají jeho názorům.
Možno míti za to, že bolševismus je tu prostě pokládati za
kritický zjev nynějšího řádu, neschopného vytvořiti vyšší politickosociální formy. Působí tu jako připomínatel nynějších společenských
škod. Ale nezdá se, že má sílu navázati, jako v Rusku, na jisté
národní tradice a sociální fakta. Komunistické strany nebyly až dosud s to vytvořiti vůdcovskou vrstvu, která by uměla tak obratně
se uchopiti a využitkovati masových instinktů, jak to uměli bolševici v Rusku v roce 1917 za vedení Leninova. I tam, kde se jim
podařilo, jako je tomu v Německu, získati větší masy, jeví se tyto
masy jako politicky přetvořené, t. j. jsou více výrazem okamžitých
nesnesitelných poměrů než pevným útvarem.
V Evropě může bolševismus působiti jen jako rozrušení posledních svazků s tradicí a kulturou, jako výraz smýšlení, jež v důsledku
moderní civilisace není schopno viděti něco jiného mimo sociální
život v nejjednodušších formách. Nemůže tu přijmouti onen charakter víry v něco nového, jejž v Rusku mohl proto přijmouti,
protože tam ještě nebyla uskutečněna civilisace, panství techniky,
osvěty. Proto se mohl bolševismus jeviti jako nové náboženství
poměrně širokým kruhům v Rusku. Naproti tomu u nás na západě
působí bolševismus, i když jeho theorie západního původu ve svých
podstatných částech zůstaly nezměněny, jako jedna politicko-sociální theorie vedle jiných, která je účinná jen, když krise už otřásají
kapitalistickým světem. Rozhodný problém pro budoucnost bolševismu spočívá tedy v zřízení politického řádu, který by byl způsobilý
mírniti obecnou nespokojenost.*) Nikoliv náhodně počítají bolševici
*) Celá Leninova theorie o světové revoluci jest určována názorem, že imperialistické mocnosti se nebudou moci mezi sebou dohodnouti. Všechna vnější politika Sovětského Svazu je řízena k využitkování této nesjednocenosti; proletářský
stát má býti hospodářsky a politicky tak silný, aby byla vyloučena intervence nějaké skupiny mocností do ruských poměrů; potom má být Sovětský Svaz v tom
postavení, aby se ho musilo dbáti v případě konfliktu jako mocenského faktora. Představa intervence se bolševiky zdůrazňuje a udržuje také k vnitropolitickým účelům.
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s vítězstvím právě v zemích, které nejvíce trpí pod versailleskou
smlouvou a které jsou proto dvojnásob tíže postiženy hospodářskou
krisí. Stabilisace politického bezpráví v dnešním světě jest přece
hlavním argumentem jejich propagandy. Bolševismus není dnešnímu
světu nebezpečný svými doktrínami, nýbrž proto, že se dnešní
svět silně drží představ, které neodpovídají změněné společenské
skutečnosti. To vede k válce všech proti všem, k obecné nejistotě,
jež slouží jen jako ospravedlnění bolševismu. Neboť dává bolševikům
záminku tvrditi, že oni jsou jedinými věřícími v dnešním světě,
neboť jenom oni prý jsou těmi, kdož znají smysl dějin, který přesahuje rozdělení světa v zájmové sféry.
Budeme tedy moci pozorovati bolševismus dějinně jako moc,
která dohání a donucuje nositele nynějšího světového řádu k vlastnímu uvážení základů jejich panství a jejich společenské působnosti.
Patří k oněm mocem, které stupňují a zvyšují všeobecnou nejistotu.
Nepřináší sice žádné positivní řešení, jest sice jako spoluhráč příliš
závislý na měšťácké společnosti, než aby ji skutečně mohl přemoci;
ale tím není vyřízeno jeho poslání, jež tkví v odhalení rozporu
mezi společenskou skutečností naší doby a ideami, na nichž spočívá.
Hranice parlamentární demokracie, nemožnost věřiti v harmonické
automatické uspořádání hospodářství ponechaného hře volných sil
v období finančních a hospodářských monopolů, jsou ukazovány
bolševickou propagandou.*)
Tak se stává bolševismus výstrahou před setrváváním v dosavadních poměrech. Stává se negativní silou společenské reformy.
Právě jeho utopie, působnost jeho method vládnutí a jeho důsledky
dokazují, že v dnešním světě byly porušeny zákony společenského
života - tak na př. potřeba jistoty a stability. Bez jejich porušení
nebylo by přece možno, aby víra v bolševickou utopii získala tak
silný vliv, jak se to ukazuje v dnešním světě. Nestačí vyvrátiti
omyly, musí je také přemoci porozuměním jejich základů. Tato
stará pravda platí také pro bolševismus.
p ř e l S t a n Berounsky

*) Leninova negativní víra zřetelně vystihuje rozpor mezi fikcí politické rovnosti
a existencí anonymních hospodářských mocenských útvarů, na jejichž rozvinutí jest
závislé veškerenstvo. Nelze pokládati tyto hospodářské mocenské útvary za soukromé podniky, neboť jejich zhroucení ohrožuje základy všeho státního života. D e
jem, který na nás činí bolševické plánovité hospodářství, spočívá především na
existenci silného státu, který vedle sebe netrpí žádné velké hospodářské útvary jako
samostatné faktory.
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L É O N BLOY

D Ú M BOŽÍ
(Dva listy o Velké trape*)
L
Milý příteli, chcete, abych vám něco napsal o Velké trapě,
kde jsem ztrávil dva měsíce.
Uvádíte mě do velkých rozpaků, příteli. Co vám mám říci
o tom slavném klášteře, když už o něm bylo všechno řečeno jinými, povolanějšími než já. Ostatně vám není neznámo, že jsem
nepodnikl tu pouť a dlouhé ústraní s úmysly pozorovatelskými
nebo historiografickými. Kritik zůstal přede dveřmi domu Božího
a jen křesťan vstoupil. Velmi ubohý křesťan, ujišťuji vás. Snad jsem
tam vynaložil více zbytečného úsilí, abych potlačil milost, vybízející
k životu řeholnímu, než by bylo doopravdy potřeba, kdybych byl
věrně odpovídal té nevypravitelné jímavosti Ducha svatého, jíž se
dostává srdcím nejslabším i nejhodnějším - ať chtějí nebo nechtějí v přísném mlčení těchto privilegovaných samot. Ale ať už je tomu
jakkoliv, nepřinesl jsem si z Trapy žádný z těch souborů poznámek, jaké jsou radostí redaktorů, zvláště když jsou provázeny strašlivě filosofickými a hlubokými reflexemi, jaké si zvykli plodit žurnalisté těchto šťastných dob. Ale odnesl jsem si několik dojmů,
nepsaných a neznetvořených na bídném papíře cestovního denníku,
nýbrž živoucích a neproměnných v nejintimnější hloubi srdce. Zajímá-li to vaši náboženskou duši, chci se pokusit přeložit něco z toho
do jazyka srozumitelného; naložte s tím jak chcete a to je opravdu
všecko, co pro vás mohu učinit.
O Velké trapě solignyské, matce všech myslitelných trap, se
snad ze všech klášterů křesťanstva nejvíc mluvilo a při tom se
nejméně zná. Romanopisci a básníci, od staré renegátky de Tencin
až po okázalého a povrchního Chateaubrianda, napsali o této zázračné metropoli Pokání stránky více méně křesťanské, více méně
inspirované. Mocní moralisté svobodného myšlení a literární koryfeové neposlušnosti, všichni v čelistech vykloubení, korybanti moderního umění a všichni neúplatní kramáři voltairianismu, umění
nepřátelského, jednohlasně schválili trapistický způsob života. Myslím, že důvod je jasný. Ti počestní lidé jsou pevně přesvědčeni,
že katolicismus bude už velmi brzo smeten civilisací jako obtížné
smetí, a zdá se jim tedy vhodné, aby s ním jednali milosrdně a
neuváděli v zoufalství pitomce, kterým na něm ještě záleží, jak
*) Tento článek vyšel ve formě dvou dopisů, adresovaných Charles B u e t o v i,
redaktorovi malé revue L e F o y e r . Autor sám jej nikdy nepřetiskl, asi proto, že
konec je přejat do románu Z o u f a l e c .
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by se jistě stalo, kdyby jim nepřiznali absolutně ničeho. Dávají jim
tedy Trapu. Jeden mladý básník čerstvé ještě proslulosti mezi těmi
Titany mi nedávno říkal, že nechápe, jak mohu se svou vírou zůstávat ve světě. Hrozil mi, že o ní bude pochybovat, nepoběžím-li
se okamžitě p o h ř b í t do Trapy. Taktika na neštěstí úplně bez
ducha. Nepřátelé Církve by ovšem rádi uvítali, to lze snadno chápat, náhlé zmizení všech katolíků. Měli by tak volné pole a mohli
by po libosti slintat na nebohý svět. Ale to není všechno. Taková
Trapa je jim velmi užitečná ještě z jiných důvodů. Nevědouce
vůbec nic o hluboké solidaritě katolicismu, myslí, že řád tak příslovečné strohosti může být kladen jako protiva k jiným řádům
Církví schváleným, méně přísným, a tedy i proti Církvi samé.
Ubožáci, kteří nevědí nic o křesťanství a jeho historii, polykají dost
snadno takové legrace. Přísná morálka volnomyšlenkářů nepřipouští
kompromisu. Všechno nebo nic, není opravdového křesťanství vně
Trapy. Ať jim nikdo nevykládá o těch ohavných synech Loyolových, ani o těch zločinných dominikánech, kteří by chtěli obnovit Inkvisici, ani o těch smyslných kapucínech, kteří se tak rozkošnicky baví ve svých celách! Jak by mohl být jejich život přirovnáván k životu těch obdivuhodných, třebas už z módy vyšlých
řeholníků, kteří jediní dnes ještě uchovávají neporušenou tradici
prvních století víry? A ta okázalá římská Církev se vší svou pompou a nespočitatelným bohatstvím, se svými ctižádostivými preláty
a nesčetnými faráři všude v městech i na vesnicích, tak mocnými,
tak respektovanými, tak perversními! Kdo by je mohl, kdo by se
je odvážil srovnávat s těmi počestnými trapisty, kteří nejedí, nemluví a kteří jsou tak málo na obtíž slavnému rozletu revolucionářské civilisace? Ale znáte stejně dobře jako já ty ploché a nenávistné pomluvy, milý příteli; kolikrát jsme je slyšeli i z úst těch,
jejichž řemeslem je být pochodněmi lidstva a kteří mluví každodenně k lidu v patnácticentimových novinách!
Ale nechme toho. Od té doby, co ovládl všechno lidské myšlení román, nabyla u publika věrohodnosti taková legenda o Trapě,
že opravdu nevím, jak by si měl prostý historik domu Božího počínat, aby nebyl pokládán za lháře. Všeobecně se má za to, že trapisté téměř nikdy nejedí ani nespí, že nemají žádných styků s ostatním světem, že po padesátky let nepromluví ani slova, vyjímaje
ovšem případ, když mají čest uvítat muže tak velikého jako Alexandra Dumase na příklad; při takové příležitosti nemohou přirozeně odolat, aby mu nevyprávěli svou soukromou historii a je to
vždycky historie svrchovaně tragická, plná krve a provázená strašlivými výčitkami svědomí. Nikdo opravdu nemá práva nevědět,
že Trapa je plná kajících se zlosynů a lidí s neztišitelnou mukou
v srdci, řekl to Napoleon a musí se tomu věřit. Rovněž je známo,
že dva trapisté se nikdy nepotkají, aniž by jeden neřekl: B r a t ř e ,
j e n u t n o z e m ř í t a druhý neodpověděl: B r a t ř e , z e m ř í t j e
n u t n o , což u lidí tak resolutně mlčelivých může být pokládáno
262

za dost pěkný silácký kousek, na neštěstí však stále stejný. A konečně se pokládá za úplně jistě, že ti řeholníci si po všechny dny
svěho života kopají hrob, což, bereme-li v úvahu přestupně roky,
za dobu přibližně čtyřiceti let by znamenalo hloubku daleko předstihující veškery artézské vykopávky až dosud uskutečněné na naší
nešťastné planetě.
Svět žije z takových nesmyslů, jež se dědí s generace na generaci a nabývají v ubohých lidských hlavách platnosti věčných pravd.
Takové předsudky jsou téměř nevyléčitelné, protože jsou z kategorie
předsudků literárních, nejnebezpečnějších ze všech, poněvadž sahají k samé podstatě věcí pod zdáním pouhé povrchnosti. Já jsem
chtěl Trapu poznat, abych měl právo obdivovat se jí bez literatury.
Chtěl jsem tam pobýt jen několik dní a ztrávil jsem tam dva měsíce. Nevím, co bych vám měl říci o životě, který jsem tam vedl.
Tam míjí den za dnem a všechny jsou si podobny. Imaginace a
všechny vnější schopnosti duše jsou nehybné. Život se usebírá a
soustřeďuje v jednom pevném bodě srdce. Jsou tam, aby poslouchali, milovali Boha a připravovali se na smrt. Všechno ostatní je
v nekonečné dálce. Proto právě lidé světští, kterým se tam dostane
pohostinství, se téměř nikdy dlouho nezdrží a odnášejí si dost všední
dojem hluboké nudy a bezútěšné monotonie. Je samozřejmé, že
nejsa trapistou nesdílel jsem životosprávu řeholníků. Žil jsem s jinými hostmi v rozlehlém stavení určeném pro hosty a úplně odděleném od klausury. Už v tomto útulku je životospráva ovšem dost
přísná, aby odradila lidi světa a vyhnala je za dva dny. Přiznám se, že
i mně by se to bylo málem stalo. Především hodina vstávání, ulehnutí i hodiny jídel jsou určeny přesně a neodvolatelně. Po každém jídle hodina osvěžení v zahradě útulku, nikde jinde. Povinnost
zúčastnit se hlavních klášterních officií a zákaz odpouštět si je bez
dovolení. Zákaz vycházet ze své jizby po hodinách jídla, osvěžení
nebo officií a zákaz kohokoliv tam přijímat. Stálý zákaz vzdálit se
z obvodu kláštera bez dovolení. A u tabule posléze stálá zápověď
vína, masa, ryb, kávy a alkoholu v jakékoliv formě. Vidíte, že už
tato životospráva je jakousi nápovědí přísné životosprávy trapistické.
Pro mne byla z toho nejtíživější zápověď kávy a tabáku. Pro tyto
dvě věci bych se byl málem svého ústraní zřekl. V celku, jestliže
je Trapa prahem Ráje, kuchyně Trapy není jistě prahem Sybaridy.
Ale zvyknete si na to za týden.
Navštívil jsem klausuru. První uchvacující a překvapivý dojem
pro povrchní lidi světa, kteří myslí, že Trapa je místem muk, toť
radost, naprostý jas a nadpřirozená blaženost všech těch mnišských
obličejů; a jestliže se jich ptáte a mají-li dovolení mluvit, řeknou
vám všichni, že jejich život je začátkem nebe. Když jsem procházel
refektářem, Otec, který mě doprovázel, mě ujišťoval, že nejvybranější jídla Zlatého paláce se nevyrovnají prostým a hubeným krmím
Trapy, které j s o u k o ř e n ě n y l á s k o u Boží. Nic se mě nedotklo
hlouběji než dormitář. Víte, že trapisté nemají cel? Já jsem to ne263

věděl. To je jistě nikoliv nejlehčí součást jejich umrtvování. Nebýt
nikdy sám se mi zdá stejně strašné jako být stále sám. Viděl jsem
dlouhou řadu bídných lůžek a nad každým napsané jméno. Četl
jsem na prvním lístku R. P. A b b é, pohlédl jsem na lůžko, jaké by
nechtěl žádný čeledín, a vzpomněl jsem si na l á s k u B o ž í . Představil jsem si toho šestašedesátiletého abbé, kterého jsem viděl den
před tím a který mi prokázal čest, že mě sevřel do náruče, toho
vznešeného, důstojného představeného řádu v hodnosti církevního
knížete, představil jsem si, že spí zde, na dva kroky od bývalého
sluhy, kterému říká b r a t ř e . Na hřbitově naprostá rovnost, hluboká,
věčná rovnost: bratr Jan, bratr Placidus, bratr Antonín, nic víc: T ub a m e x p e c t a n t . . . Vykopaný hrob pro trapistu, který teď první
zemře. Na to se tedy scvrká idiotská legenda o trapistovi, který
tráví život tím, že si po malých troškách vykopává hrob.
Duše jsou nekonečně různé. Stále je potřeba opakovat tu otřepanou věc. Víte, co se v Trapě nejživěji dotýkalo mne ? Víte, jaká
je zvláštní, jedinečná povaha tohoto domu modlitby, rozsáhlého
a lidnatého jako město?
Oh! v tom mě zase poznáte! je to úplná, naprostá nepřítomnost pojmu SMÉŠNA.
Tam si nelze představit naprosto nic trapného než nepravidelnost, to jest hřích. Cit směšná, nejnižší, nejblbější a nejpodlejší z citů
na světě, tu vůbec neexistuje. Cit, jehož kořeny jsou ohavné, přihlédneme-li dobře, a jehož uplatnění je zběsilým útěkem před láskou
Boží, útěkem Kaina, který se vymlouval, že nikterak není strážcem svého bratra. V Trapě jsou jen bratří, kteří přijali úděl být
strážci celého světa, a jsou to bratří, kteří vědí, že nic není k smíchu
na člověku, jenž je červem daným na pospas Věčnosti. Vědí, tito
mlčelivci, že nejmenší slovo i nejmenší gesto má důsledky věčné
a že ruka strašného Soudce klade se už na hlavu člověka, který
jen pomyslí na to, aby soudil svého bratra. Je též Soudce milosrdný, který bude soudit milosrdné, a jen tomu chtějí tito samotáři
skládat účty, poněvadž jejich život nemá jiného cíle než odvraceti
rameno Spravedlnosti.
Chateaubjiand v jedné ze svých halasných frází nazval Trapu
k ř e s ť a n s k o u S p a r t o u . Kdysi jsem se tomu slovu obdivoval
a dnes je shledávám poněkud směšným. Chladná, tvrdá, divoká
Sparta, Gorgona antických měst, se nijak nepodobala tomuto Domu
Božímu, tomuto stanu Abrahamovu, tak sladkému a tak vroucně
pohostinnému andělům i lidem. Šli jsme tam, já i mnozí jiní, jako
nemocní, jako umírající, jako mrtví, abychom tam byli vyléčeni
a probuzeni; přišli jsme tam rozhlodáni všemi leprami těchto hanebných dob, se svou pýchou, se svou nenávistí, se svým odporem, se svým hněvem, se vším tím peklem, které v nás vřelo, a
odnesli jsme si pokoj, sladkost a radost z tohoto svatého domu,
jehož obyvatelé, podrobení přísnému zákonu mlčení, jakoby vždycky sestupovali s nebe, když mluví s cizinci.
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To je asi všechno, milý příteli, co jsem vám chtěl dnes říci
o Velké trapě, opravdu velké po všech stránkách; přejete-li si, napíši vám ještě jindy a jistě opravdu rád. 2ivot je smutný a budoucnost neslibuje žádnou skvělost; ale my katolíci víme, kde hledat mír, světlo a pravou krásu, a to je výsada, proti které nezvítězí
nízké brány toho pekla, kterému se říká revolucionářská civilisace.
4. ledna 1879.

(Příště dokončení)

RUDOLF VOŘÍŠEK

MAGIS A M I C A VERITAS
ČILI
O P O S L Á N I VÉDY A F I L O S O F I E
Videte ne quis vos decipiat per
philosophiam
Sv. Pavel, Coloss, II. 8.
I.

Říká se, že pravdy hluboké jsou zároveň i prosté; proto snad
také jen prostota lidové moudrosti vyslovuje pravou hloubku a
proto i my, uvědomujíce si zde tuto pravdu, měli bychom se spokojit uvedením příslušného lidového přísloví, které tak říkajíc plně
a jasně vyslovuje to, co nám tane na mysli a měli bychom tedy
připomenout onu průpověď o ševci, kterému se radí, aby zůstal
u svého kopyta, má-li jeho dílo za něco stát. Tato úvaha o poslání vědy a filosofie, se zvláštním zřetelem k poměrům našim,
má však své poslání, jehož vážnost je tak důležitá, že se poněkud
ostýcháme uvést tento projev t. zv. zdravého rozumu v jeho plné
jadrnosti proti nebezpečnému pokřivení, které postihlo ty duchovní
oblasti, v nichž pravda má být vlastním cílem a tak musíme tento
výrok poněkud opsat a odít formou, která sluší rázu a způsobu,
jímž má být psána taková úvaha. Otázka, kterou se zde pokusíme
zkoumat, má však pozadí hlubší, a nejen úzce filosofické; souvisí
vlastně s našim duchovním vývojem posledních desítiletí a dotýká
se úzce i t. zv. otázky po smyslu českých dějin, nebo chcete-li
t. zv. české otázky, jak byla formulována Masarykem. Uvažujíce
tedy o této »otázce«, která opravdu vnukla spoustu otazníků dosud
uspokojivě nezodpověděných, budeme musit jít až ke kořenům jejího
vzniku a formulace, abychom učinili zadost svému úkolu a získali
si tak půdu pro přesvědčivost své these, kterou zde chceme vyslovit
a abychom zároveň poukázali na nebezpečí, jež vzniká z určité
theorie vědy a filosofie, která - tak se aspoň domníváme - zde má
svůj původ.
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Česká otázka byla s onou jasností a definitivností, s jakou se
dnes setkáváme, formulována Masarykem ve stejnojmenném spise
a tvořila pak podstatnou část jeho duchovního a národního úsilí a
byla znovu vytčena jako osobní a národní program ve »Světové
revoluci«. Theorie vědy a filosofie, která toto pojetí ospravedlňuje,
byla podána Masarykovým nejdůslednějším žákem E. Rádlem v jeho
spisku »O smysl našich dějin«, v »Moderní vědě« a nejnověji v »Dějinách filosofie«. K úplnému pochopení vzniku Masarykovy filosofie
českých dějin jest nutno uvědomit si dobové okolnosti, v nichž
tato myšlenka rostla a neméně též osobnost jejího tvůrce. Musíme
si uvědomit, že ke konci minulého století nebylo opravdu žádného
hlubšího a filosoficky fundovaného národního programu, který by
nejen na pohled přesvědčivě a poměrně jasnou formulkou spojoval
buditelské úsilí 19. stol. s dobou minulou, ale dával zároveň i přesný
program pro budoucnost. Vědom si všech těchto nedostatků, naplněn
ušlechtilou touhou je překonat a podporován nadto ještě náboženskými motivy, konstruoval Masaryk theorii o »navazování« našeho
obrození na úsilí reformační, v němž viděl souhlasně s Palackým
největší duchovní vzepětí českého národa. Tato theorie mluví především o svém původci. Objektivně, jak bylo dokázáno odborníky a
jak pozná každý, kdo jen poněkud nahlédne do myšlenkového ovzduší obrozenské doby, je naprosto falešná. Je však klíčem k Masarykově filosofické a náboženské osobnosti a otvírá nám zároveň
pohled do jedné, a to podstatné, součásti duchovního vývoje českého národa. A tu nutno zdůraznit, že tento vývoj je právě takovýmto pochopením smyslu českých dějin uveden na scestí. Je tak
v samých svých kořenech podlomen. Je přímo osudovým omylem,
že národní úsilí a jeho »program« byl spjat s oním údobím v náboženských dějinách Evropy, které je nikoliv »pokrokem«, jak si
to vykládají Masarykovi následovníci, nýbrž krokem zpět; nikoliv
»vývojem« k řádu a k něčemu vyššímu, nýbrž úpadkem. Toto tvrzení
bude jistě chápáno jako přirozené u někoho, kdo stojí na straně protivné a proto možná i odsouzeno. Ale jeho uznání není podmíněno
jen tímto stanoviskem, jest abych tak řekl, podloženo přímo zkoumáním duchovního vývoje od Renesance a Reformace. Masaryk
viděl smysl českých dějin v humanismu, eticky pojatém jakožto lidskost t. j. respektování všech kladných hodnot člověka a podloženém - velmi nejasně - nábožensky. Tento ideál promítl do náboženského hnutí reformačního v jistém smyslu právem i neprávem.
Neboť je nesporně pravda, co správně napsal Pekař v »Masarykově
české filosofii«, že »kdyby s humanitou Herderovou, prostou základu
positivního křesťanství, přišel Masaryk k Husovi nebo br. Řehořovi,
řekli by mu, co řekl car Ivan Hrozný bratru Rokytovi: »Ty nejsi
pouze kacíř - ale i sluha antikristův a rádce ďábelský!« jako na
druhé straně je v tomto chápání reformace správně postihnuto ex
post jádro, které v něm od počátku bylo a dějinnou dialektikou
došlo svého plného vyjádření. V Renesanci a Reformaci doznívá
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ještě středověk a jeho theocentrismus, v tom má Pekař pravdu,
ale jsou tu už dány zároveň předpoklady pro naprosté postavení
č l o v ě k a jakožto nejvyšší hodnoty do středu všeho zájmu, je tu
položen základ k jeho naprosté autoafirmaci a k dějinné dialektice
moderní doby, která končí popřením člověka (autonegací). Nechápe
naprosto křesťanství a křesťanský humanismus, kdo si neuvědomuje,
že pro křesťana středem života a jednání jest Bůh, pro něhož milujeme člověka a tento svět. Středověk m ě l toto vědomí, humanismus s renesancí a reformací ruší tento naprostý theocentrismus
tím, že odtrhuje člověka od Boha, aby - a v tom je paradox
moderní doby - jej připjal k tomuto světu a tím jej zbavil jeho
vlastní hodnoty. Masaryk je dědicem tohoto »humanitního ideálu«,
v něm vidí smysl českých dějin v minulosti a »program« pro budoucnost : všimněme si tedy dialektického vývoje, který tento ideál
podstoupil. Poukázali jsme, že jest paradox v odtržení člověka od
Boha a v dalších projevech této skutečnosti. Humanismus, jakožto
uznání a ospravedlnění svéprávnosti člověka doznívá dnes v socialismu, marxismu, v liberalismu, demokracii a kapitalismu, kde člověk jakožto osobnost jest popřen. Končí v subjektivismu filosofickém a chcete-li i hospodářském, jakým je kapitalismus. Reformace
znamená totéž ve smyslu náboženském, pokračuje osvícenstvím
až k Fuerbachovi, kde Bůh je jenom průmětem lidských představ
a snah do absolutna. Tedy popření Boha. Jsme si ovšem vědomi,
že Masaryk usiloval o překonání moderního subjektivismu. Vzpomínáme jeho články »Moderní člověk a náboženství«, analysu sebevražednosti, filosofii prušáctví a faustovství právě s hlediska subjektivismu. Ale v tomto úsilí je cosi tragického. Ne, že by Masaryk
snad osobně svojí aktivitou a politickou praxí subjektivismus nepřekonal. Ale nedomyslil jej do důsledků a neunikl mu duchovně,
filosoficky a nábožensky. A což je ještě horší, spjal s jeho nejvlastnějšími projevy, s humanismem a demokracií, osud a smysl
tohoto národa.
Kořeny Masarykova názoru jsou zjevné. Vznikal z potřeby
národního programu v době naprosté bezpáteřnosti; rostl z úsilí,
dát duchovnímu, náboženskému a politickému životu u nás vzor,
v němž podle tehdejší nálady a hlavně vlivem Palackého český
národ poprvé prý promluvil svojí vlastní řečí k Evropě. Hledalo
se prostě něco, co by výmluvně vyjadřovalo naši »osobitost«. Tím
měla být reformace. Reformace, uzavřená nad to ještě do mnohoznačných hesel, jako na př. »Tábor je náš program« a j. - tedy reformace, z níž vlastní náboženský obsah, jak správně ukázal Pekař,
vyprchal, neboť byl viděn hranolem osvícenského humanisty. Do
jaké míry byl Masaryk nejistý v tom, co znamená pravé náboženství a co především pravé křesťanství, je vidět z jeho dalších projevů, věnovaných »otázce náboženské«, hlavně z »Boje o náboženství, kde vlastně stále říká, co náboženstvím n e n í a z kladného
určení mu zbývá jen tříšť humanistických pouček o »vyšším životě«,
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o životě »sub specie aeternitatis« a je to ovšem ještě nápadněji vidět
u jeho žáků a epigomů, kteří přímo osudově zůstávají v okruhu
myšlení jím určeného a pokoušejí se odtud řešit otázku náboženství.
Odpověď na »českou otázku«, jak ji podal Masaryk, vzniká
tedy z motivů národní potřeby v době, kdy není žádného »programu«; vzniká osudným a tragickým povýšením subjektivního a
ode vší opravdové křesťanské tradice odpoutaného přesvědčení na
objektivně platnou pravdu, která vidí smysl českých dějin v době,
v níž český národ zdánlivě vytvořil nejslavnější období svých dějin pravím zdánlivě, neboť to byl veliký omyl Palackého, Masaryka
a všech jeho epigonů, že nešli až ke kořenům reformace a nechápali ji v pravé její náboženské a duchovní podstatě, která se projevuje v dějinné dialektice moderní doby, jak jsme na to poukázali
dříve. Dnes, kdy se nám humanismus, základ to renesance i reformace staví do světla zcela jiného, cítíme jasně, že se zde stal neodpustitelný omyl. Omyl, který snad je v naší povaze a který bohužel - byl postaven jakožto národní program a smysl českých
dějin. Jen zvláštním významem Masarykovy osobnosti v našem životě, jen velkou osobní přesvědčivostí, s níž přednášel tyto své
názory, dá se vysvětlit široký ohlas, jehož se dostalo tomuto pojetí
takřka bez kritiky, neboť ta, i když se tu a tam objevila, nešla
k jádru věci.
Při hájení své these setkal se Masaryk, zvláště u historiků,
jednak s oprávněnou námitkou o neudržitelnosti svého chápání českého obrození jakožto pokračování reformace, jednak s tvrzením,
které šlo proti syntetickému a jednotícímu pohledu na české dějiny
a vytýkalo mu zde subjektivismus, který vlastní svůj názor a spíš
postulát promítá do dějin. Poukazovalo se na to, že věda má především »konstatovat« jak to vlastně »bylo« a pak teprve dělat »filosofii«. To je asi tak stručně názor, který byl vysloven t. zv. Golfovou školou s Pekařem v čele. Masaryk při této příležitosti podal
určité pojetí vědy, které se pak u jeho epigomů, především u E. Rádla,
stalo theorií vědy a filosofie vůbec. Věda prý »nekonstatuje«, není
jen »díváním se«, ale vyslovuje to, co je platné, co zavazuje, co
dává určité směrnice jednání. Nejenom, že se zde přesně neřeklo,
k t e r á věda není jen »zíráním« (může přírodovědec, fysik, chemik
nebo biolog stanovit pravdy, které jsou p ř e d e v š í m směrnicí mého
jednání a nemusí nejprve pravdy »zírat«?), nýbrž se toto voluntaristické a v podstatě novokantovské pojetí rozšířilo u E. Rádla na
celou oblast vědy a filosofie. Zde jsme však u druhého bodu své
úvahy.
II.
E. Rádi, jak bylo správně řečeno J. L. Hromádkou v knize
»Masaryk«, je nejdůslednějším žákem Masarykovým. Jako u tohoto byla »theorie« jen ospravedlňováním »praxe« národně reformní
v nejširším smyslu a nakonec praxe politické, je i jemu pravda při268

jatelná jenom potud, pokud slouží životu a činnosti. Rozuměj ovšem:
činnosti E. Rádla. Tento filosof, který není spokojen se svým údělem a který radí myslitelům, aby vyhrnuli rukávy a šli činně do
života, spokojil se prozatím jenom tím, že n a p s a 1 v poslední době
»Dějiny filosofie«, kde tuto výzvu s velikým elánem vykřikuje a
že p ř e d n á š í na diskusních večírcích a letních táborech YMCY.
»Dějiny filosofie« jsou kniha trapná a nemožná; pro Rádla a naši
oficielní filosofii však důležitá proto, že se zde vyslovuje určitá
theorie vědy a filosofie, nejvýš důležitá pro epigony Masaryka. Theorie, která, nerozpakujeme se to říci, je u nás novým dokladem »zrady
vzdělanců«, chceme-li už užít tohoto otřepaného termínu. Je neblahým důsledkem Masarykova filosofického subjektivismu a aktivismu.
Rádi formuloval sice názory v této knize jasně vyslovené už předtím
v některých spisech (»Moderní věda«, »0 smysl našich dějin«) a uznával je vlastně vždy; zde však jsou prohloubeny a rozšířeny na
celou filosofii. Věda (a tím i filosofie) nekonstatuje, co jest, ale co
p l a t í . Vědec a filosof nemají prý »zírat«, kontemplovat, ale zúčastnit
se činně na reformě světa. Neboť filosofie je prý programem k reformě světa. Filosofové nemají postihovat »věčné pravdy«, ale vytvářet programy pro tuto reformu. Rádi je v jistém smyslu muž,
který se velmi rád potýká se stíny a má proto ovšem dojem, že
vítězí. Jestliže v knížce »O smysl našich dějin« vítězoslavně potíral
ty, kdož chtějí v dějinách především zjistit »jak to vlastně bylo«
(což je přece základní předpoklad) a vykládal široce, že lidé nejsou
zvířata a že v dějinách vždycky »o něco jde« (že mají smysl), což
mu zajisté nepopře žádný historik, tím méně už Pekař, proti kterému zde polemisuje, konstruoval si zase v tomto spise úžasnou
propast mezi theorií a praxí, rozuměje theorií asi tolik, co poznávání, kontemplaci, a praxí co život činný, sociální a politický. S tohoto hlediska odsoudil celou antiku, která kontemplaci uznávala za
vrchol filosofie, odsoudil i scholastiku, která je v tomto jejím dědicem a odsoudil do třetice všeho dobrého všechny filosofy, kteří
zůstali v oblasti této kontemplace. Zde se musíme zastavit, neboť
je to změtení, nehodné filosofa, který má především přesně myslet.
Nejenom, že je to dualismus uměle konstruovaný, ale jeho řešení
je i naprosto pochybené. Kontemplace, chcete-li, theorie j e vlastním
smyslem činnosti filosofa i vědce, rozumí-li se tím poznávání pravdy,
která stojí před vším jednáním. Tím se také jeho pravá činnost
končí. Neboť kontemplace není pasivní, jak se Rádi naprosto nesprávně domnívá, nýbrž je to činnost v nejvlastnějším smyslu slova,
činnost, která ovšem končí poznáním pravdy. Není to zírání b e z
z á j m u , i když možná není interesováno na přímém zásahu do
života. A právě proto je to činnost vyšší než činnost praktická.
Posledním cílem je tu však pravda. Zajisté, že filosof chce, aby
pravda vládla, rádlovsky řečeno, platila. Ale především musí usilovat říci, c o p r a v d a je. To předpokládá jistý nezájem na přímém
zasahování do konkrétního života, jak chce Rádi. Scholastikové byli
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si toho vědomi, když vůli samu o sobě uváděli ve vztah k zaslepenosti, k zatemnění. Rádiová filosofie pramení daleko víc z nervosního volního úsilí, přetvořit rázem tento svět, než z trpělivého
zkoumání pravdy. O d t u d ta Rádiová zatemnělost, o d t u d ta pokřivenost pohledu a o d t u d ty falešné problémy. Je málo filosofů
v dějinách, kteří by »pasivně« zírali, jak se domnívá Rádi. Vezměte
Platona, Aristotela, sv. Augustina, sv. Tomáše, vezměte z novějších
Spinozu, Kanta, ti všichni měli »zájem« i o praktické otázky. Co
však bylo pro ně podstatné, bylo úsilí o j a s n o s t p o h l e d u , který
může být získán jenom kontemplací, bez rádlovského honění se
za aktualitou. Kontemplace tedy neznamená, budiž opakováno ještě
jednou proti Rádlovi, pasivnost, neboť je to v oblasti duchovní činnost nejvyšší a vlastní filosofii. Na vzdory všem Rádlům mají právě
největší působnost v duchovních dějinách osobnosti, u nichž kontemplace, tento prý filosofický Part pour 1'artismus, jak by řekl
Rádi, byl jejich vlastním smyslem. Tak Platon, tak Aristoteles, tak
sv. Augustin a sv. Tomáš Akvinský. U Rádla se nám zdá, že pro
samu vládu a »reformu světa«, pro samé »programy« se na výsostný
význam pravdy zapomíná. »Mnoho filosofů se spokojovalo úlohou,
být toliko mluvčími doby, diváky na světě, kteří pouze chápou
podstatu věcí, kteří »vidí pravdu« a pak ji jen formulují, kážou, líčí«,
říká Rádi v Dějinách filosofie. Když se však toto z filosofie vyloučí, pak se ovšem vůbec nedivíme, že Rádi jedním gestem škrtá
antiku i středověk, kde právě toto »vidění pravdy« bylo podstatné
pro všechno myšlení. Neobáváme se však ani dost málo, že po
tomto rozmáchlém gestu snad půjdou všichni za Rádlem a budou
klepat přes prsty toho filosofa, který »nedovede sám vyhrnout rukávy a jít do hrubé denní práce«. Spíš si vzdychneme nad tímto
úpadkem českého ducha, který svou bezmocnost zastírá »hrubou
denní prací« a pachtí se po »reformě světa« - nad úpadkem, jehož
kořeny jsou kdesi daleko v minulosti a patří snad k dědičnému
zatížení českého národa. Tehdy chtěl také »reformovat svět«.
Nejen filosofie, ale i věda musí »vládnout«. Vědecká pravda
podle Rádla nekonstatuje co jest, ale co p l a t í . Snad se nám podaří
poukázat na nebezpečí, které v této formulaci vědecké pravdy je.
Je to nebezpečí subjektivismu, které bylo už v Masarykově chápání smyslu českých dějin a v pojetí vědy, které se za tím skrývalo a které je teď Rádlem systematicky vypracováno v theorii.
Poslyšme, jak Rádi určuje podstatu pojmu: »Trojúhelník jistě j e s t ;
jeho rozdíl od »čtverce« anebo od »pohybu« je každému jasný. Ale
není to přírodnina ; není »nikde«; je to jen forma stvořená myslí,
kterou se přibližujeme materiálu přírodnímu, abychom se o něm
mohli vyjádřit.« Podobně prý není »nikde« renesance, reformace,
osvícenství, nýbrž jsou to jen pojmy, které si tvoří historik a kterým dává svůj obsah, do něhož pojme to, co se mu hodí a vyloučí, co nikoliv. Myslím, že je zřejmo, kam tato theorie míří a
kde jsou její kořeny. Je zde přímá linie od Masaryka, jemuž naše
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národní probuzení bylo »navazováním« na reformační úsilí a jemuž
reformace - do které vkládal svůj osobní program a své filosofické přesvědčení - byla »smyslem českých dějin«: zde také není
stopy po tom, pronikat k podstatě těchto zjevů, nýbrž určitý »pojem«, který není »nikde« a který se vkládá do dějin, je povýšen
na objektivní pravdu. Aby nebylo omylu: nedomníváme se, že
dějiny jsou »Sinngebung des Sinnlosen« jak říká Th. Lessing, naopak historie má smysl a to smysl hluboký. Poukázali jsme shora,
jaký asi smysl v duchovních dějinách moderní doby reformace
s renesancí a humanismem má, a s tohoto hlediska se nám Masarykova formulace smyslu českých dějin ukázala osudně tragickou,
spínajíc náš osud s duchovním úpadkem Západu. Reformace v našem pojetí jest zjev objektivně daný a její pojem, její »smysl« není
n á m i do historie vkládán, nýbrž v samém tomto zjevu už dán.
Nechť si položí Rádi čistě noetickou otázku: mohla by být
dána v mysli Pythagorova věta, kdyby nebylo určité objektivní
skutečnosti, z níž jest tento pojem abstrahován ? Pythagorova věta
byla přece objevena u r č i t ý m matematikem v u r č i t é m čase:
proč nebyla známa lidem už před tím, když dle Rádla jsou pojmy
jen v mysli a nejsou abstrahovány z věcí ? Rádi si sám nebezpečí
subjektivismu, které v tomto chápání tkví, kdysi uvědomil (O smysl
našich dějin), aby je ovšem přešel bez hlubšího promyšlení. Zde
se její nebezpečí projevuje. K jakým absurdnostem tato theorie
vědy vede, ukazuje jasně tento příklad z »Dějin filosofie«: »To co
jest«, doopravdy ještě neexistuje, nýbrž »má být«, t. j. přeji si, aby
to bylo, doporučuji to, je to program, ustanovuji to. I v tak jednoduchém případě, jako ve větě »zlato je žluté« člověk teprve upozorňuje na žlutost, ustanovuje, že se jí má dbát, udává směr pro
myšlení; naše výroky o tom, co jest, jsou jakoby provoláním, ať
žije! a výroky o tom, co není, mají v sobě tón: ať zhyne. Pravda
»vítězí«; není nám dána«. Neradil bych nikomu, aby tuto větu přečetl určitému individuu, které je nuceno žít v isolaci, které se říká
blázinec. Neboť by se domnívalo, že děláme filosofii pro ně a nikoliv pro lidi se zdravým rozumem. Tady se vlastně říká, že zlato
není žluté, protože je žluté, ale proto, že »má být« žluté. To individuum z blázince, jehož filosofii to vyjadřuje, může tedy směle tvrdit, že jeho »programem«, tím, co »má být« je, že zlato je modré.
A nebylo by to v nejmenším rozporu s Rádiovou noetikou. Zlato
je modré: ať žije! Zlato není žluté: ať zhyne! Marně tedy pátráme po tom, kde je kriterium toho, co »platí«! Je jím vlastně osobní
přesvědčenost vědce nebo filosofa. Stačí to však? Byli přesvědčeni
všichni ti, kdo vyslovovali určitou pravdu. Byl přesvědčen i Darwin i Haeckel, Marx i Comte i Masaryk. Byla to vždy pravda?
Jak se zdá, Rádi si tuto otázku nikdy nepoložil, jinak by nemohl
otázku pravdy a vědeckého poznání řešit tak subjektivně.
Rádi si říká křesťan. Budiž, to je také jeho osobní přesvědčení. Ale je trapné pomyslet, co mu z křesťanství zbývá. Kontem271

pláce, to je pasivnost, útěk ze světa, budiž zatracena; »Bůh evangelií, takto pojatý, neexistuje nikde, ani na tomto, ani na onom
světě, neexistuje jako objekt pro nezaujaté poznání; t. j. nelze jej
ani smysly vnímat, ani rozumem chápat, ani mysticky prožívat ;
nelze o něm říci, že trvá, i když na něho nemyslím, ani, že jest
povahou mou představou - neboť všechny ty názory vycházejí
z antického pojetí Boha jako o b j e k t u p r o p o z n á n í « . Bůh tedy
Rádlovi není ani představou, tedy ani fikcí, tedy je - ničím. A »člověk povstal toho dne, když opice se z neznámých příčin vzpřímila a s jinými tvory sobě rovnými promluvila první slovo«. Doufám, že to stačí. O Rádiově křesťanství není nutno se ani rozšiřovat;
těch několik citátů mluví za celé stránky výkladu.
Označili jsme Rádlovo dílo, jehož vrcholem jsou »Dějiny filosofie« jako úpadek duchovnosti nejen české (zde už vlastně upadat
nemá co), nýbrž jako úpadek duchovnosti vůbec a jako zradu na
vlastním poslání vědy a filosofie. Kořeny tohoto neblahého stavu
jsou už v Masarykově subjektivismu, jímž na př. chápal smysl
českých dějin a v pojetí theoretické činnosti, která je mu jen prostředkem k reformní a politické praxi. Nebezpečí, které v tomto
pojetí theorie bylo, vrcholí u Rádla v jeho chápání filosofie a vědy
vůbec. Vrcholí v tom nesprávně pochopeném aktivismu a voluntarismu, kterým Rádi snižuje duchovní činnost a pravé křesťanství,
které zkřivuje k obrazu svého »křesťanství praktického« a »činného«,
nechápaje, že v něm pravá činnost plyne ex superabundantia contemplationis, jak říká sv. Tomáš. Jest velikým omylem naší filosofie, že závažné duchovní otázky vidí jen očima Masarykovýma;
jest ještě větším jejím omylem, že chce jen sloužit zájmům praktickým: útěk do politiky je u našich myslitelů typický. Rádiová
filosofie c h c e »vládnout«; je paradoxní, když řekneme, že vládnou a budou vládnout ti, kdož přímo o toto panství neusilovali.
A chtěli především »pravdu vidět«, jak by řekl náš filosof. Tady
je pravý smysl přísloví, které jsme v jeho lidové jadrnosti uvedli
na počátku své úvahy. A druhá věc, kterou nutno zdůraznit: žijeme stále ještě duchovně jen z těch problémů a jejich řešení, které
podal Masaryk. Odtud naše duchovní nebezpečí a odtud také poslání této úvahy: Amicus Plato, sed magis amica veritas.
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LISTY Z Č E S K O S L O V E N S K A
VICHŘENI SEXU
Úryvek z románu »TRAGEDIE MASA«, pro ruralistické
hoši a děvčata od 16 let výše napsal
M. H E R D E G G F I L E K
de 1'Academie Ruraliste

Přinášíme tu veleznamenitou ukázku nejnovějšího odvětví
literární produkce tak řeč. ruralismu, který i u nás (konečně,
pravíme) zapustil nesměle tu i tam své jemné kořínky, zatím
co v své mateřské zemi v Americe vzrostl v košatý strom, obtížený sladkými plody. Naše americká větev se i tu znamenitě
uplatnila a důstojně nás representovala před očima ciziny, tím
že se ujala okamžitě geniální myšlenky reverenda J. Phelana
(srov. jeho knihu Readings in Rural Sociology) - onoho svrchu
řečeného ruralismu - a zasnoubila jej s naší národní holubičí,
t. j. zemitou stránkou charakteru. Tyto průkopnické snahy právě
představuje krajan Herdek Filek, jemuž literární historie jest
povinována zajistit přední místo před ruralisty tuzemskými. Přinášíme tu stručný životopis mr. Fileka, k jehož otištění sám
master dal svolení. Životopis předkládáme v jazyce francouzském vzhledem k mezinárodnímu významu ruralismu, jakož
i proslulosti autorově: Monsieur Herdèque Filèque, le grand
écrivain américo - tchéco - slovaque, chef de ľécole popruraliste,*) matématicien aux rouettes (česky bychom řekli »pojízdný matematik«) au ministère ď approvisionnement culturel,
né a New-Mokropsy dans une petite chaumière. Allaité par la
voix de la terre, il écrivit sur la rationalisation et la mécanisation de la vie matérielle même que de la vie spirituelle,
quelques romans très remarquables, pleins de tristesse fine de
la décadence de la vie paysanne traditionnelle, intacte par Turbanisme. Les plus célèbres sont: »Grand-papa. Roman du boeuf«,
»Sang et lait«, »La vallée faite dans sa culotte« etc. Dans quelques sujets de ces romans, on peut deviner la compagne de sa
vie et son petit »baby«, enlevé il y a quelqes années par les
infámes gangsters et tramps.
*

*) Popruralismus, literární směr, u nás bohužel dosud málo známý, vznikl
jako syntesa francouzského populismu a československého ruralismu na podkladě
česko-francouzské symbiosy. Více o tom viz v doplňcích k R u r a l i s t i c E n c y c l o p e d i a , heslo Symbiosis a Consortism.
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Den vrcholil v žáru pozdního léta, vzduch byl prosycen vůní
sváženého obilí a výparů benzinových mlátiček. Vesnice si hověla
v oparu dne jako mladá, neukojitelná žena, chystající se vydati
plody své nedávné lásky. Kraj - nejúrodnější z celé země - zlatil
se a šedivěl, rozložen po obou stranách silnice, která se jím natáhla,
jak byla široká a dlouhá. A nade vším tetelením a znojí žhavého
odpoledne se chechtalo slunce-mocnář na celé kolo.
Selka Halamová vyšla na zápraží svého výstavného stavení.
Postála chvíli na horkém kameni a bylo jí jakoby stála na hranici
hanby svého těla. Pak zvolna prošla dvorkem, jemně odstrčila svini,
jež přiběhla lichotivě k jejím nohám, opustivše chlad močůvkové
kaluže. Selka došla až k mřížím zahrádky a vtisknuvši tělo do křů,
jež tvořily živou zelenou ovrubu kdysi vzorně pěstěné, nyní však
zanedbané zahrádky, zahleděla se do blízké dálky upřeně černýma
divokýma očima pod srostlým obočím a zahrozila zaťatýma pěstma.
Co pohledávala u plotu, kdyžtě již rybíz a angrešt dávno dozrál
a byl sezobán ptactvem ? Chtěla být jen blíž nenáviděné asbestové
střeše Mrškovy hospody, kde v uplkaném kruhu obecní osvětové
komise (sekce ruralistická) seděl u sodovky její muž JUC. Sťáhlav
Halama a řešil vesnici.
Zena zasykla mezi zuby strašnou kletbu, která zazněla tichým
sadem jako hadí výstraha, vyškubla se z angreštových keříčků a
pádila pryč jako by chtěla uprchnouti svým vlastním myšlenkám.
Větve, které jí šlehaly mladé pevné tělo, trny, které jí rozdíraly
její brunátnou kůži, jako by se chvěly voláním: »Neukojená! Neukojená !«
Nemyslíc na své hrnce, které nebyly dosud umyty, a na sporák,
který byl dosud chladný a prázdný, ačkoliv se blížila hodina, kdy
se vrátí hospodář a bude chtít večeřet, uprchla do sadu, kde se již
pod stromy hustě stlaly stíny nastávající noci a usedla na zamilovanou větev prcalky.*)
Ačkoliv nechtěla myslet na nic, musela myslet na všechno.
Na divný osud, který jí sice splnil nejtoužebnější sen její i všech
děvčat v kraji, stát se paní na největším statku ve vsi u Halamů který však s ní provedl zbabělý uskok, učiniv ji ženou Šťáhlavovou
a nikoliv Chrudošovou.
Hezkou Madlu, jedinou dceru, která zbyla po rozvratu rodu
Sýrů, děvče jako lusk, rychlou jako vítr a pracovitou jako traktor,
dávno již snoubila vesnice s bohatým a švarným dědicem Halamova statku. A když se pak pyšná vůle starých Halamových musila
sklonit před ještě pyšnější vůlí Chrudošovou, stala se Madla Sýrů
nevěstou a před Bohem i jeho ženou
ano právě zde na této
prcalkové větvi ji učinil svou ženou, okouzliv ji svou snědou a
plecnatou krásou. A za krátký čas na to, když přípravy k svatbě
byly již v plném proudu a kdy se Chrudošovo dítě po prvé po*) Druh divoké americké švestky, pěstované hlavně na Čáslavsku.
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hnulo pod Madleniným srdcem, stala se ona strašná věc, která
zvrátila celý Madlenin život.
Otevřený výfuk motocyklu splašil jejich nejbujnějšího býka,
který řiče se hnal po návsi a ohrožoval životy klidných jinak občanů.
Chrudoš ve své zpupnosti selské, která odedávna panovala na statku
Halamů, postavil se nebojácně býku v cestu. Stáli tu oba proti sobě
a soptíce byli odhodláni za žádnou cenu neustoupit. Býk slintal
a hrabal předníma nohama. Pach jeho trusu se rozléval krajem.
Chrudoše omrzelo vyčkávat býkův výpad. Vesnice, s hrůzou se
dívajíc na nadcházející zápas bohatýrů, ani nedýchala a napětím
byla ztrnulá. Chrudoš náhle popadl býka za přední rohy a hroznou
silou je sklonil v prach. Nyní přešel k útoku býk. Dodnes nevysvětlitelným způsobem se jeho tělo vymrštilo a zvrátilo na nic netušícího Chrudoše. Výkřik hrůzy projel vesnicí. Bylo vidět, že je
po zápase. Vesnice se opatrně blížila k mraku prachu, v kterém
se právě odehrál hrozný zápas. I Madla přišla... Na silnici klečel
mrtvý býk, prohnutý v kříži, zlomeném strašnou silou a na jeho
rozích se slabě zmítaly cáry Chrudošova těla. S okolních stromů
visela střeva. Sňali ho a odnesli do statku. Bylo však již pozdě...
Přinesli domů otce Madlenina dítěte umírajícího. Řka: »Postarejte
se o Madlenu«, měl sotva čas umřít. Na bratrův pohřeb přijel z města
i student Šťáhlav, a víc se již na školy nevrátil. Ubohý Šťáhlav,
který svými skleslými rameny, slabýma rukama a nohama pokřivenýma dětskou křivicí, svým písmáckým rozumářstvím a roztržitostí byl předurčen stát se »pánem«, neboť na sedláka byl příliš
sláb nemoha zvednout ani hrábě! Nyní zdědil grunt i s Madlou,
se kterou se dal oženit. Co mělo děvče dělat, chtělo-li uchovat
dědictví Halamovo pro Chrudošova syna?
Chrudošův syn však (byla to dcera) žil půldruhého dne a nyní
již tři léta nese Madla břímě manželství s »pánem«, který musil
opustit všechno, co hovělo jeho neselské měkkosti, a zhýčkanému
městskému životu. Náhradu však nalezl v knihách, kterými nahrazoval svou povšechnou tělesnou slabost, pořádal ochotnická představení, organisoval osvětovou činnost a dopisoval si s předními
spisovateli ruralistických námětů. Tak mu plynul život po boku
bouřlivé a chtivé ženy, která v jeho stínu tělo svět ďábla přemáhala. Ztrativší dítě, na které mohla přenésti mnoho ze své dravé
životnosti a nemajíc naděje na jiné hryzla a zžírala se hroznou
touhou. Propustila několik děveček hodlajíc v práci utopiti svůj
žal, hnala se z dřiny do dřiny, aby jí nezůstala ani chvilka na žhavé
myšlenky, ale ty noci provzdychané a prostenané v pruhovaných
leč čistých peřinách, ty noci beze spánku... žhnoucího těla a dmoucích se prsů... ty noci se odčinit nedaly!...
Mladá žena se otřásla odporem. Mráz jí projel tělem při pomyšlení na bezútěšný život.
Náhle se selka zachvěla. Od kmene nedaleko ořechu se odloupla temná postava. Mužská postava. Ha, ha. Poznala ji. Byl to
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Vrba, jejich čeledín. Byla to jeho široká ramena, z přítmí se blýskaly jeho vlčí zuby, lahodná vůně potu těžce zalehla v selčino
chřípí. Náruč, po které selka celé tři roky toužila a které uhýbala,
se k ní vztahovala. Zena se cítila ztracenou. Milostný běs, který se
v ní usídlil od prvního dne, kdy Vrba přišel na statek sloužit, se
v ní rozrostl zaléhaje hrdlo náhlou němotou a vystupuje přes hranice jejího těla v drobných krůpějích potu. A Vrba byl ztělesněním její touhy, která se v ní ozývala od smrti Chrudošovy. Byl
taky silák, chodil zpupně jak ten býk, rozložitá ramena připomínala Žižkův dub na Hambalkách. Každou ženu, na kterou se zadíval svým vilným pohledem, ženy se mu věšely na rty, ač v nich
drtil toliko kletby a vyplivoval mohutné chrchly.
V okamžiku, než se k ní Vrba přiblížil dvěma kroky, prožila
žena zmatek citů lásky, touhy, strachu z hanby milování s čeledínem a koketních rozpaků.
V tom se na ni již sápal. Vytrhla se mu nechávajíc v jeho
rukou zástěru s přetrženými tkanicemi a prchala půl v hrůze, že
bude dohoněna, půl v hrůze že nebude. Prchala v houstnoucím
zeleném šeru, tu se schovávajíc láskou rozlícenému čeledínu, tu
se mu objevujíc v toužení pod prcalkou. Bůh a esa jí buďtež milostivi!
Hle, tu milosrdně se otvírají vrata stodoly mladé hospodyni
za útulek. Vletí tam, avšak žádná síla nemůže zabrániti vpádu zamilovaného Vrby. Tento ruče přirazil závoru sípaje překotně a udýchaně : »Madlo, vy se mě - ty se mě bojíš ?« Neodpovídala v šeru
stodoly. Sel po čichu své lásky. Tetelila se nebohá v koutu stodoly zajíkajíc se prudkostí dechu a návalu prsou. »Ne, n e . . . prořezávala tmu prosbami. Vrba však nedbal. Láska se v něm viditelně nadýmala, supěl a funěl jako býk před prubištondem, rovněž
nezadržitelný a těšící se v urputném chtíči na svou křehkou kořist.
»Madlo«, lákal ji Vrba odvěkým voláním všech samců: »buď mou,
musím tě mít...« A opět slabý hlas prosil za slitování: »Ne, ne,
ne...« Vrba však byl již nablízku. Již jen rukou vztáhnout, tou
hroznou rukou a pak, kdo by odolal té vichřici? Však tentokrát
se mu měla ještě vytrhnout. Shodili několik snopů s patra, a za chvíli
padali za nimi - ovšemže do měkkého. Spadli do mohutné mlátičky, která byla technickou chloubou rodu Halamova, dvaceti koňské mlátičky s moderním čističem a lisem a s mohutným výfukem na plevy.
Oh, selko Halamova, tenkrát jsi neodolala a tvým klínem projela jako blesk žhavá vlna pudu, onoho životadárného protknutí,
které činí odvěký z našich milenek klíny lásky. Marně hledala
selka útulek, neboť mlátička se rozložila jako svatební lože. A rytmus jejich splynutí se nesl tmou...
V tom se vrata tmy pootevřela. Bizzarní hlava nahlédla dovnitř.
Halama se vrátil z divadelní zkoušky. Jal se otvírat vrata. Rytmus
v mlátičce se ztlumil, hlasy povadly.
276

JUC. Šťáhlav Halama si bručí do vousů: »Ty ouhrabky musíme
dnes domlátit.« A sáhl po vypínači. Zděšení se ztlumilo v milencích. Žena chtěla vzkřiknout. Vrba ji však zadržel. Bylo stejně
pozdě...
Viděli jsme, milí čtenáři, jak v tomto románu se pojí všechny
prvky dobrého ruralistického románu. Vnikání nezaměstnanosti
a hlavně sportu, při tom však zachovávání krásných zvyků a
zkazek našeho venkova, který neporuší žádná moderní hesla,
žádný ismus, neboť ruralismus řeší a podchycuje vesnici, jaká
vskutku je.
A teď vám prozradíme, jak se tento román končí: Halama
se jal vskutku mlátit. Ubozí milenci, odpočívající na vytřasadlech, byli uchopeni mohutnou silou výfuku, který neohlížeje
se na jejich sexuelní žár, vyplivl je na stoh, který se nešťastnou
shodou okolností vznítil. Přijel místní sbor hasičů, který, ač si
vážil sedláka JUC. Halamy, nemohl již zabrániti uhoření nešťastných milenců. Halama po smrti své ženy vyměnil svůj
grunt za zbytkový statek v zněmčeném kraji oženiv se před tím
s literní učitelkou z rodné vísky. Líčení dalších osudů hrdiny
se autor zřekl, když se dozvěděl, že podobný námět byl již
zpracován kolegou Vavřincem Řehořem v »Románku zbytkového statku«.

V A R I A
VLÁDA

PROSTŘEDNOSTI

Onen podivný fenomen, kterému se dnes obecně říká »naše doba«, stává se
víc a víc předmětem duchaplných i hlubokých rozborů, pro které je ovšem příznačné, ze podávají vystižné diagnosy současnosti, neodvažují se však určit aspoň
náznak budoucích směrnic duchovního a sociálního vývoje, a i když se o to pokusí - jak je tomu u Ortegy y Gasset v knížce »Vzpoura davů«, právě přeložené
do češtiny*) - nejdou tyto perspektivy k jádru věci a máte dojem, že filosof sice
bystrý a s pohledem, jdoucím leckdy až k podstatě, přešel najednou ve svém pokusu o nápravu někam jinam, jakoby z bezradnosti utíkal od svého tématu a nedomýšlí prostě svoji kritickou část. Jiní - a máme zde konkrétně na mysli knížku
Karla Jasperse »Die geistige Situation der Zeit«**) - se zříkají všech přesných prognos
a kladou jako úkol přítomnému člověku, aby se rozpomněl sám na sebe. Gassetova
tak říkajíc fenomenologie davového člověka patří zajisté v některých svých částech
k nejbystřejšímu, co o lidském typu této doby bylo napsáno, i když Gasset nejde
*) Orbis. Praha 1933.
*•) Walter de Gruyter et Cie, Berlin-Leipzig 1931.
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vždy do hloubky. Dav dle Gasseta není jen kvantum lidí, jejichž jednání, cítění a
myšlení má zvláštní zákony, které po prvé dobře osvětlil Le Bon, je to spíš něco
kvalitativního, určitá duchovní skutečnost, která se dnes rozšířila do všech oborů
a kterou snad vystihneme slovem prostřednost. Gasset správně vychází ze skutečnosti, že se dnes všude setkáváme s množstvím lidí ať na ulici, v biografu nebo
na sportovním stadionu - počet lidstva na zemi roku 1800 čítal 850 milionů, dnes,
za 100 let má 1800 milionů lidí - a vyzdvihuje pak tento hrubý fakt do kvalitativní roviny. D e m o k r a c i e a t e c h n i k a způsobily neobyčejné posílení davového
člověka, což ve svých důsledcích je neblahé pro naši kulturu. Demokracie dala
aspoň zdánlivě masám politické sebevědomí, technika pak vytvořila zvláštní a nebývalou oblast moderní civilisace, kterou davový člověk chápe jakožto něco odedávna daného, co je mu zde k službám, co se rozumí samo sebou, co je vlastně
druhou přírodou a zapomíná při tom na úsilí a námahu, kterou vytvoření tohoto
civilisačního konfortu stálo. Tato doba vytvořila zvláštní sebevědomí, něco jako
»naplnění času«, neboť se pyšní sama sebou, přerušujíc i ve vzpomínce všechny
svazky s dobami minulými. Zatím co dříve bylo pokládáno všechno minulé za
lepší a bájilo se o »zlatém věku«, je tato doba přesvědčena o své vlastní zralosti,
které se nic minulého nevyrovná, považuje se však zároveň za počátek čehosi,
o čem sama ani nic určitého neví. Její vlastní podstatou je, že má mnoho možností,
neví však, kterou z nich uskutečnit. Tak vytvořila typ davového člověka, který chce
o všem rozhodovat a zároveň vše snižuje k obrazu své prostřednosti. Je to primitiv,
na kterého je naroubována technika a který si v jejím světě počíná zcela důvěrně.
Vzniká i typ »spokojeného panáčka« kterému je vše dovoleno a který necítí žádné
omezení. Gasset vidí správně, že k a ž d á společnost je složena ze dvou vrstev,
vůdců a vedených. Je velikým zlem právě této doby, že ti co mají být vedeni,
vedou. Jaspers vidí tento fakt ještě hlouběji: mluví o snižování všeho za vlády
technického aparátu a masy. Vidí až ke kořenům: stojíme dnes vlastně před n i c ot o u. »Jest rozšířeno vědomí: vše zklamává; nic vlastního se neudrží; není nic, co
by nebylo problematické; je to nekonečný zmatek, který tkví ve vzájemném a
vlastním obelhávání ideologiemi.« Moderní sofistika, jak to Jaspers nazývá, zastírá
pravý stav věci hesly o »blahu celku«, o »službě národu«, o »svatosti života«. Za
tím však se skrývá bezútěšné Nihil. Tato doba n e v í kam vyústí. Gasset vlastně
na konci svého rozboru, tam kde se pokouší o vyváznutí z této »vzpoury davů«
a z prostřednosti, utíká od vlastní otázky ke koncepci spojených států evropských,
k Panevropě. Marně se tážeme, je-li t o t o východiskem. Je-li toto překonáním vlády
davů. Gasset si neuvědomuje, že tady jde o něco daleko hlubšího, o vytvoření člověka, který má zcela j i n é e t h o s , než člověk této doby. Neboť davovým člověkem
není jen buržoa, není jím jen »spokojený panáček«, nýbrž i t. zv. humanista, i demokrat, všichni ti »dobře smýšlející« v tomto věku. Jaspers daleko víc tuší, když
chce, aby se člověk rozpomenul sám na sebe. Ale i on, stejně jako Ortega y Gasset,
si neuvědomuje, že z tohoto u v r ž e n í pod vládu prostřednosti v době technického
aparátu osvobodí se člověk jen rozpomenutím se na cosi vyššího než je sám, co
je mimo něho a nad ním. Jen nové ethos, které vyrůstá z víry v Boha překoná
nicotnost tohoto věku. Je však dáno s v o b o d n é m u r o z h o d n u t í dnešního lidstva, kterou cestou se dá.
RUDOLF VOŘÍŠEK
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ČESKÝ SPOR O T. z v . O B J E K T I V I S M U S
Českou vědu, pokud jsme hledali její jednotný charakter, jsme mohli do nedávná určití positivismem. V tomto smyslu jsme mohli nalézti její určení, ať v positivismu stanula či z něho toliko vycházela. Došlo však i u nás k překonání positivismu a v hledání východiska v dalším vývoji české vědy se řešily především spory
methodologické. A tu v odpovědi na otázku, jaká má býti věda, se již podruhé
vyskytlo jméno německého sociologa Maxe Webra. Bylo tomu tak v obnoveném
sporu t. zv. školy Gollovy a sekty Masarykovy, který dále vedl s prof. Pekařem
Dr. Slavík, a v diskusi podnícené methodologickým stanoviskem Dr. Jana Mertla
v jeho knize » Politické strany, jejich základy a typy v dnešním světě.«
Methodologické stanovisko Dr. Mertla je epigonským přiznáním k empirickému objektivismu Maxe Webra (vykládáme jej na jiném místě tohoto čísla).
Proti tomuto pojetí vystoupil p r o f . R á d i , protože chce od sociologie »nikoli
akademické výklady, nýbrž potřebný návod«. Chce »poučení o otázkách, které na
něho dorážejí při všelijakých příležitostech«. S tímto vulgárním stanoviskem Rádiovým se setkáváme v posledním čase nejenom v sociologii. V stejné době chtěl,
aby mu takovým způsobem sloužilo umění, z tohoto titulu zavrhl v svých Dějinách
filosofie celou starověkou a středověkou filosofii. Rádi prostě chce nadělati ze všech
oblastí ducha návody, a to, jak bylo patrno, nikoli návody vznešenosti, nýbrž návody prostřednosti, nivelisace a popularisace. Správně se Mertl bránil tím, že by
pak mohla každá politická strana uplatňovati nárok na s v é h o sociologa, na s v é h o
umělce, na s v é h o filosofa. (Podobný nárok na s v é h o historika uplatňoval Slavík).
Co může vůbec dělat vědec než »sloužit vládnoucímu neb jinému systému?« odporoval Rádi Mertlovi.
V tomto střetnutí je však právě rozdíl pojetí »služby systému«. Je dnes vládnoucí světový názor nebo systém, kterému by měl sloužit vědec, jako sloužil Plato
nebo sv. Tomáš Akvinský nebo kterýkoliv jiný veliký duch? Objektivismus, ať
noeticky nebo methodologicky vzato, byl požadavkem všeho myšlení, i onoho
sloužícího, protože hledal pravdu. Předpokládal však objektivaci ideje i jevu, poněvadž předpokládal jednotu a řád. Avšak dnes je vše rozbito, atomisováno, autonomisováno a individualisováno na nejmenší částečky. Tak vypadá dnešní společnost.
Systém politických stran předpokládá tuto atomisaci společnosti, překlenutou pouhou
formou demokracie. Demokracie, je-li jednotou, tedy pouze formální, v které žije
tříšť zájmů a směrů. Není tu tedy možná jednotná věda, která předpokládá jednu
pravdu, není možná věda ve smyslu weberovského objektivismu ani ve smyslu
individualistického objektivismu (či spíš objektivistické aplikace) Rádiový. Tříšť názorů je tříští vědy. Max Weber chtěl postavit základ vědy ad usum roztříštěné doby.
Chtěl vědu, která by poskytovala jakousi jistotu v této společnosti, nebo aspoň
jakousi platnost. Max Weber chtěl vytvořit vědu, která by byla ad usum i Emanuela
Rádla. I na toho myslil.
Rádi vidí všecho příliš jednoduše. Jeho věda měla vždycky nádech primitivismu. Zpolitisování vědy nevidí dřív, dokud se mu neukáže legitimace politické
strany. V svém primitivismu se blíží úrovni americké vědy. Podobně chce místo
sociologie sociální politiku, místo vědy aplikaci. Tu americkou sociologii si velmi
pochvaluje. Je prý praktická, životná a potřebná. Kdybychom snesli její přednosti,
nad kterými Rádi plesá, vyšly by všechny znaky, které odjakživa úroveň vědy
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snižovaly. Americká sociologie je až užasne primitivní a povrchní, protože je většinou pouhou snůškou fakt, pouhou mesologií, naivním evolucionismem, nanejvýš
ještě slepeninou toho všeho s t. zv. psychologickou introspekcí (kterou si nahrazuje
jakýsi vědecký vid do hloubky zkoumaného předmětu). Požadavek aplikace, jak je
patrný v americké sociologii (této vědě se v Americe nejvíce přeje) a jak ji doporučuje Rádi, je druhým koncem naturalismu v duchovních vědách.
K Rádiově »bilanční filosofii a sociologii«, jak říká, se hlásí i V a s i l K.
S k r a c h . Masarykův kritický realism je mu oporou, aby odmítl objektivismus
Mertlův, k němuž přiřadil ještě objektivismus J. L. Fischera a A. Uhlíře. Škrach
tyto věci spojuje ovšem silně s jménem Masarykovým, kterým se ohání i Rádi, a
je proti tomuto objektivismu také proto, že je protitradiční. Na druhé straně však
nikde netvrdí, že Masarykova koncepce je protiobjektivistická, ba dokonce zdůrazňuje, že Masaryk rozlišením sociologie theoretické a praktické rozlišoval poznání a
požadavky - tedy vlastně podobně jako Max Weber.
Boj Škrachův proti objektivismu české sociologie není však uvědomělý, protože pcdle něho je sociologie podřazena filosofii, kterou vlastně toliko aktualisuje.
Skrachova aktualisace však nepočítá s danou situací, kdy dlužno sociologii považovat za nezbytný ideokratický inventář, který právě ze svého honosného titulu nadhumanistického má pomáhati v orientaci moderní společnosti. Sociologie se však
dnes příliš vymkla positivistickému charakteru filosofie, je již velmi pozdě chtít ji
znovu podřizovat a dát se jí aktualisovat. Ostatně sociologie v cizině si ponechává
naturalistický ráz svého positivistického ražení (až na několik německých výjimek),
zatím co filosofie je positivismu a jeho naturalistickým důsledkům již mnohem
víc vzdálena.
Tak jako se zastal Skrach Rádla, chrání Mertlův objektivism prof. In. A. B l á h a .
Domnívá se, že sociologie má plné právo odpoutat se od hodnocení, od filosofie.
Že jde jen o poznání a rozumění skutečnosti. Ubrániti se filosofii znamená uchránit vědeckost sociologie. Vzhledem k tomu, že sociologie se nesmí uzavírat aktuálním problémům, ba naopak sociologové se mají dokonce pokoušeti »o vybudování sociální technologie, aktivně do otázek dneška zasahova ti,« rozpůlil prof. Bláha
člověka sociologisujícího na sociologa (vědce) a na filosofa. Neodlučuje tedy filosofii
jako přítěž, jako to činí Mertl. Sociologové (»naši mladí sociologové,« říká Bláha)
mají přece »svou filosofii vedle neosobní sociologie, a tak jako vědecké poznání
představuje jednu z podstatných podmínek úsporného a úspěšného jednání,« tak
j e j i c h filosofie »přispívá k zorganisování a zlepšení života ve smyslu j e j i c h filosofických ideálů«.
Vidíme v snaze Rádiově unifikovat vědeckého člověka s jeho zájmem o poučení s jeho pláčem, radostí, smíchem a bolestmi (tak nějak to říká v Děj. filosofie)
a v snaze Bláhově vědeckého člověka přesně rozdělit, aby si nezadal ani jako vědec ani jako člověk, a konečně i v epigonsky weberovské interpretaci absolutního
vědění - ve všech těchto formulacích objektivismu vidíme zřetelně pokřiveninu
moderního člověka, nevědoucího si rady, co s vědou a co se svědomím. Tato bezradnost tu nevyvstává ve smyslu věcnosti, nýbrž spíše ve smyslu použitelnosti.
Na vědecké pojetí se více dá, proto bylo povýšeno, a kdykoliv někdo chce něco
v dnešní společnosti »organisovat a zlepšovat«, má j e h o filosofie větší chance,
může-li se opírat o »poznání vědecké«. Tak vypadala i lidská stránka všech objektivistů. I naši objektivisté (stejně jako Max Weber) jsou pracovníky v liberalistic-
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kých a socialistických stranách (Bláha i Mertl), protože to jsou ložiska indiferentismu.
Odpor Rádlův a Škrachův proti objektivismu je pak jen jinou interpretací použitelnosti vědeckého poznání v aplikaci.
Referátem o českém sporu o t. zv. objektivismus jsme chtěli jen doplnit náš
článek o moderní sociologii v tomto čísle. Na indiferentismu epigonů Weberových
není nic zvláštního. Mladá česká věda, dokud jaká je, se podřizuje své době, jejím
potřebám, a ti kdož s jménem Masarykovým proti ní vystupují, zapomínají, že
vědecká vášnivost Masarykova vyplývala z boje, z jiného prostředí, z vášnivé doby.
Vášnivost Rádiová je však příliš vyšeptalá a vulgární, než aby mu na ni mladá
věda nalítla. Mladá věda? V čem našla svůj úkol? V čem projevila svou odvahu?
Fr. Faifr, který se súčastnil také diskuse o objektivismu, (sám zarytý positivista)
odbyl tuto mladou českou sociologii: »Tedy k čemu ta němohra. Na to stačí knihovník, archivní úředník nebo asistent a ten mi také přinese materiál.« Mladá česká
sociologie už nekouše.*)
JAN HERTL

GIACOMO LEOPARDI: PRÓZY. P ř e l . Jar. S k a l i c k ý . E d i c e A r c h a sv. 2.
V. Č e c h á k , P r a h a 1 9 3 2. Z těchto drobných próz, povětšině dialogicky komponovaných, poznáváme životní názor nebo lépe životní pocit velikého italského pesimisty jasněji a určitěji než z jeho básní. Je to pesimismus, který má mnohem blíže
k výsměšnému pesimismu Voltairovu než k ušlechtilému pesimismu de Vignyho. De
Vigny je typem romantického básníka, který klade proti ubohosti hmotného života
skvělost ideálů, ztělesňovaných v osudech zdánlivě nejzoufalejších. Leopardi však
nám představuje (v alegorii Dějiny pokolení lidského) všechny ideály jako fantomy,
proti nimž stojí na jedné straně Pravda jako jejich ničitelka a na druhé straně Láska,
která je sice také fantomem, ale která jediná má moc naplniti je životem. Ale i tato
Láska je světlem, které ozařuje jen zřídka nejvyšší vrcholy života, který je jinak ponořen do věčného soumraku bezútěšnosti. Leopardi se zvláštní zálibou zdůrazňuje
tuto všeobecnou bezútěšnost lidské existence tím, že ji zasazuje do rámce vesmíru
a ukazuje na její nepatrnost a závislost na hmotné přírodě - což někdy upomíná
velmi silně na Voltairovy Pověsti. Na Voltaira upomíná také po vnitřní stránce
jednostrannost příliš jasného pohledu na věci - to jest pohledu, který vidí jen schématicky, zjednodušeně, a který není přesvědčující ani když je empiricky dokumentován. Právě v té dokumentovanosti se objevuje nejvíce jednostrannost vidění, které
ulpívá na jednotlivosti a jemuž chybí schopnost totality. Proto také není toto vidění
naprosto přesvědčující. Stačí jen konfrontovati s viděním třebas Claudelovým, aby
bylo zřejmo, kolik mu chybí do pravé básnické hloubky a totality. Vidíme tedy
v pessimismu Leopardiho jen kontrast rousseauovského optimismu, který byl stejně
povrchní a jednostranný, vycházeje ze stejného základu - z povýšení člověka na
*) Diskuse, o které je tu řeč, vycházela v t ě c h t o časopisech : E. R á d i :
jeme ? Čin IV. č. 8. Jan M e r t l : Jaké sociologie potrebujem ? Čin IV. č. 2 2 .

Jaké sociologie potřebuV. K. Škrach : Rozhledy

po české sociologii. Č e s k á mysl XXVIII. 3-4. In. A. Bláha : Sociologický objektivismus. S o c i o l . revue III.
č. 3-4. F. Fajfr: Sociol. objektivism. Česká mysl XXVIII. č. 6 a v některých jiných časopisech, jichž článku
však se nedotýkám.
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nejvyšší stupeň hodnot. A proto také převládající dojem, který máme při četbě
těchto P r ó z , není bezútěšnost člověka vůbec, nýbrž jen člověka Leopardiho. - Překlad Jar. Skalického se čte velmi pěkně.
tv
T. E. LAWRENCE: BOUŘE NAD ASIÍ. (VZPOURA NA POUŠTI,) P ř e l o ž i l i A l o i s a H a n a S k o u m a l o v i . O r b i s , P r a h a 1 9 3 2. Zaznamenáváme tuto
knihu proto, že se vymyká obvyklému průměru knih o dobrodružstvích skutečného
života a že stojí za čtení pro něco více než pro exotičnost a dobrodružnost svého
námětu, jímž je vítězné tažení Arabů na Damašek za světové války. Liší se od reportáží svého druhu celým svým stylem, a tento styl je zase jen výrazem osobnosti, která odpovídá pramálo psychologii běžného dobrodruha. Lawrence je jedním
z těch mužů, jimž je dobrodružství kořením života, nikoli však celým jeho smyslem
či obsahem. To mu dává možnost pozorovati a líčiti vlastní své činy s nezaujatostí
a povýšeností, jaká jinak vyznačuje jen básníka; a to tím spíše, že má vzácný dar
jemné, skryté ironie, která zaostřuje téměř všude jeho perspektivu, ale která nijak
nezeslabuje bezprostřední epický účinek vyprávění. Lawrencova kniha je jedna z nejlepších svého druhu - je to kniha pro jemného čtenáře, což znamená hodně, jde-li
o reportáž.
tv
SIGRID UNDSETOVÁ: SIMONSEN. A. S y n e k , p ř e l . E. W a l t e r . Undsetová je mistrovskou malířkou rozlehlých konfigurací. Vyžaduje plné, nerušené plochy, na níž by se rozvíjela bez tématických překážek, není básnířkou synkopy,
deformace, a tudíž také ne básnířkou čistého tvaru. To si dobře uvědomujeme při
»Simonsenovi«. Tato dvouarchová prosa není ani povídkou ani novelou; je to výsek
bez vlastního tématu (které by nutně rozšířilo hranice útvaru,) jakási charakterová
skizza. Je vidět, že je to dílo mladé Undsetové, soudě alespoň podle koncepce i stylu.
Četné prvky v ní dissonují, protože jsou nestejnorodé; tak impresionistický slovník,
přetěžující střízlivou a stručnou konturu; nebo tempo příliš na ten rozměr rozvláčné.
Rozhodně nebylo zapotřebí dostat ke »Kristině« návažkem tuto drobnost.
rč
DVA LITERÁRNÍ SBORNÍKY. Je to sborník Mahenovi k padesátinám (Družstevní práce, Praha 1933) a Šaldovi k pětašedesátinám (O. Girgal, Praha 1932). Není
zde místa na podstatnější výklad o obou osobnostech; omezíme se tu jen na konstatování několika zajímavých rysů, jimiž se oba sborníky vyznačují. Není to náhoda,
že je oba stavíme vedle sebe; mají v celku stejný ráz - jsou to z devíti desetin
oslavná vzpomínková panegyrika, leckdy - v Mahenově sborníku - s nádechem
sentimentality, nebo - v Šaldově zápisníku - konfese, jimiž se žáci hlásí k svému
velikému učiteli - a jen z jedné desetiny kladné příspěvky k poznání obou osobností,
skreslující nebo i překreslující (viz Mathesiův článek v Šaldově sborníku) jejich
profil. Ale jsou tu i hlubší spojitosti. Šalda i Mahen jsou dvě osobnosti, jichž základní ustrojení je velmi podobné, ne-li totožné. Spojuje je shodné základní pojetí
umělce a umělecké tvorby, jak je Šalda sám formuloval v svém příspěvku do Mahenova sborníku: »Pravý umělec je ten, kdo dovede nejprve rozpoutat co nejvíce
života, rozkypět ho a zpěnit ho v bouřlivých vlnách dynamických, které smetly
staré hráze a meze, a za druhé: spoutat ho pak do nového a vyššího tvaru a řádu.«
Co je však vyznačuje přede vším jiným, je zdůraznění prvního postulátu, toho »rozkypění života v bouřlivých dynamických vlnách«. Toto přesunutí těžiska na dy-
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namický prvek tvorby je na příklad základním rysem celé dosavadní Mahenovy
básnické tvorby; je to však také rys, který nejvíce vyniká i u samého Šaldy, nebo
aspoň při nejmenším u Saldy, jak se jeví v interpretaci jeho žáků a ctitelů. Srovnáme-li všechny ty projevy v jeho sborníku a tážeme-li se, v čem vidí jeho největší
zásluhu, dostaneme odpověď velmi výraznou a jednoznačnou. Je to Šaldova vůdcovská
role, zdůrazňovaná do omrzení i tam, kde je principielně nemožná; je to jeho nekompromisnost ve věcech duchovních; je to jeho odvaha; je to jeho elán, s nímž
bojoval za věci ducha; je to zkrátka především dynamická, činná stránka jeho
osobnosti a nikoli její názorová struktura - kteréžto dvě věci se u Šaldy zaměňují
tak snadno, že se naskýtá otázka, není-li cely Šalda vlastně jen v těch bojovnickych
ctnostech a není-li nesprávné viděti v něm také velikého myslitele, který se »propaluje k podstatě věcí,* jak zní oblíbený termín. Titul velikého myslitele se přidával
Šaldovi většinou jen jaksi nádavkem k chvále jeho vůdcovství, bez náležitého kriticismu, a proto je tento problém základem, z něhož se bude musit vycházet při
konečném hodnocení celého Šaldy - hodnocení, jež bude brzy nezbytné. A právě
k této otázce může dáti nejeden podnět Šaldův sborník, který je v podstatě shrnutím kréda celé šaldovské obce.
tv
J. L. FISCHER: TŘETÍ ŘÍŠE. Ú v o d e m d o s o u č a s n é h o p o l i t i c k é h o
s t a v u . B r n o 1932.
J. L. Fischer bohužel jen sleduje tradici všech českých filosofů, jimž nikdy
nestačilo »pouhé« filosofování, »pouhá« contemplatio veritatis, když nedlouho po
vydání prvého dílu své Skladebné filosofie se nedočkavě pokouší napravovat na
podkladě svých principů moderní demokratickou a kapitalistickou společnost a činí
tak zadost - přes svůj t. zv. objektivismus - Rádiovým požadavkům, kladeným na
filosofa, aby totiž dělal filosofii jakožto program na reformu života. Jeho Třetí říše
je kritikou moderních theorií o stavovském státu a zároveň pokusem o vlastní
theorii skladebné společnosti na podkladě korporativního funkcionalismu; je to
kniha, která přes četné své kazy a závažné omyly, kotvící ponejvíce v autorových
nedostatečných konkrétních znalostech hospodářského a právního života, přece jen
patří mezi přední díla naší tak chudé a tak povrchní politické literatury. Není zde
místo podrobně rozebírati jednotlivé kapitoly knihy, v nichž, jako na př. v kapitole Korporativní myšlenka ve světle třídního boje, je řečeno mnoho zajímavého.
Chceme se poněkud obšírněji obírati jen čtvrtou kapitolou. Stavovský stát, jež jest
nepříliš zdařilou kritikou hlavního theoretika moderního stavovství, Othmara Spanna,
usvědčující Fischera z fatálního nepochopení základních problémů Spannova universalismu.
Fischerův hlavní omyl, který vrhá reflex na celé dílo a z něhož nezbytně
vyplývá serie dalších omylů, tkví v naprosto nesprávném pojetí kapitalismu. Podle
Fischera kapitalismus rovná se soukromé vlastnictví. (Na jiném místě Fischer nesprávně spatřuje podstatu kapitalistického řádu v jeho dvojím postulátu: 1° maxima
statků, vyrobených v časovém minimu a 2° maxima zisku, docíleného při minimu
nákladů. Druhý postulát, jimž Fischer opisuje Sombartovu kategorii »Erwerbswirtschaft* možno skutečně považovat za typické »hospodářské smýšlení« kapitalismu.
Avšak nesprávný je první postulát maxima statků vyrobených v časovém minimu.
Kapitalismu nejde o m a x i m u m statků, jde mu, abychom tak řekli, o o p t i m u m
statků, t. j. o takové množství, které jest hospodářsky výhodno vyrobit, t. j. ono
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množství, jež za daných hospodářských a sociálních poměrů jest schopno odbytu
při maximálním zisku. První postulát snad bychom mohli přiřknouti socialistickému
výrobnímu řádu - a ani zde ne bez všech výhrad - rozhodně však ne kapitalistickému.) Znamená-li tedy kapitalismus soukromé vlastnictví, potom celé dosavadní
hospodářské dějiny lidstva jsou dějinami kapitalistického řádu, kdyžtě podle posledních výsledků badání hospodářské historie kolektivní majetek neexistoval ani
v lidské praehistorii, ani v onom mythickém » prastavu« lidstva, v němž různí Morganové a Engelsové záhadným způsobem objevovali formy společenského vlastnictví. Potom na př. středověké společenské zřízení je zřízení kapitalistické, neboť
i ono rostlo ze soukromého vlastnictví. K takovýmto absurdnostem docházíme,
domýšlíme-li Fischerovské pojetí kapitalismu do konce. Soukromé vlastnictví však
vede ke kapitalismu teprve tehdy, když je zbaveno společenské vázanosti, když se
autonomisuje, v obdobích individualismu, jak říká Spann. Víme-li toto, pak se nám
stavovství nebude jevit jen proto, že zachovává soukromé vlastnictví, třebas je
váže (u Spanna pak má vlastnictví přímo povahu léna), jako sebezáchovná reakce
kapitalismu, jak v souhlase se socialistickými theoretiky tvrdí Fischer. Neboř společenskou vázaností a zrušením autonomie hospodářských zřetelů se přímo ruší
podstata kapitalismu.
Jest třeba se dotknouti ještě některých jiných omylů Fischerových. Fischer,
který zřejmě od Spanna (a částečně od Berďajeva) přejal kritický rozbor kapitalistického a demokratického řádu jakožto řádu individualistického, vyznačujícího se
atomisací společnosti a mechanisací všech vztahů, kárá Spanna, že »klade důraz
na individualistický ráz kapitalistického období, když jeho nejvlastnější smysl je
právě v depersonalisaci všech sociálních vztahů«. (Nic nevadí, že o kousek dál
napíše: »Spann má pravdu: tendence dobové směřují k odstranění všech těch o do s o b n ě n ý c h poměrů sociálních, které byly nastoleny kapitalismem*). Vždyť přece
u Spanna »depersonalisace* společenských vztahů jest implicite obsažena v pojmu
»individualismus*. Avšak jsou zde závažnější omyly. Tak na př. Fischer vykládá,
že Spannovo stavovství bere na sebe »názorové i organisační formy čistě feudální*,
že Spannův stav jest vlastně kastou, že jest znovuožitím stavů feudálních a takto
retrogradně prý nemůže probíhati sociální vývoj, neboť prý moderní společnost,
»byť jen nedokonale demokratisováná, nestrpí být uvedenu ve stav feudálního poddanství*. To je nedopatření, jež se Fischerovi stát nemělo. Spannův stav není ani
kastou, ani stavem feudálním. Spann sám spatřuje příčinu úpadku středověké společnosti - vedle pronikání individualistického ducha - v její petrifikovanosti (ovšem
teprv vyznívání středověkého stavovství se vyznačuje ztrnulostí, neboť na počátku
nebyly vytýčeny pevné hranice mezi jednotlivými stavy) a jeho stavy nejsou zkameněliny a nejsou to stavy rodové. To, co jest typické pro Spannovo stavovství,
že totiž stát není ovládán stavy, že se »neskládá« ze stavů, nýbrž je sám stavem
(Der Staat kommt von sich selber her, říká Spann), to zůstalo u Fischera nepovšimnuto.
Z nedostatečné znalosti sociálního a právního vývoje plynou další Fischerovy
omyly: tak se na př. domnívá, že v ceších byl mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
poměr osobního poddanství. Tento poměr se sice vyznačoval mnohými tvrdostmi,
byl však pro obě strany upraven cechovními regulemi a poddanství to nebylo;
středověký tovaryš měl možnost dosáhnouti sociálního postavení svého zaměstnavatele a tu možnost moderní dělník, proletář nemá. Poněkud ukvapený se nám
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zdá Fischerův názor opřeny o parafrázi jednoho místa z Der wahre Staat, že totiž
ideální vládní formou je Spannovi vlastně caesaropapismus. Jak prý sloučí s tím
Spann své katolické vyznání víry? Nehledíc k tomu, že je poněkud ukvapené
z onoho místa činit tak odvážný závěr, bylo by třeba si připomenout, že Der
wahre Staat vyšel v r. 1921, tedy několik let před Spannovou konversí.
Ještě poznámku k Fischerovu pojetí fašismu jakožto sebezáchovné reakce
kapitalismu, »který hledí udržet svůj hospodářský i mocenský monopol společenský tím, že si ukládá společenské vazby nezbytně nutné«. Podobně soudí na př.
i Sombart, jenž považuje Carta del Lavoro za »poslední slovo« pozdního kapitalismu, nastolujícího jistou vázanost při zachování kapitalistické formy hospodářství.
Avšak jest cílem této vázanosti zachování kapitalismu? Na druhé straně jsou zase
theoretici, kteří naopak vidí ve fašismu plánovité hospodářství. Fischer tvrdí, že fašismu se národ jeví jako organismus »výrobců«. Na doklad toho cituje I. čl. Carta
del Lavoro, podle něhož »italsky národ je organismem, jehož životní cíl i prostředky jsou nadřaděny cílům i prostředkům ať jednotlivých ať sdružených individuí, která ho tvoří. Je morální, politickou a hospodářskou jednotou, dokonale uskutečněnou ve fašistickém státě.« Z toho, soudíme, nevysvítá, že by národ byl
organismem » výrobců«. Snad ve II. čl. nalezneme něco, co by toto tvrzení podpíralo. Ale tu právě je háček. Fischerova parafraze II. čl. je zřejmě nesprávná.
Srovnejme Fischera a italský text. Fischer praví: »Výroba tvoří s národního hlediska jednotu; její cíl je jeden a týž a dá se vyjádřiti jako blaho v ý r o b c ů a jako
podporování národní síly« Italský text zní: Il complesso della produzione è unitario
dal punto di vista nazionale; i suoi obietivi sono unitari e si riassumono nel
benessere dei s i n g o l i e nello sviluppo della potenza nazionale. »Výrobce« nalezneme u Fischera, nikoliv v Carta del Lavoro, kde jsou jen »singoli«, t. j. jednotlivci. Fašismu je stát dějinným uskutečněním národa, nikoliv »výrobců«, stát není
pouhým nástrojem, jest zvláštní korporace. (Srv. Walter Heinrich, Der Faschismus.
Staat und Wirtschaft in neuen Italien. München 1932.) V jeho politice rozhoduje
zřetel národní moci, nikoliv zřetel zisku, nejméně už »výrobců«. Vše pro stát, nic
mimo stát a především nic proti státu, říká Mussolini. Kdyby znal Fischer C. Schmittovo učení o totálním státu, díval by se na fašismus trochu jinak.
Nakonec poznámku k použité literatuře. Soudím, že nebylo správné, když
Fischer takřka výhradně (kromě Spanna) použil literatury vycházející z individualistického pojetí stavovského státu; universalistickému pojetí se mělo dostat aspoň
stejné pozornosti. Fischer opomenul literaturu německé romantiky, zejména A. Můllera
a Baadera, nevyrovnal s katolickými sociology (Kettelerem, Kolpingem, Hitzem,
Peschem, z mladších s Nell - Breuningem, Gundlachem a Brauerem) a konečně
s papežskými encyklikami Rerum novarum a Quadragesimo anno; byl by se jistě
vyhnul oné jednostrannosti, z níž pramení řada jeho omylů.
sb
BERNHARD GROETHUYSEN: DIALEKTIK DER DEMOKRATIE. Wien 1932.
Že poukazování na rozpory v demokracii a její kritika, jak se běžně říká, není záležitostí žluče a temperamentu, nebo dokonce koketování s fašismem či hitlerismem jak se u nás někteří »dobří demokraté« domnívají - ukazuje tato krátká studie,
která zhuštěně a naprosto objektivně probírá immanentní rozpor v demokracii, daný
již v samotném jejím počátku a projevující se zřetelně právě v době naší: jde totiž
ve vývoji moderní demokracie o zvláštní d i a l e k t i c k ý proces, jehož jedním pó-
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lem jest moment o p r á v n ě n o s t i společnosti proti individuu, které už nepociťuje
společenství jako něco primárního a samo sebou daného, nýbrž má k němu poměr
kriticky a reflektovaný, a pólem druhým moment s o c i o l o g i c k ý (oba pojmy jsou
od Groethuysena), což je vyjádřeno spíš požadavkem než skutečností, že lid (míněn
tím celek) má vládnout sám sobě. Jinak vyjádřeno: dialektika demokratické ideologie je dána napětím mezi typem »citoyen-občanem«, který chce, aby vládla vůle
celku, na straně jedné a »bourgeois-měšťákem«, který jest individualistou (především hospodářským) na straně druhé. Liberalistický individualista měšťák vzpírá se
všemu zasahování ve svá práva, občan pak vytváří si »obecnou vůli« a celek v hypostasované vůli národa: prostředníkem mezi nimi je nový lidský typ - příslušník
strany - a tady nastává v demokracii vlastní problém. Strana vzniká ze spojení
částečné a celkové vůle a dá se označit jako o r g a n i s a c e z e v š e o b e c n ě n é
v ů l e č á s t e č n é . Nesnáz se pak objeví tehdy, kdy tato partikulární vůle chce
být vůlí celku, jak jsme svědky ve všech státech demokratických. Tady jsme také
u kořene všech těch nesnází demokracie, jak se u nás eufemisticky říká, když se
chce obejít kritický rozbor. Sumou částečných zájmů má se přijít k zájmu obecnému, čili mají se sčítat jablka a hrušky. Tato skutečnost je podstatná pro moderní
demokracii a nelze ji obejít: je v ní nejen klíč k pochopení »dialektiky demokracie«,
jak o ní mluví Groethuysen, ale také projev hlubokého rozrušení pospolitosti, která
se atomisovala v částečné zájmy v politických stranách s jejich ideologiemi, které
činí nároky na obecnou platnost. Groethuysen ve svém »hermeneutickém pokuse«
poukazuje správně na skutečnost první; druhého fakta se dotýká jen letmo, snad
z nedostatku místa, ač pohled do duchovních změn, které rozrušovaly středověkou
pospolitost a které šly zároveň se vznikem demokracie (a také ovšem před ní) by
učinil obraz dialektiky demokracie jistě výraznější.
rv

P O Z N Á M K Y
PIŠTE DETEKTIVKY! »Velebím, ano, docela vážně velebím muže i zbraň i autora, který ji stvořil. Velebím nevyrovnátelného a jedinečného Wallace, Adamse
i domácí zboží - Rosůlka...« »Nechť jsou jejich jména požehnána a nechť jejich
knihy se vyprodávají v nákladu až stotisícovém.« »Happy end není jen banálním
ukončením, závěrečná hubička mezi pronásledovanou dívkou a statečným detektivem
není pouhou sentimentalitou. Ne, to je jen jiný výraz onoho vše ospravedlňujícího
heteronomního zákona, o němž přemýšlel Immanuel Kant v ten okamžik, když
se díval na hvězdy. Je to obměna českého » Pravda vítězí«. »Ó, jakým by bídným
byl náš život, kdybychom neměli detektivek!« Nemyslete si, že je to apríl, nikoliv,
ani si z vás nikdo netropí vtipy, tyto citáty jsou myšleny nesmírně vážně a napsal
je jeden z dobře smýšlejících, V. S. Vilinskij v předposledním čísle Archy. V článku
nazvaném »Chvála detektivky*. Nevíme, co si o detektivce myslí ti spisovatelé
detektivek, kteří jsou zde tak velebeni, ale její definice podle Vilinského jest taková:
»Je to koruna, vrchol, meta, cíl, vtělená skvělost, dosažení ideálu«. Řeknete, že to
už nejsou ani vtipy, ale patrně nějaké pominutí smyslů. Nikoliv, to jest jen extase,
která stoupá k vrcholu, od Kanta k Dostojevskému, jenž byl vlastně profesionál-
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ním spisovatelem detektivek, jeho »psychologisování, sloh atd. jsou mu věcmi vedlejšími«, neboť »jde o to, že Dostojevskij si liboval v zločinu a to nikoliv v nějakém nepatrném přečinu, nýbrž v zločinu docela pořádném: vražda, znásilnění,
falešná hra atd.« Ale to ještě není konec, autor, přeletěv právě Ameriku, Anglii
a široširou Rus, vznáší se zrovna nad literaturou československou. »Kdyby Jaroslav
Durych, Vančura, Jiří Mahen, Jakub Deml, Karel Čapek, F. V. Krejčí a vůbec všichni
spisovatelé a básníci měli nás, své čtenáře, opravdu rádi, mohli by nám alespoň
jednou ročně napsati nějakou hezoučkou detektivku«. »Nejhůře jsou na tom autoři
tak zvaní katoličtí, kteří nesvědomitě konají své povinnosti« protože nepíší detektivky, »ti tomu nerozumějí a proto odpuzují čtenáře«. Ale sledujte raději autora
»Chvály detektivky«, jak dostupuje vrcholu, kde >zasněně touží: O kéž by naši
spisovatelé alespoň po nějaký čas psali pro nás toliko obyčejné detektivky, abychom pookřáli a dovedli znovu rozlišovati mezi dobrem a zlem«, vždyť »máme
v těle krev - ne vodu* jako literární estéti. - Sledovat let tohoto autora, na to by
bylo opravdu třeba geniálního detektiva, jehož geniálnost by spočívala v tom, že
by si usnadnil stíhání dojitím k zpustošenému zelnému poli a z některé hlávky zelí
by vytáhl autora »Chvály detektivky«, který tam způsobil takovou pohromu. Nám
ale postačí, když Vilinskému řekneme, že to není ani krev ani voda, ale nějaká
velmi ošklivá tekutina, která stříká při této duchovní zabijačce a po které se nám
zvedá žaludek. Bylo by záhodno, aby Vilinskij nepletl Dostojevského, Poea a Chestertona s Rosůlkem, Wallacem, Adamsem a hlavně s Vilinským. Chtěli jsme požádat Vilinského, aby za takovýchto okolností detektivku nepsal, ale víme, že od
té doby, co se dal do spisování románů, je už na to pozdě. Nezbývá, než aby svou
chválou detektivky obtížil ještě sebe. Budiž tedy veleben jedinečný a nevyrovnátelný Rosůlek, Vachek, Vilinskij atd...
fl
A NEZAPOMÍNEJTE NA SATIRY. Vyčiniv českým autorům, zejména katolickým, že nepíšou detektivky, vrhl pan Vilinskij letmý, ale propalující se pohled
na českou satiru a shledal, že taktéž za nic nestojí - že je přízemní, bojácná, bez
vtipu a tak dále. Toto poznání bylo asi také jednou (neříkáme, že nejsilnější) z pohnutek, které ho vedly k tomu, aby se také pokusil o krásné písemnictví a napsal
svůj první román »Mařenka chce jinou vládu«. Lidové listy napsaly o tomto výplodu, že při něm člověk vzpomíná klasiků ruského humoru. Nemůžeme než se
připojiti k tomuto úsudku. I my vzpomínáme při jeho četbě na klasiky ruského
humoru, třebaže s trochu jinými pocity. Maně při tom vzpomínáme i na románové přílohy »Proudu« a jiných tiskovin; romány, které v nich vycházejí jsou sice
po mnoha stránkách většinou lépe udělány než román p. Vilinského, ale přes to
se nedá upřít, že je to obor, který by asi nejlépe hověl jeho schopnostem. A tak mu
ze srdce přejeme, aby se v něm opravdu »našel« - jen bychom mu ještě doporučovali pilnější užívání slovníku cizojazyčných slov, pokud jde o jejich pravopis.
tv
KOUTNlK DO BOJE TÁHNE. V posledním čísle Činu reaguje Koutník na
naši poznámku, týkající se jeho článku »Nesmrtelnost duše a sociální otázka«.
Vrací se k naší výtce o bohatcích, o jejichž duše má nápadný zájem, a vytýká
nám, že netvrdil, že každý dnešní boháč věří v nesmrtelnost duše. Tvrdili jsme
něco podobného my, když jsme uvedli několik typů bohatců, kteří nemají kdy
myslet na věčnou blaženost, ať už v nesmrtelnost duše věří nebo ne? Ale podí-
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vejme se na to, co Koutník tvrdí dnes a co tvrdil před několika týdny. » . . .v soustavě spočívající na víře v nesmrtelnost duše si bohatí získávají zásluh podporováním chudých...« píše dnes, ale před několika týdny vypadalo to takto: »Bohatí
si zase získávají věčnou blaženost tím, že podporují chudé.« Tedy včera »věčná
blaženost«, dnes jen »získávání zásluh« a zítra zase něco jiného. Koutník nám vytýká, že jsme jeho článek čtli nějak podivně. Není divu, když dnes sám nepřečte
dobře to, co napsal včera. K dalšímu citujme ještě dvě věty z Koutníkova článku
»Nesmrtelnost duše a sociální otázka*. »V sociální soustavě takto uspořádané si
jeden věčnou blaženost získá odseděním v slzavém údolí, druhý si ji zaplatí!«
»V tomto názoru není místa pro myšlenku odstranění bídy.« Tyto věty jsou adresovány na účet soustavě spočívající na víře v nesmrtelnost duše, jak tvrdí Koutník.
Protože křesťanství, a chce-li Koutník, tedy katolicism, je soustavou, abychom se
drželi Koutníkových slov, jejíž základ spočívá na víře v nesmrtelnost duše, týkal
se jeho článek v Činu především katolíků. Pak ovšem je to pro Koutníka trochu
horší, neboť to, co tvrdil ve svém článku, ukazuje, že má o učení katolické církve
asi takové ponětí jako nejprázdnější sekretář některé politické strany. Před zásluhami je něco jiného, o čemž Koutník nemá ani potuchy, a způsob, jakým vše
v Činu traktoval, zbavuje nás povinnosti mu to vysvětlovat. - Ale šlo mu o něco
jiného. Aby si schladil žáhu na PhC Pucynovi, vytáhl proti Řádu a katolickým
intelektuálům a to přesně podle ošuntělého ganttogramu českého pokrokáře. l a k o v ý
ganttogram na katolického intelektuála vypadá takto: 1. je katolík, 2. nadává
a spílá, a za 3. přidá se k tomu Léon Bloy. Tvrzením, že katoličtí intelektuálové
u nás jsou katolíky komusi navzdory anebo proto, že tím chtějí dopalovat ty
nevěřící (třeba Koutníka), se nebudeme zabývat, protože budeme s tím stejně rychle
hotovi, když řekneme, že Koutník je socialistou nebo liberalistou navzdory třebas
Stříbrnému nebo aby dopaloval uzenáře X. Y. z Třídy vítězů, což ostatně může
být útěchou jeho srdci a my proti tomu nemůžeme ničeho namítat. O racionalisticko-technicko-dervišovském tanci jeho mozkových ganglií se zde nemusíme
šířit, o tom své svědectví podal PhC Pucyna v 2. čís. Řádu. Též nebudeme do
polemik podle polemických moresů Koutníkových zavádět ubohé slovní (řádní pánové) vtipkování o činech, pačinech či ovčínech. Musíme však říci Koutníkovi,
který si myslí, že jsme v několika poznámkách chtěli hájit nesmrtelnost duše, že
nás to ani nenapadlo. To ponecháváme theologii. Ti, kteří v ni věří, nepotřebují
ji obhajovat při každém škytnutí podobných Koutníků. Ujišťujeme ho, že nám šlo
jen o jeho duchaplnosti jako takové. Ostatně, kdyby Koutník Řád trochu důkladněji pročetl, našel by, a doufáme, že ještě najde, svědectví (nikoli obhajobu) o nesmrtelnosti duše dost a to od těch, kteří se čerta starali nebo starají o to, co o té
věci říká Koutník. Dále se Koutník pohoršuje nad tím, že prý špatně čteme. Podívejme se, jak čte tedy on. Napsali jsme do Řádu kritický referát o Kratochvílově
knize »Meditace věků«, soudili jsme tedy Kratochvílovo dílo, při čemž nikdo nezavadil o to, jestli Kratochvil je katolíkem či ne, ale Koutník z toho vysoukal,
kdoví podle jakého ganttogramu, že Dr. J. Kratochvil, docent theologické fakulty,
není katolickým intelektuálům dost katolický. Koutník se asi domnívá, že musíme každého katolíka chválit už proto, že je katolíkem, asi tak jako se v některých časopisech chválí lidé pro příslušnost k určité klice a nikoliv díla. A na konec,
jaký vztah k tomu všemu měla ta kulička, již si Koutník tak dobromyslně zaměnil
se svými hmotnými statky, o kterých ovšem nebylo ani řeči. Nad Koutníkovou
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nechápavostí rozřehtali by se i koně proslulého pomníku Svornosti, kdyby už stál
na Mírovém náměstí. Aby z toho něco měl i Koutník, upozorňujeme ho, aby si
přečetl v třetím čís. Řádu poznámku, která následovala za poznámkou o jeho článku.
A k tomu všemu mu nemůžeme než poradit, aby trochu přitáhl opratě koňského
potahu svých představ, který se mu tak nebezpečně vzpíná v mozku, že jsou obavy,
aby se mu úplně nesplašil.
jd
KTERAK P. DR. PENČÍK NOVOU ŠKOLU NÁRODOHOSPODÁŘSKOU
ZALOŽIL. Již celý rok se u nás hovoří a píše o deflaci, která vinou několika zaslepených a ziskuchtivých teoretiků působí našemu národu větší škody než hospodářská krise, neboť ochuzuje lid o miliardy hodnotných československých korun.
Zásluhu o potírání piklů deflacionistických má nesporně Dr Hynek Penčík, osoba
lidu českému do té doby neznámá. Někteří lidé tvrdí, že je příbuzným spisovatele
Vavřince Řehoře, jiní opět Jana Kobra, všichni se však shodují, že je malorolníkem
ve Výspě, v kraji zněmčeném, kde má nepatrný zbytkový stateček. Není o něm
více známo kromě toho, že svá pojednání ve Venkově podpisuje šifrou Dr HP.
Pídili jsme se po zprávách o něm na všech čs. universitách, nikde však ho neznají.
Dr. Hynek Penčík studoval v cizině.
Dr HP postřehl v zájmu vlastním, a jak sám tvrdí, i v zájmu milionů lidu
malorolnického, že na jedné straně je málo peněz a na druhé mnoho dluhů. Statistikové (úřední i političtí) vypočítali, že půda je zadlužena 12 až 50 miliardami Kč.
Dokud nezmizí tento nepoměr, krise nemůže za žádnou cenu přejít. Bude nutno
buď škrtnout dluhy, nebo provést reflaci. Dr HP se ptá: ošetřit nebo tisknout?«
Poněvadž není z čeho šetřit, bude třeba tisknout. Zlomyslní deflacionističtí ostouzeči tvrdí, že Dr HP chce tisknout peníze. Je to při nejmenším omyl, neboť Dr
HP neříká, co tisknout. Jsou to titíž lidé, kteří i našim znamenitým státníkům popletli do té míry hlavy, že tito místo rozmnožování národního peněžního bohatství
jali se peníze stahovati. Všichni plutokraté od Dr. Preise až po služky, které šetří
na výbavu, tisknou teď k zemi nešťastné dlužníky. Jejich kapitalistický systém je
nemilosrdný. V Hynku Penčíkovi nám vyrůstá čs. Karel Marx čtvrté desítky dvacátého století. Pštrosi, zvedající hlavu z písku se mu posmívají, že jeho učení je cítit
macko vinou.
Za jediný rok úspěšné vědecké a propagační činnosti se Dr HP dočkal epigonů.
Vůdcovství se má někdy k epigonství jak nebe k dudám, ale Dr HP má dva epigony, na které tato úměra neplatí.
Prvním z nich je pan JUDr. Karel Mareček, Dipl. sc. polit. & D. D.*), muž,
který přes svou sbírku akademických titulů chápe všechny problémy co nejpraktičtěji. Za svých studií na křídlech amerického orla vedle diplomacie, zemědělství,
dolarových princezen, prohibice a cowboyů si všímal též peněz a důchodů. Poznal,
že co se týče peněz, je u nás bída a že náš hlavní nedostatek spočívá ve špatných
metodách. Kdybychom použili osvědčené angloamerické metody kontrolované inflace, rozmnožení peněz a důchodů a potírání dluhů, bylo by nám v krátké době hej a
krise by byla potřena. Bílý Muž je spoluotcem učení Penčíkova, neboť prokázal
jeho praktickou upotřebitelnost. Jasností a srozumitelností svých zásad vyniká ještě
nad Mistra. Netak již druhý epigon, hlava hloubavá, pletichami deflacionistů do neklidu vyšinutá.
*) t. j. D o c l o r of Diplomacy, nikoliv D o c f o r of Divinify.
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Bohumil Tumlíř. Co Mareček praksí, to Tumliř teorií. Jsa rodilým statistikem,
má k tomu i mravní oprávnění. Ačkoliv je teoretik, nabádá k větší praksi v řešení
krise. Krisi nelze řešit teoreticky, což je zásadní blud deflacionistů, kteří nad to
jsou povoláním toliko profesoři. Mezi teoretickým národním hospodářstvím a praktickou hospodářskou politikou je značný rozdíl. Ze všech zvláštních činitelů, kteří
působí tento rozdíl, jest však nejdůležitější ten, který Maďaři vyjadřují výstižně
okřídlenými slovy »lidé štěkají, ale peníze mluví.«*)
Na základě čs. demokratického principu třídí Tumlíř příčiny krise podle toho,
kterému »názoru« odpovídají, na příčiny dle názoru 1. zemědělského, 2. dělnického,
3. průmyslového, 4. kapitalistického a 5. dlužnicko-podnikatelského. »Pro jednotlivce,
kteří jsou svým hospodářským postavením upoutáni k zájmům několika hospodářských skupin, hodí se k o m b i n a c e z několika těchto výkladů o »prapříčině« hospodářských potíží doby«**) Je jisté, že tu mohou býti značné komplikace názorové,
které činí problém příčiny hospodářské krise značně složitým a závislým na demokracii a politických stranách. Vždyť zbytkový statkář může být zadlužen a při tom
může být státním úředníkem. Je na př. možný názor ministerského rady, který
má kapitál uložený, při tom sem tam nějaký dloužek, plat pozastavený pro alimenty, který je pod ochranou nájemníků a jehož milostpaní jezdí na léto na
Rivieru. Jsou to velmi důležité věci, které zároveň dokazují, jak je důležité dbát
prakse.
Tumlíř konečně ukazuje, jak v době konjunktury zlata ubývalo, kdežto dnes
v době nešťastné deflace zlata přibývá, takže není pravda, že úbytek zlata je »prapříčinou« krise. Je-li to pravda, pak je to důležitý hospodářský poznatek. B. Tumlíř
jako statistik a jako národohospodář školy reflacionistické čili Penčíkovy jistě neopomene ve Venkově pomocí kurvilineární extrapolace vypočítati, kolik bude zlata
v roce 1940 a jaké z toho budou resultovati ceny vepřů v okrese Česká Lípa. Do
té doby bude jistě potřena podvratná agitace deflacionistických profesorů, poněvadž
podle návrhu Tumlířova tito zhoubní tvorové nemají býti příště k zaříkávání krise
připuštěni, ale zkrátka a demokraticky vyřazeni.
Krátká a romantická historie školy Penčíkovy ukazuje, jak dobře procítěný
soukromý zájem může vésti národ ku štěstí. Kdyby naši geniální politikové a jejich
pomocníci nebyli poděleni zbytkovými statky, nepocítili by trampot našeho zemědělství, a kde by se pak našli prostředníci mezi lidem a jeho zástupci? Štěstí, že
se najdou lidé, kteří svůj zájem dovedou vštěpovati lidu a povznášeti na zájem
celku. Jejich prospěch je pak jen nepatrnou provisí za jejich službu veřejnosti. - lý
JAKÝ TO FILOSOF! Vystoupení prof. Rádla bývají věru atrakcemi. A protože
jeho extempore bývají všestranná jakož i tak říkajíc pronikavá, prostupuje toto živé
svědomí již drahná léta diskutivní hladinu českého života. Proud jeho řeči se nezastaví před žádnou překážkou. Tento svědomitý majitel svědomí založil nejvelkolepější žvanírnu Ymku, v níž se geniálně spojuje nemlčení s moderním komfortem,
a sám zůstal filosofem proto, že nemlčel.
Když si nedávno sáhl na současné umění a nahmátl poklopec, dohřál opět
několik starých poctivců, kteří to myslí s uměním dobře, a ti se do něho dali, až
(Rádi má také stoupence) dr. Smetáček, třtina na levici větrem se klátící, hlas lidu,
svého to pána, prohlásil, že se činí pokus Rádla odstřelit.
*) Venkov 18. února 1933.

**) tomtéž.
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Pokládáme za milou povinnost ubezpečit lid, že podle všeho se nic takového
nechystá, nebo aspoň ne s této strany. Sdělujeme všem budoucím sirotkům, že
bude-li Rádi někým odstřelen, tedy sebou samým. Pohnutá historie nešťastného
Abaelardova poklopce mu byla k tomu vítanou příležitostí, na které nešetřil ani
sebe ani zvolavníků. Zatím co se svatým Augustinem se stačil vyrovnati v »Dějinách filosofie« na osmnácti stranách, s Albertem Velikým n a c e l é j e d n é s t r a n ě
a se svatým Tomášem na šestadvaceti stranách, láska Héloisina ho inspirovala k osmnácti stranám, Na důkaz Rádiová samostřílení jsme vybrali nejtučnější zvolavníky
v jeho interpretaci historie o Abaelardovi a Héloise, jeho vlastní speciality:
Poručník se pomstil, najal chlapy, kteří
Abaelarda v noci přepadli a vykleštili.
Brzo si postavili i chaloupky z hlíny a kamení, ba i kostel z kamení a dříví, tedy
jakýs klášter.

Jaká ztráta, jaké neštěstí!

Jaká krása!

Ihned mu napsala list, pohrdavý ke zbožnosti, vášnivý a oddaný.
Mnich bez discipliny, představený kláštera
bez péče o svůj úřad, který neumí ani
zavést pořádek ani se pořádku podvolit.

Jaké to posouzení filosofie!

Profesoři ho nenáviděli:
Oni říkají, že jsem výborný v logice, ale
že jsem těžce nedostatečný v čisté lásce.

neštěstí!
Jaký výkřik filosofa na konci
jeho kariéry!

Jaký dopis!

Tímto »jedním dechem* vypouští čarostřelec šíp za šípem, zvolavník za zvolavníkem, to všechno a ještě víc vměstnal na sedm svých stran... a což toho bylo
ještě okolo! Až konečně: ještě jednou poklopec. Kdo chce ještě odstřelovat Rádla ?
Jaký to
filosof!
-oro-

O S V Ě H A

A

S M U C H A

PRO Č E S K É H O D U C H A P U C H A
MÍSTO

EPIGRAMŮ
I.

»Uprostřed naježené Evropy nemůžem potřebovat, aby se ve vnitřní politice
pletichařilo, manévrovalo, taktisírovalo a vůbec pletlo řádnému chodu věcí mezi
nohama.«
Eduard Bass, Lid. N. 19. II. 1933.
II.
»Příznakem demokracie jest však právě odpor ke všemu dogmatismu. Demokracie nepřisahá na nic, ani na sebe samu. Nic však také nezavrhuje, neboť neví,
co bude zítra potřebovat, když se míní rozhodovat z chvíle na chvíli podle stále
se měnící situace.«
P. Buzková v Čes. Slově 23. II. 1933.
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III.
Podle zpráv denních listů dostala Kostnická jednota podporu 300.000 Kč
z fondu pro - umělá hnojiva.
NEBEZPEČNÉ

SKLONY
- kritika je ve psí.

Kritikové kritiků
kritisují kritiku,
že je mírná, že je přísná,
že to za ni píše klisna,
že moc götzá, málo ví,
že má všechno hotovy,
stopujíc jen souvislosti
se svou vlastní přiblblostí,
že má dobré svědomí
prorockého pitomý,
jenž vždy věda, co se klubá,
mlčí, až mu vrže huba že nevede, že má v é s t . . .
Pro mě ale jisto jest,
že přec vede, to dím směle,
třebaže jen do někam.
Z D A T N É ŠPRÝMKY V Ů D C E YMKY
Jak blahy los to české zemi padl,
že zrodil se v ní Emanuel Rádl!
Ten ve vědě se vyzná tak jak v sýru
a má svou skepci, taky má svou víru,
že když se někdy myšlenka v něm vzpříčí,
se povznese do sféry nadopičí.
On promptně šije z tu- i přinesených látek
apartní šatky pro pátek i svátek,
on prokoukne vše zezdola i shora
a každý úhor břitkým rádlem zorá.
Tak po způsobu vzácných pionýrů
nám ukázal na poesii míru:
Co jsme se stále nadělali řečí,
jaký že je to velikán, ten Strachey;
a zatím on - ach jde to s krásou s kopce! tu krásu všechnu vložil do poklopce.
Ihr seht, wie geht das Abendland zugrunde:
denn noch ein Jahr, vielleicht noch eine Stunde,
a byla by pak pro nás - co by ne! tak krásná YWCA jako kombiné.
MAXIM AX

ŠALDŮV ZÁPISNÍK
vychází každý

třetí týden — mimo prázdniny.
Předplaťte si V. ročník,
k t e r ý právě vychází.
Předplatné na celý ročník
45•— Kč. Jednotlivá čísla
o 32 stranách za 3•— Kč.

Nakladatelství OTTO G I R G A L ,
PRAHA-SMÍCHOV 222.
Nakladatelství

Miloše P r o c h á z k y ,
Praha I., Kaprova ul. 3.
Cellini. Vlastní životopis,
brožov. Kč 6o, váz. celoplát. Kč 8o,
polopergam. Kč 90, polokož. Kč 105,
celopergam. Kč 160, celokož. Kč 160.

Moppe VI., Přirozené a duchovní
základy světa a života,
brožov. Kč 70, váz. plát. Kč 100.

Sedlák Jan, Petr Bezruč,
brožov. Kč 28, vázaná plát. Kč 50,
číslované výtisky na velínu Kč 70.

Kybal Vlastimil, O Španělsku,
brožované Kč 20, vázané plát. Kč 28.

S t u d i e prof. J. V a š i c i

Tři kapitoly o českém
literárním baroku
vyšla též jako zvláštní otisk
v pěkné úpravě v omezeném počtu výtisků,
Cena Kč 6•—.

Monfherlanf Henrí, Zápasníci

s býky,
brožované Kč 20, vázané plát. Kč 28.

Na tyto ceny se poskytuje celoročním předplatitelům časopisu „RÁD" sleva 10%.

Na skladě u všech knihkupců.

Expeduje
Administrace revue „ŘÁD",
Praha XIII., Palackého 74.

L I S T Y PRO U M Ě N Í A K R I T I K U
VYDÁVÁ MELANTRICH,
ŘÍDÍ B E D Ř I C H F U Č Í K S R E D A K Č N Í M

KRUHEM

A U T O Ř I PRVNÍCH ČÍSEL LISTŮ PRO U M Ě N Í A K R I T I K U
B O Ž E N A B E N E Š O V Á - F R A N T I Š E K B I D L O - J A N ČEP - KAREL
D O S T A L - | . L . FISCHER - O T . FISCHER - JAN F R A N Z - BED
F U Č Í K - FR. H A L A S - JOSEF H O R A - J I N D Ř I C H HOŘEJŠÍ E G O N H O S T O V S K Ý - F R A N T . H R U B Í N . FR. C H U D O B A .
R O M A N J A K O B S O N . FR. K O V Á R N A . E. B. L U K Á Č - M A R I Í
MAJEROVÁ - B O H U M I L M A T H E S I U S - VILÉM M A T H E S I U S •
JAN M U K A Ř O V S K Ý - J A N N E V O R Á L - V Í T Ě Z S L A V N E Z V A L
KAREL N O V Ý - I V A N O L B R A C H T . A . M . PÍŠA - JARO
SLAV SEIFERT - F. X . Š A L D A - J I N D Ř I C H Š T Ý R S K Ý . V Á C L A V T I L L E - JOSEF T R A G E R - V L A D I S L A V V A N Č U R A ALBERT V Y S K O Č I L - MILOŠ W E I N G A R T - RENÉ WELLEK
JAN Z A H R A D N Í Č E K - V I L É M Z Á V A D A
ALAIN - S H E R W O O D ANDERSON - MARCEL ARLAND V . G . C A L D E R Ó N - G . C H . CROS - J O H N D O N N E - P A U L
E L U A R D - K A R L K R A U S - C ; M A N S F I E L D O V Á • VIKTOR.
ŠKLOVSKIJ
VYCHÁZÍ KAŽDÝ DRUHÝ A ČTVRTÝ ČTVRTEK V MĚSÍCI.
ČÍSLO O 3 2 STR. 2 KČ. R O Č N Í PŘEDPLAŤ. (NA 20 ČÍSEL) 4 0 Kč.
KAŽDÝ PŘEDPLATITEL P R V N Í H O ROČNÍKU DOSTANT
Z D A R M A JAKO P R É M I I S O U K R O M Ý T I S K N O V Ý C H B Á S N Í
JOSEFA H O R Y : „JARNÍ V Í T R " .
Přihlášku pošlete.v obálce f r a n k o v a n é 30 hal. s v é m u knihkupci
nabo p ř í m o na adreso nakladatelství
M E L A N T R I C H A . S. V P R A Z E X V I . . H U S O V A 20
Zašlete ml nezávazně na ukázku I. číslo Listů pro uměni a kritiku.
Nevrátim-li je do 14 dnů, m ů ž e t e m i pokládat! za odběratele.
Přihlašuji se k odběru Listů pro uměni a kritiku.Předplatné pošlu složenkou předem na celý rok (s nárokem na prémii)- na půl r o k u - na čtvrt roku.
(Co se nehodí, škrtněte.)
Jméno
Zaměstnání.............................................................................
Adresa

DOPORUČUJEME
KE

KOUPI:

D E V Ě T BALAD. Ze sbírky
„Des Knaben Wunderhorn".
Přeložil O. F. Babler. Rytinami vypravil A. Schamoni. Vydal Otto F. Babler, Svatý Kopeček 73., u Olomouce.
Kč 14—
JOHN KEATS A FANNY
B R A W N O V Á . Přeložil a úvodem opatřil A. Vyskočil.
Pourova edice sv.III. V. Pour,
Praha-Vinohrady.
Kč 21 —
Dr. M. Habáň, SEXUÁLNÍ PROBLÉM. Druhé rozšířené a přepracované vydání. Edice Krystal, sv. 15. Vydala revue Na
Hlubinu, Olomouc, Slovenská
č. 14.
Kč 7 —
SBORNÍK MEZINÁRODNÍCH
FILOSOFICKÝCH KONFERENCÍ V PRAZE Nákladem
Filosofické revue, Olomouc,
Slovenská 14.
Kč 20'—

Odvolávám s« na váš insert v Časopise

KURSY DOBRÉHO

DÍLA

Poslední svazky:
Romano Guardini: LITURGIE JAKO
Pierre Delbet: ÚKOL MAGNESIA VE
HRA
Kč 7'50
ZJEVECH BIOLOGICKÝCH Kč 5 —
Romano Guardini: TĚŽKOMYSLNOST
Theophile Delaportě: KATOLÍCI MOA JEJÍ SMYSL
Kč 5 ROVÍ
Kč 6'—
Konstantin Miklík: K SVOBODĚ BADÁNÍ.
Expeduje Dobré Dilo, Stará Říše na Moravě. — Pro pražské odběratele na skladě též
u Leo Raise, Praha-Bubeneč, Švecová ul. 32, nebo B. Chlumeckého, Praha-Břevnov,
Malého náměstí čp. 100.

