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J AN Z A H R A D N Í Č EK

D V O JZ PĚV JITRA
Noc Atlantida do dne propadá se
a šiky ptáků zanikají v kráse
nad svatou nutnost našich konání
listnatý prostor hlavu naklání
potlačiv v sobě tem né malicherné
hle patřím zase mezi všechny věrné
kdo chutnávají plané zákony
Zelený vítr pohnul pláštěm krajin
nad tajemstvím se vlní závoj Majin
z tmy hlíny klíček prodírá se k světlu
slunce král stínů zdvihá zlatou metlu
a řeřavějí rudě záhony
V trávě se rozsypalo nebe nocí
slyš svěžest všeho zpívající v krocích
však dosud teskníc vpletena je v listí
má myšlenka a ptáci rájem jistí
obrazy výšek pijí z kalužin
Hle začal den a růže a i blín
se stejně otáčejí po jase
duše mlh k řekám nachýlila se
z nebeských letohradů do kořání
napíná se vod sladké kolotání
jak vnitřek andělů se vzedmou vůně
a celá zem oslice Balámova
poslouchajíc začíná věčně znova
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Však jako černá věž se hrůza v očích tyčí
všech těch kdo tady nechtějí být ničí
den za noc zaměnivše nyní jdou
kéž anděl rozbije jich masku zlou
V povětří povívají modré stuhy
halí se zem v plášť císařovny duhy

K JARU
Zdvíhá se vítr jiných dní,
mír ojínělých ratolestí
o stěnu ticha stříbrem zní.
Co ve mně horké ještě - jde
v chlad něhy vichrné se vznésti,
však fontány neřekly ještě vše.
Neřekl všechno sivý žal
a také radost zlatoústá,
když vítr jí zpívat někdo dal,
jej v němých kusech vrací zhusta.
Však já, jenž k slavení zrozen jsem
a vsazen ve svět ještě nehotový,
fontána, žal a vítr v něm
i radost budu - a ta poví.

N Á V ŠT Ě V A
Dnes oděn v díry své se k tobě vracím, kraji
do křivek dvou tě zaokrouhliv zas.
Zelená udatenství smrků vlají
a v žlutí strnišť se brouzdá pozdní jas.
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Chuť podzimu závratnou zas chutnám na ponebí,
kyselost sliv a trpkost trnek tvých,
po bocích tvých minulost klouzá k nebi
a plankty větru znějí v plandání zpozdilých.
S bronzové kštice zahrad prosvětlených
list hořce padá v bláto podzimní.
Snad ruce, snad ústa těch kdysi narozených
celují víčka krátících se dní.
A já jak masku přijav tlak tvých strání
jsem dláto vichřic tvých tak pocítil,
že vtisknu tvar těch povětrných skrání
a drsnost tvou - do roztoužení chvil.

JAN C E P

SAM OM LU V A
Okno bývalo otevřeno a lidé se před ním zastavovali. V noci,
když šli opozdilci z hospody, padalo na silnici červené světlo a za
poodhrnutou záclonkou bývalo vídat na ubohé zdi stín kolísavého
plamene a ohromných rukou.
Mluvila ustavičné, ale její řeč, ačkoli byla složena se známých
slabik, nemela smyslu. Jak to dráždilo, ty zvuky vyrážené s námahou
a už už nabývající srozumitelnosti!
Mluvila a mluvila a na zdi se zmítal stín jejích rukou a děsivé
hlavy. Znělo to jako hukot vody převalující se v hloubkách, zadr
hovalo se to jako vzlykot a najednou se to končilo slabým zívnutím:
»Aach..« A za chvilku to začínalo znovu.
»Už prý je docela proleželá«, říkali opozdilci odtrhujíce se od
okna a jistý nepříjemný pocit se jim dral k povrchu pivních par.
Jizba nemocné byla plna spáčů. Dcera a zeť leželi na druhé
posteli a děti byly rozloženy po zemi na slamnících. Zvykli si už,
že babička v noci mluví, a jejich dech se mísil s nezřetelnými žalmy
umírající. Jenom dcera se chvílemi nazdvihla, motala se k matčinu
lůžku nezvedajíc víček, urovnala jí podušku pod dlouhými bílými
vlasy zplihlými potem, a zase vrávorala nazpátek.
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Brada nemocné byla nazdvižena, oči otevřeny dokořán a horečné
ruce předly neviditelnou síť. Na stole se dusila petrolejová lampička
přikrytá kusem hadru. Dlouhé minuty šly pomalu jedna za drahou,
až k prvnímu zakokrhání a vlaštovčímu pokřiku na návsi ještě
sinavé. Ráno přinášelo trochu úlevy. Rty nemocné, zkornatélé horeč
kou, se přestaly pohybovat, ruce spočinuly na přikrývce a oči se
zavřely ke krátké dřímotě. Novák odešel s uzlíkem pod paží do
cihelny, děti si protřely oči vodou ze džberu a vyhrabavše pod
lavicí roztrhanou čítanku a sešit odšouraly se do školy. Novačka
trochu poklidila, přejela po podlaze mokrým koštětem, postála chvil
ku nad nemocnou a šla přes dvůr do statku na práci.
V
jizbě je ticho, hodiny tikají, slunce klade světlo zbarvené
zelení na prkna s širokými škvírami a na stěny skvrnité plesnivinou.
Zatím co se venku probouzí bzukot červnového dopoledne, otvírá
nemocná oči, dívá se okolo sebe, jako by si na něco vzpomínala,
a pak si zhluboka vzdychne. Ještě jednou den!
Ještě jednou tato ubohá světnička s otlučenou omítkou, popsa
nou od dětí barevnými tužkami, s harampátím pod lavicí, s moucha
mi na stropě. Tady se na konec ztroskotala s postelí, na které leží,
a s tamhletou skříní v koutě, kterou má po matce a v které teď
visí šaty celé rodiny, mezi nimi také její svatební sukně a plyšový
kabátek na zimu. Vlňák si půjčují s dcerou, neboť Stázka musí
šetřit na děti.
»Až sem jsem se dokutálela«, myslí si stařena. Nikdy se nepo
zastavovala nad proměnami svého života, nebylo času. Nejdřív s mu
žem pryč z dědiny, kde se narodila, aby měl blíž do města do
sladovny, pak sem tam po světě, už s dětmi na zádech a v náručí,
s pruhovanými peřinami přes nohy lavice a stolu. A sotva to složili
v novém bydlišti, začalo to znovu: někdy měli na celý bochník,
někdy jen na půl. Někdy toho mohlo být i víc, ale oni nepamatovali
na zadní kolečka, to ne. O muzice bývali s mužem v hospodě až
do rána. Nebožtík seděl u stolu s kloboukem v týle a ona výskala
při babském sole jako mladice. Ale pak přicházíval zítřejší den,
v truhlíčku bylo sucho, děti kňouraly, pohledy rodičů byly kosé
a zlé. Bylo to těžké, těžké, až zas do příštího vyražení.
Ty děti, co se jich navláčela! Na pole na zádech v trávnici,
s pole za ruku vedle sebe. Nikdy se nemohla napřímit, pořád to
měla s sebou, pořád to ječelo, pořád to nemělo dost.
Nahrbila se při tom, zuby jí vypadaly, tváře zežloutly, vlasy
zplesnivěly. Ještě teď jí od toho břemene bolí ramena, kříž má straš
livě pohmožděn, život jako palčivou ránu.
A nejtěžší byl ten jeden, kterého se nikdy nezbavila, který na
ní zůstal viset celou svou tíhou. Celou noc jí jeho jméno neschází
se rtů. Jak ho donese, ubohá, na onen svět? Nenarodil se první ani poslední, zdál se jako druhé děti. Pokřtili
ho Jindřich, po jednom z kmotrů. To je pravda, mnoho si ho ne
296

všímala, neměla na práci jenom jeho. Ale jeho ručka byla v její
dlani stejně měkká jako ručka ostatních dětí, stejně capal bosý v ka
lužích a večer se vracel s kalhotami na jedné kšandě. Byl celkem
spíše málomluvný a samotář, ale z ničeho nic přišel odněkud s roz
bitou hlavou. A nebyl by řekl, kdo mu to udělal, ne a ne.
Jednou - to ještě neuměl pořádně mluvit - přišla s košíkem
z města. Jindřišek jí běží přes dvorek naproti, vezme ji za ruku a kamsi
ji vleče. »Poď, mami, podývej se, ony spintají!« Přijde na zápraží,
stojí přimražena: jejích sedm malých housátek tam leží na řádečku,
je po nich. Jindřišek jim jednomu po druhém zakroutil krčky.
Což, nebylo to dohromady nic, děti bývají ukrutné. Nasekala
mu tenkrát, ale jenom proto, že přišla o housátka.
Tatík zatím umřel, nejstarší syn sloužil za pacholka, dcera byla
také ve službě. Jindřich vyšel školu a šel do učení. Utekl od dvou
mistrů a na konec šel za nádeníka k zedníkům.
Byl to už dospělý člověk a ona stará žena. Přicházel domů
jenom na neděli, přinesl uzlík špinavého prádla, zapálil si cigaretu
a šel hrát kuželky. Co může matka vědět o dospělém synovi?
Přicházel čím dál tím méně. Neměla už svého bytu, bydlila
u vdané dcery a Novák se se zetěm nesnášel. Jindřich se ukázal
dvakrát třikrát do roka. Matka se dívala užasle a se strachem na
zavalitého mladíka s kníry a s tvrdýma očima pod obočím. Tohle
je její syn, kterého nosila pod srdcem? Tahleta ústa ssála její prs?
Ne, ne, ona přece za nic nemůže, ať si jde po svých!
Co dělá, kam chodí? Musila na něho myslit čím dál tím víc,
úzkost jí svírala hrdlo. Něco se stane, lidé jí cosi zatajují. Klusajíc
bosá po polních cestách mluvila sama pro sebe a když byla jednou
k večeru na trávě daleko ode vsi mezi mokřinami, na kterých je
čely čejky, padl na ni takový strach, že nechala trávu na hromádce
a přiběhla domů s prázdnou plachtou.
A najednou to bylo tady: četník. Kdy byl váš syn naposledy
doma? Víte o něm něco? Stýká se s tím a s tím?
Stará zbledla a nevypravila ze sebe slova. Jindřich, taková hanba!
Ale tenkrát to ještě nebylo tak zlé. Nějaká krádež špatně do
kázaná, trochu vyšetřovací vazby a svoboda. Jenže kdo jednou
začne... Za nějaký čas seděl mladý Hrabal doopravdy.
Pak přišla válka a všecko se pochumlalo. Novák byl na vojně,
nejstarší Hrabalčin syn Josef padl hned v červenci na srbských hra
nicích. Stařena plakala a počítala na prstech, kdy dojde na Jindřicha.
Už by tam měl být také. Nikdy o něm s dcerou nemluvily.
Čas utíkal, bídy přibývalo. Rekruti jdouce s kufříčky na dráhu
prozpěvovali: »S náma už to nevyhrajou...« Po dědinách se potloukali
vojáci v hadrech, žebrajíce o jídlo. Četníci honili dezertéry.
V
té době se začalo v kraji nápadně krást: slepice, prasata,
šaty, peníze, co se dalo. Kdosi zahlédl k večeru za humny Jindřicha
Hrabala.
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Stará schla strachem. Proč si vybral právě zdejší kraj, kde ho
všichni znají? Zdálo se, že se odtud ani nehýbe. Psi štěkali v chalupě
celou noc a ráno sjela služka s půdy všecka zelená: našla v seně otisk
lidského těla a knoflík z vojenské blůzy. »On u nás spal do rána!«
Zároveň už bylo slyšet s komory křik hospodyně: hrnec sádla
pryč, tatíkovy vysoké boty pryč, a kdoví co ještě.
Sedláci začali zuřit a číhat na smělce. Dal se přistihnout na
patře u Vyhnálků. Dva chlapi bodali nahoře vidlemi do otýpek
a ostatní stáli s vidlemi pod patrem, že ho na ně naberou, až bude
chtít skočit.
Tu noc zaťukal kdosi u Nováků ze dvorka na okno. Stázka
šla otevřít, ale ztuhla ve dveřích a ucouvla mlčky do světnice.
Stará na stoličce sotva otočila hlavu: Byl to on, zarostlý a divoký,
z čela nad okem mu tekla krev. Schovaly ho v seně na statku a stra
chem byly víc mrtvy než živy. Vesnice byla celá na nohou. Starý
Vybíral, po kterém Jindřich včera střelil, umřel, aniž přišel k sobě.
Když vylezla Stázka večer za bratrem, bylo místo prázdné.
Ztratil se, nevěděly kdy.
Co se stalo dál, nikdo nemohl říci. Jedni tvrdili, že je zavřen,
druzí, že ho poslali na frontu, ale někteří se zapřisahali, že ho za
hlédli v městě na nádraží.
Ke konci války dostala stará Hrabalka pozvání, aby navštívila
syna v garnisonní nemocnici.
Ležel na lůžku změněn k nepoznání, oči měl vpadlé, díval se
záhadně a cize. Na nohou, které mu trčely zpod pokrývky, bylo
znát modré kruhy po okovech.
To byl její syn, to byl Jindřich! Stála nad ním tichá a bezradná,
se stínem podivné hrůzy v očích.
Nahnula se nad něho, pojmenovala ho jménem. Díval se na
ni dál tupě a cize, modravé rty se mu naduly jako ke vzdoru. Pak
odvrátil hlavu a zavřel oči.
Hle, nezbadatelný lidský uzel! Nerozvine se nikomu, nevydá
svého tajemství. Umírá Jindřišek, jehož měkkou ruku cítívala v své
dlani. Umírá neslavný zločinec, umírá v ponížení, se stopami po
okovech na nohou. Nemá nic než svůj vzdor a své mlčení, ale toho
se nevzdá ani v posledním okamžiku.
Čí osud v něm dokonává? Čí hřích v něm vyhnal svou odnož?
Ta otázka nejde umírající stařeně z hlavy. Vyslovuje ji znovu
a znovu za dlouhých horečných nocí, ospravedlňuje se, hádá se
s nebožtíkem, snaží se ho zvábit mateřskou laskavostí. Mluví k ně
mu mazlivým hlasem, aby ho nepoplašila:
»Jindřišku, synáčku můj, to jsem já, tvoje matka! Pojď blíž,
pojď sem ke mně, pověz, co tě bolí! Polož si hlavičku na má prsa
- odpočiň si, vyplač se! Odpusť ubohé staré matce, že na tebe
neměla dost času, že se včas nestarala! Ach, snad jsem se za tě
dost nemodlila, snad jsem tím vším já vinna, já... Jindřišku, dítě mé...«
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Natahuje k němu ruce, ale jeho tvář zůstává uzavřená a tvrdá,
modravé rty jsou zaťaty. Odvrací se, odmítá ji.
Konečně je den, světlo padá okny skrze listy muškátů, hodiny
tikají. Její strašné vychrtlé ruce leží unaveny. Ve vyschlých prsou to
tiše sípe.
Její oči hledí do stropu, na kterém se chvěje světlý stín. Tento
cizí strop, toto ubohé podruží je její poslední pozemská záštita. Za
chvíli už toho nebude.
Na okamžik se to zdá prosté a snadné. Stačí tiše ležet a čekat.
Tady máš, Bože, moje ubohé ruce, moje ubohé prázdné ruce, tady
máš mé staré vyschlé tělo, plné bolestí a lidské bídy. Udělej se
mnou, co chceš, já ležím zhroucena u paty tvé velikosti!
Ale pak se probouzí strach a láme člověka na svém obludném
kole. Ne, ne, já nechci, já ještě nechci! Přišlo to tak znenadání, já jsem
si ani nevšimla, že jsem už stará. Kdy se to stalo, kdy utekl můj život?
Ať dělá, co dělá, nevzpomene si na víc než na věci malicherné,
na rozbitý hrnec, na spálenou jíšku, na bolavý zub, který ji jednou
trápil celou zimu. A přece se jí najednou zdá, že za tím bylo něco
krásného, co vonělo jako vzduch v máji, když kvetou stromy a země
je vlhká od posledního deště.
V
poledne přišla na chvíli Stázka, děti lomozily okolo talířků
s polévkou, husy kejhaly jdouce s pastvy a vířily prach na silnici.
Na stařenu padla podivná ztmulost. Stázce se zdálo, že po ní
obrací oči a chce promluvit. Nahnula se nad matku, položila jí
ruku na čelo, zeptala se: »Bolí vás něco, maminko?« Nemocná na
ni hleděla vyjeveně - jedno oko se už kalilo a přestávalo mžikat
- ústa se jí škubla jako k úsměvu, ale jazyk se jí vzpříčil.
Stázka vzala děti, aby se ještě podívaly na babičku. Suchá
a zčernalá ruka nemocné udělala slabý pohyb k jejich hlavám, ale
děti se polekaly a utekly ven.
Stázka se už od matky nehnula. Šukala sem tam po jizbičce,
ale v nohou cítila podivnou slabost.
Na nemocné bylo najednou vidět neklid. Její jediné pohyblivé
oko ustavičně kroužilo po stěnách, obracelo se ke dveřím, ruce se
opět začaly zmítat, na čele vystoupil pot.
Stázka se najednou zhroutila k nohám postele a křečovitě se
rozplakala: »Maminečko, neopouštějte mne!« Uvědomila si najednou,
že jí odchází to poslední, že už teď bude sama.
Trvalo to až do večera. Přišel Novák z cihelny, přišly dvě tři
tetky, mezi nimi sestřenice nemocné, s kterou se neznaly od té
hanby s Jindřichem.
Jedna z žen začala předříkávat litanie.
Umírající začala hlasitě stenat: »Ach, ta úzkost, já ho musím
nést! Jak se na mne dívá! Jak je těžký!«
Zdálo se, že se úplně probrala z mrákot. Ženy na chvíli ustaly
v modlení a sestrčily v koutě hlavy dohromady. Oko umírající bylo
vytřeštěno ke dveřím.
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Stál tam, čekal na ni. Byl zamlklý a temný, zavinutý v sebe.
Čekal na ni jako její vlastní hřích. Byl tvrdý jako kámen, který
má ona rozpustit svými slzami a svou láskou.
Ale ona, Bože můj, kde ona nabere času a síly?
Agonie se protahovala, nemocná lomila rukama a pot se s ní
řinul proudem. Jaká úzkost, kdybyste věděli! Jaká úzkost!
Návštěvníci se už stávali netrpělivými. Stázka odběhla na půdu
ustlat dětem. Pod oknem se zastavily něčí kroky, bylo slyšet šuškání.
Pak všecko ztichlo.
Nemocná ležela chvíli bez hnutí, se zvrácenou hlavou. Její rysy
byly najednou klidné a přísné, ústa se sevřela. Její oči se ještě
jednou široce otevřely a zadívaly se komusi pevně tváří v tvář.
Pak se pomalu natáhla a hluboce vzdychla. Její břímě dopadlo
na váhy Soudce. -

FRANTIŠEK LAZECKÝ

MONOLOG POESIE
Odsuzována k mlčení stále hlubšímu a hlubšímu, přecházím
mezi jednotlivými střídami časů živá a nezničitelná. Jsem nesena
jedním z těch blesků, které Věčnost neustává vysílati prostřednictvím
duše, můj původ je tedy božský. A přece vidím váš údiv nad tím,
že se ještě zde shledáváte s něčím, co už dávno ztratilo své místo
a svůj čas. Podivujete se nad tím, jak někdo může pokládati za
jednu z nejvyšších činností naslouchání a zpívání, kterýmžto vlast
nostem dáváte skromné místo kdesi hodně hluboko pod leností.
Čas od času mne vytáhnete z kteréhosi kouta, kam jste mne po
hodili, abyste to ještě jednou se mnou zkusili, nehodím-li se přece
jenom k něčemu, a abyste nakonec udělali gesto rukou, jaké se
dělá nad někým, s nímž je už nadobro konec. Vždyť ohromná
většina z vás, jimž bylo přisouzeno, stejně jako mně, žíti na tomto
světě, pokládá mne za zbytečnost. Jiní, pro které vážím buď příliš
málo nebo příliš mnoho, nazývají mne jedem, spatřujíce ve mně
nebezpečí pro své syny a dcery, jimž zakazují potulky a hry, vy
tloukajíce jim podobné věci z hlavy pohlavky či konopným pro
vazem. Převážná většina otců a matek bude se vždy děsit před
vyslovením mého jména, jako se někteří lidé děsí pohledu k nebi,
na věž chrámovou či popatření na velebnost moře, které od věků
přestavuje své katedrály; jsem pro ně tak strašná, jako pro některé
smrtelníky úděsná slova modlitby. Těm otcům a matkám nemohu
než blahořečit. Není to opovržení, jímž mne stíhají, je to hrůza,
která je pronásleduje, aby i zde se potvrzovalo, že pravá vzneše
nost a skvělost jsou vždycky strašné.
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Ale jsou horší a ti mne mají za lehkou holku nebo couru,
kterou lze mít na potkání. Než se umoudří, pronásledují mne po
salonech a krčmách, pošilhávajíce neustále po dveřích, v nichž se
mám objeviti a padnout jim k nohám. Ale čekání není všechno a
není ničím, když se hora ani nepohne. Jednoho dne týmiž dveřmi,
v nichž mamě očekávali mé zjevení, vstoupí do banky, octnou
se v radovském křesle, v politickém sekretariátě nebo za plachtami
novin, které ženou příšerné koráby veřejného mínění. A to jsou
místa, kde má moc zmizí nadobro. Ale nelituji, protože i to je
v mém řádu. Potom jsou zde ti, kteří mne pozorují jako policisté
střežící ulice a udávající směr proudu. Nemám nic společného s po
licisty ducha ani s vychutnávači ideologií, kteří si od prapodivných
chutí zkazili jazyk. Vidí mne na cestě, po níž sami klopýtají, za
tím co už dávno jsem pošlapala obilí a kráčím přes hory. Většina
z nich říká, že koktám, když zpívám, aby mohli vynášet Proslu
lost a Domýšlivost, o nichž tvrdí, že zpívají. Před takovým příbu
zenstvem zavíráme dům dvojitými dveřmi a na železnou závoru.
Ale to jsou provinění, jimiž se nehřeší ani proti modlám, naopak,
jakási prostoduchá ironie vystavující na odiv svou nahotu, vyko
nává při tom jistou spravedlnost. Ale jedno musím zde říci: v mém
řádu není místa pro pokažený sluch! Pravda, má řeč je kusá a
skoupá, neboť se k ní neuchyluji leč na svou obranu, ale můj zpěv
je dosti tichý a dosti slavný, aby na svých mohutných křídlech
mohl nésti duše k nebi. Běda tomu, kdo nedovede naslouchat,
avšak třikrát běda tomu, kdo jest němý, i kdyby sebe více křičel!
Někteří mi též přisoudili, že mám přivolávat lepší zítřek, a tu ně
které z mých nevlastních dětí začaly řváti, až jim oduly tváře,
jiné přetrhaly všechny struny na svých harfách a loutnách, leč
jakoby naschvál, nepřivolávají než zoufalství, zoufalství pusté a
bezutěšné, ustavičně obkličující a mocněji a mocněji svírající lidstvo
den ze dne. Ubohý básníku, jednoho dne tě obviní, že jsi Satan
a pískáš na prasklé píšťaly pekel. To přisuzují mně, osůbce tak
nepatrné a slabé, vládkyni, jejíž království není o nic větší než
prostor lidského srdce, z jehož vášní, provinění, hříchů a muk jsem
vzešla jako krása a do něhož se stěží vejdou střevíčky mých no
žek, mně, královně království tak nepatrného, že nikdo neví až
kam se prostírá, tak nepatrného, že nikdy nebude vyvráceno žádnou
mocí světa! Kdyby věděli, jak si zacpávám uši před takovým
hřmotem! A též nejsem přivolávána, přivolávám naslouchající a
pak jim ukazuji bohatství, o němž jim přikazuji zpívat. Ano, při
kazuji! Ach, kolik je těch, kteří mé rozkazy plní bez výhrad,
kromě těch, jež jim přikazují věci mne přesahující?
Horší jsou ti, kteří si mne zaměnili s hmotou nebo nástrojem.
Ti nemohou viděti něco kolem sebe, co nenese užitku ať už v té
nebo oné dobromyslné formě. Jednoho dne se rozhodli, že mne
využitkují, abych nezabírala jen tak zbytečně místo. Jen ať prý si
zaplatím svou činži! Byla to má nejsmutnější pout, když jsem ji
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odváděla. Ztratila jsem na ní poslední vážnost a úctu, které mi
ještě zbyly, abych si ponechala jen svou skvělost, o kterou mne
ani ti nejobávanější briganti Poesie nemohli oloupit. Od té doby,
kdykoliv zahlédnu náhodou některou z těchto tváří, vidím na ní
úsměšek a nejhlubší opovržení, jaké se dostavují jen po nejhlub
ším zklamání. Toť zklamání těch, kteří vyslali všemocný Rozum
a Vědu jako mé exekutory, aby mne zabavili buď živou nebo
mrtvou. A co mi zbývalo než uposlechnouti moci bez křiku a vý
čitek, jakobych věděla, že jsou ve mně odpor a vzpoura nepře
konatelné ani násilím ani prosbami lidí. Chtěli, ať vyrábím nadšení
a křičím hesla, avšak takové žádosti utvrzují jen mé mlčení. Nu
tili mne, abych vystupovala na politických schůzích, dělala žurna
listu, aviatika nebo dokonce pacifistu či kosmomolku. Hnali mne
na stavbu tratí a továren, kde jsem musela podávat kámen a cihly,
potila jsem se u vysokých pecí, poháněla stroje, hubovala a kři
čela na písařky v kancelářích, obdělávala pole a sela obilí. Jak ve
lebím sedláka, jenž pěstování pšenice ponechával Prozřetelnosti a
svému umu, aby pak, když přede žněmi kráčel za východu slunce
po mezích mezi obilím, dýchal krásu z úrody a prostoru. Blaho
slavený sedlák, který Vědě a Poesii ponechával jejich m ísto! A co
zbylo po těchto pokusech z bytosti tak útlé jako jsem já? Mé ruce
byly záhy rozedřené do krve, mé oči div nevyplavily slzy v čmoudu
a dýmu hutí, můj hlas ochraptěl a obilí, které jsem zasela, bylo
špatné a hluché. Každý takový pokus potvrzoval jen to, že n e 
j s e m n e ž s l u ž e b n i c í n e b o p o k u š i t e l k o u d u š e . Soud byl
krátký a přísný. Plni posměchu, nenávisti a záště poslali mne za
mou velitelkou s tohoto světa. Jejich zášť vyrovná se jen jedné
zášti, té, kterou buržoové všech věků pronásledují Krásu, oddáva
jíce se v tupé lhostejnosti nesmrtelné prostituci s banálností. Jen
sám Bůh ví, k čemu v budoucnosti budu ještě odsouzena, ale jedno
je jisto: že mne za trest podrobí ještě hrozným zkouškám a mu
kám, jako všechny, jež miluje a jimž dal velikou moc.
Ale čím jsou všechny tyto urážky proti těm, jimiž mne hostí
samotní básníci, urážejíce mne vědomě, když říkají, že se mne
už nasytili? Kdo z vás necítí bolest matky, které spílá a kterou
ponižuje vlastní dítě, dítě tolik milované! Pohleďte, její srdce je
roztrženo naveskrz jako země je roztržena propastí. Vidí ve mně
jen světskou marnost, jakoby zapomněli, že kdysi viděli pohyby
úst světců, kteří mne volali, abych je oděla a pomáhala jejich lásce
a prostotě, když předstupovali před Boha, aby Ho pozdravovali a
chválili. Do jakých skvělostí odívali svá svědectví, svědectví, která
budou navždy mírou všem poesiím! Ani jediný z nich mne ne
zavrhl, neboť věděli, k čemu jsem byla stvořena. Jejich duše mne
povolávala k posluhování i při modlitbách. A kdo mne neslyšel
v Chrámu Páně při zpěvu zástupu sjednoceného písní prosebnou
či písní chvály? Ale nestěžuji si, jako bych si nestěžovala, kdybych
nevěděla, jak nespolehlivá je pamět bludu proti paměti pravdy.
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A proto zůstávám zde, zde na světě, kde mi bylo přisouzeno
místo, abych bez výčitek a bez naříkání konala své dílo. Říkají,
že k ničemu nejsem, ale přece je jedna práce, kterou mi nikdo
nevezme, leda že by člověku vyrvali srdce, aby byl schopen vše
obecného vraždění neviňátek. Jsem sladká chůva dětí, které kolé
bám od nepaměti, bdím nad jejich sny, když jako luna přecházím
pokojem nebo usedám u dřevěné kolébky nemluvňat, do níž pa
dají mé paprsky. Viděli jste již dítě, jak ze spánku vztahuje ruce
k luně? Mou odměnou je úsměv a nevyhladitelná vzpomínka na
měsíční paní, která zůstane navždy v jejich paměti. Jsem bezsta
rostnost a hra. Hle, dávám pokyn Andělu Strážci, jeho křídlo se
pomalu zdvíhá, odhalujíc zahradu Ráje, jejíž brány budou co ne
vidět i pro ně zataraseny. Mé ňadro tak maličké a tak něžné, od
kojilo už tolik pokolení a nesčíslná pokolení uvidí ještě umírat a
přicházet, která z něho aspoň ovlaží své rty. Ale kolik lidí oplácí
své chůvě láskou a vděčností?
A kolik z nich zůstává mi věrno, aby se mnou snášeli dobré
i zlé? To není tak lehké, protože pro ně jsem více trýznitelkou
než utěšitelkou. Dnes, zítra, dokud bude jediný básník na světě,
neboť tlukot mého srdce ho zaklel v ustavičné naslouchání. Na
slouchá hlasu slavíka, který v něm zpívá a přijímá jeho hlas, jenž
ho strhuje k zpěvu, sleduje let holubice vzlétající k nebesům, orla
jenž krouží v jeho hlubině. A tu nejsem než hlas, jenž velebí,
klaní se a chválí a on je jím obklopen tak, že nenalézá cesty
k návratu. To on nezapomněl, že jsem mu v dětství zjevovala
Ráj, to on miluje, trpí, mstí se a nenávidí, to on je vláčen vášněmi
k záhubě a láskou k nebesům a při tom je tak prostý, že přes
to všechno může pohlížet skulinou dveří vedoucích k Ráji, neodolávaje volání mocnějšího času, zoufalství a marnosti.
Řekla jsem, že jsem utěšitelkou a trýznitelkou básníků. Dá
vám do jejich slov a sloh zlato, tomu míň, tomu štědřeji, podle
toho, jak kdo z nich proti mně hřeší. Ale nejvíce mučím ty, kteří
nikdy nezrazují, odsuzuji je k dlouhému dolování v útrobách hor,
nakládám na ně všechny poklady zoufalství, až s t é n a j í p o d
b ř e m e n e m s vé s m r t e l n o s t i , až s t é n a j í pod s v ě d e c t v í m
s v é h o h ř í c h u , jak praví Svatý Augustin, a to jen proto, že je
miluji ze všech nejvíce. Měřím jejich lásku a velikost nesmírností
muk a útrap a jejich slávu jejich věrností. Jsem trochu krutá mi
lenka. Dávám jim kázeň ve svobodě a svobodu v kázni. Přesto,
že rozpoutávají své vášně a svou obraznost a nutí je k útoku proti
mně, jsou jejich noci s dostatek dlouhé, aby je zkrocené mohli
vésti správným směrem, směrem k světlu, které uzřeli. Jejich zlato
vytěžené z propastí lásky, vášní, vzpoury, nenávisti či zoufalství,
má dobrou váhu na každé váze, ale nejsem tak zpozdilá a nepopřávám jim času těšit se pohledem na jeho třpyt. Bičuji je hroz
nými důtkami času jako otroky, odsuzuji je k samotě a jsou dny,
kdy z příkazu Božího je spráskávám jako psy, štvu je z místa na
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místo, trhám jejich srdce a střebám jejich síly den po dni až k smrti,
která přijde jednoho okamžiku, aby je rozdrtila na prach, ať už
smířené s Bohem či nikoliv. Jejich vidění světa je jiné, mnohdy
hraničí až s obludností, ale nezřídka též tak pravdivé, že svou
pravdivostí většinu z vás vydražďuje k nejzuřivějšímu posměchu,
což ostatně je odvěký úděl pravdy. Možná, že několikráte za svého
života hleděli tváří v tvář strašné a jediné Pravdě, před níž všichni
budeme státi nazí v hodině smrti. A tu uzříte, že jim bude měřeno
stejně jako vám. Jejich srdce, srdce bláznů, srdce, které bije pro
všechny, je vydáno urážkám a posměchu a lhostejnosti ze všech
nejhroznější, té lhostejnosti, již nevyruší ani hrozivé šumění supů
ani strašný nářek všech propastí světských a pekelných, natož jejich
hlas. Ta bída, zápasit stále s nesmírným vytím šelem pod kopulemi
měst a s nejpříšernějším mlčením pouští, aby se zvedlo jediné
zrnko písku, ta bída, Slávo, ta bída!
Jsem osnovatelkou i vašich radostí a tragedií. Dmýchám ži
votem v nesčíslných dobrodružstvích a v této podobě budu žít tak
dlouho, dokud na světě nebude ráj, a to nebude nikdy. Jelikož
můj původ jest božský a má přirozenost jest lidská, kdo se tedy
diví, když už jsem byla svržena sem na tuto zem, že se vztyčuji
jako Vzpoura a Pýcha a sahám po Vznešenosti a Kráse, která se
skví na tváři samotných Nebes, abych se ještě oděla i do této
slávy. Tak se stávám soupeřem Boha a soupeřem Smrti, zápasíc
s nimi o jejich Slávu a Vznešenost.
Mnozí z vás budou mi přisuzovat všelijaké úkoly. Když už
tedy stůj co stůj chcete, abych nějaký úkol měla, řeknu vám o je
diném : ustavičně zjevovat člověku velikost a nesmírnou cenu jeho
duše, duše, jejíž cenu znají jen Bůh a Satan, utkávajíce se o ni
v boji nelítostném a věčném. Objevuji ji zasutou pod několikerými
vrstvami návyků a všedností, které na ni navršily věky, a při tom,
jen pro ni, odkrývám vznešenost a krásu všeho stvořeného, jež
všemu byly uděleny, ale s nimiž člověk s tak lehkým srdcem
pohrdl. Vždyť člověk už pomalu nebude nic vědět o jedinečné
ceně své duše, která se nedá zde na světě ničím vyvážit, ani, a
to je to nejsmutnější, o své ubohosti, ani o kráse hrající na věcech
a bytostech, protože bude všechno měřit jen svým tělem, hromád
kou prachu. Marnost, toť míra pro nic. Duše, toť nádrž svobody,
ale kdo dnes dbá o svobodu ? Kdysi skvělost i ubohost probouzely
největší trýzně, ale čím jsi dnes, ó bolesti? Vidím jak na tvé místo
nastupuje zoufalství!
Však hle, za svatvečera, jímž doznívá poslední úder zvonu,
kráčím nad obilím a zaplétávám do svých paprsků několik opoz
dilců času, kteří zůstávají stát, jako na čísi pokyn, s nohama za
bořenýma v hlíně, s hlavou pozvednutou k nebi, a tak nechávají
zrcadlit hvězdy ve svých obrovsky rozšířených očích.
Tak tu stojí v úchvatu Slávy a se mnou naslouchají věčné
mu Slovu.
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PAUL C L A U D E L

DANTE
I.

Dante*) je jedním z těch pěti básníků, kteří podle mého zdání
zasluhují názvu c í s a ř s k ý c h n e b o k a t o l i c k ý c h a jejichž dílo
spojuje tyto tři znaky:
Především i n s p i r a c i . Není vpravdě básníka, aby u něho ne
předcházelo vdechnutí před vydechnutím, aby se mu nedostávalo
toho tajemného vanutí, jež staří nazývali Musou a které se dá bez
ukvapenosti připodobniti k jednomu z oněch teologických c h a r i s 
mat, které se v příručkách označuje jménem g r a t i a g r a t i s dat a.
Tato inspirace není bez obdoby s duchem prorockým, jejž Svaté
knihy pečlivě odlišují od svatosti. Tak vidíme Kaifáše, Balaama, ba
i osla Balaamova zvučet pod závanem, který je na chvíli oživí.
Básnická inspirace se vyznačuje dary o b r a z u a p o č t u . Pro ten
o b r a z je básník jako člověk vystoupivší na vyšší místo a vidoucí
kolem sebe širší obzor, kde se mezi věcmi navazují nové vztahy,
kteréžto vztahy nejsou určeny logikou nebo zákonem kausality,
nýbrž souznělou nebo doplňkovou asociací se zřetelem k jistému
s m y s l u . Počtem pak se jazyk vymaňuje z okolností a nahodi
lostí, smysl dospívá k inteligenci uchem s lahodnou plností, jež
uspokojuje zároveň duši i tělo.
Inspirace sama o sobě by nestačila k vytvoření jednoho z těch
velkých básníků, jak jsem zde řekl. Je nutno, aby dílu milosti od
povídaly se strany subjektu nejen naprostá dobrá vůle, prostota
a upřímná víra, ale též výjimečné síly přirozené, kontrolované a spra
vované inteligencí zároveň odvážnou, opatrnou i přejemnou a svr
chovanou zkušeností. Proto i s tak obdivuhodnými dary třeba tako
vý Victor Hugo nebo tragik Seneka, kteříž jsou geniálními básníky,
nejsou básníky velkými, a dokonce musí být postaveni níže než
někteří spisovatelé talentovaní, kteří věrně odpověděli na své poslání.
A toto nás zbavuje povinnosti šířiti se dlouze o druhém znaku,
který je ve svrchovaném stupni dar i n t e l i g e n c e a kritiky či
vkusu. Inteligencí se básník, kterému se od inspirace dostává po
nejvíce vidění jen neúplného, jen zavolání nebo záhadného a beztvárného slova, stává schopným - po pečlivém a odvážném zkou
mání, po přísném vyzkoušení svých látek, po odmítnutí každého
předem sestrojeného plánu, myšlenky předjaté před dosažením cíle,
vybudovati uzavřenou podívanou, jistý vnitřní svět sám pro sebe,
jehož všechny části jsou řízeny organickými vztahy a nerozruši*) Tento článek je rozvedením proslovu, který jsem pronesl 17. května 1921
na vyzvání Comité Catholique de Dante za předsednictví p. Henry-ho Cochina, po
četbě jedné J u b i l e j n í ó d y na o s l a v u š e s t i s t é h o v ý r o č í s m r t i D a n t o v y .
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t elnými úměrnostmi. Kritikou nebo vniterným vkusem zví básník
okamžitě, které věci se mu hodí či nehodí ke sledovanému cíli.
Kritika je, abychom tak řekli, negativní stránkou tvoření. Takto je
možno na soše spatřovati buďto ji samu anebo třísky odštípnuté
dlátem.
Posléze třetí známkou je kat ol i ci t a. Chci říci, že těmto básní
kům nad básníky dostalo se od Boha vyjádřiti věci tak rozsáhlé,
že je jim zapotřebí celého světa, aby jim stačil k jejich dílu. Tvorba
jejich jest obrazem a pohledem na stvoření veškeré, z něhož jejich
nižší bratří poskytují jen částečné aspekty. Právě nedostatkem této
katolicity a zároveň jisté podstatné energie musí Racine postoupiti
místo takovému Shakespearovi, jehož nicméně po některých strán
kách předčí.
Chci-li shmouti, co tu předchází, řeknu, že nejvyšší básnický
genius, jaký se projevil u Danta a těch čtyř ostatních, jest jistou
Milostí pozorlivosti.
II.
Předmětem poesie nejsou, jak se často říkává, sny, iluse nebo
ideje. Tím je tato svatá skutečnost, daná jednou provždy, v jejímž
středu jsme postaveni. Tím je vesmír věcí viditelných, k němuž
Víra přidává svět věcí neviditelných. Tím je všechno to, co má vztah
k nám a k čemu máme vztah my. To všechno je dílo Boží, co tvoří
nevyčerpatelnou látku vyprávění a písní největšího básníka, stejně
jako ptáčka ubožáčka. A stejně jako p h i l o s o p h i a p e r e n n i s ne
vymýšlí, po způsobu velkých románů vyrobených takovými Spinozy nebo Leibnitzy, abstraktní jsoucna, jichž před jejich zploditeli
jakživ žádný nespatřil, nýbrž spokojuje se termíny skýtanými sku
tečností, dovolává se nejprostších vědomostí a z definice substantiva,
adjektiva a slovesa vyvodí pojmenování všech věcí, které nás ob
klopují, rovněž tak existuje p o e s i s p e r e n n i s , která si nevymýšlí
náměty, nýbrž věčně znova sahá k těm, které jí poskytuje Stvo
ření, po způsobu naší liturgie, jíž se člověk nedosytí stejně jako po
dívanou na roční časy. Cílem poesie není, jak praví Baudelaire,
hroužiti se »na dno Nekonečna a nalézti nové«, nýbrž na dno určita
a konečna a nalézati v něm to nevyčerpatelné. A právě touto poesií
je poesie Dantova.
Pohleďme naopak na některá ta temata, jež poesie devatenác
tého století, jak se domnívá, objevila a jimiž naplnila mnohé, již
zaprášené svazky. Shledáváme, že n e s k l á d a j í , že nemohou obsáh
nout veškeru skutečnost. Podobají se s tohoto hlediska kacířstvům.
A ježto knihy nemohou ničit skutečnost, ničí ona je. Vezměme si
třeba námět vzpoury a rouhání, který od Byrona až k Lecontu de
Lisle poskytl látku k tolika výmluvným deklamacím. Tyto urážky
vrhané do prázdna mají v sobě cosi dětinského a nepřinášejí nám
opravdu nic dobrého. Činí z nás jakési psance ve vlastním nitru,
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odříznuté od toho velikého míru, z něhož se nám zalíbilo samy
sebe vyloučit, ale nad nímž slunce nepřestane k vůli našemu durdění vycházet a zapadat.
Dále: Četní básníci deklamovali o bezcitnosti přírody, která
se nestará ani o naše radosti ani o naše žaly. Může si kdo představiti grotesknější stýskání? Naděje se vpravdě někdo, že naše ra
dosti rozzelenají zelinářské zahrady a že naše slzy budou mít vliv
na snížení barometrického tlaku? Jak to hluboce řekl Chesterton,
příroda není naše matka, toť naše sestra.
Jedině pravda sjednocuje, a všechno, co není s ní, rozptyluje.
Vezměme jiné, třeba tema V e s m í r u b e z Boha. Uspokojí
na chvíli naši nezávislost darebných kluků, ale jaké konec konců
zklamání, když na místě uspořádaného chrámu ty trosky, ten ne
pochopitelný chaos, uprostřed něhož se domýšliví umělci ustavičně
stěhují se štaflemi a skřínkou na barvy! - Tema Li dskos t i . Jaká
bezpodstatná modla!
Jedním z nejhloupějších a nejohavnějších obecných rčení této
jarmareční poesie je nesmrtelnost přislibovaná ne naší duši (velcí
vulgarisátoři devatenáctého století tvrdili, že žádnou nemáme), nýbrž
prvkům čistě hmotným, z nichž jsme složeni. Poslyš, výtečný čte
náři! Pravda je, že to, co sám mylně považuješ za svou osobu,
zhyne, avšak tvé tělo na věky ožije v růžích, tvůj dech v závanu
větru, tvé oči v ohníčku světlušek atd. To je, jako by řekl: »Ejhle
Venuše Miloská, prodám ji na dlaždice. Je pravda, že nebude na
dále existovat jako socha, ale bude existovat ještě jakožto dláždění
a prášek na broušení nožů.« Já tvrdím, že od té chvíle přestala
úplně a naprosto existovat, právě tak jako růže setlelá v mrvu.
Ušetřte nás těch nechutných útěch.
Posléze si poesie devatenáctého věku našla svůj oblíbený text
v myšlenkách o N e k o n e č n u a o Vý v o j i . Nemůže být textů
ohavnějších pro ducha skutečného básníka. Idea hmotného neko
nečna, tak jak ji máme podánu v jedné hrozné básni Victora Huga
nazvané P l e i n Ciel, to jest konečna bez mezí, tak jako je pohor
šením pro rozum, jest i pohromou pro obraznost, která se vidí ochromována v své podstatné vzpruze, totiž v té mohutnosti řádu, míry
a náležitého rozvržení, kterou do ní Bůh vložil k podobenství svého
tvůrčího Slova. Myšlenka vývoje není o nic méně hnusná, poně
vadž usiluje dáti veškerému stvoření ráz neskonale prozatímní a
nestálý a berouc všechnu vážnost okamžitým výsledkům, ponouká
nás, abychom dávali přednost tomu, co není, před tím, co jest. Sku
tečný básník nemá nikterak zapotřebí hvězd větších a růží krás
nějších. Ta, která zde jest, mu postačí a on ví, že jeho vlastní ži
vot je příliš krátký na úkol, který mu ona dává a na chválu, jaké
je hodna. Ví, že díla Boží jsou velmi dobrá a zhola si nežádá
jiných. Ví, proč příroda s naléhavostí dítěte, které chce být pocho
peno, neustále jako jedno slovo, jemuž přikládá nesmírný význam,
opakuje každým rokem tutéž růži, tutéž chrpu; a to e r y t h r i u m
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lišejník psí, který v březnu proráží sněhem svým malým purpu
rovým mečíkem, jakého ohromného soustředění koncentrických pří
čin bylo třeba, aby po každé na sklonku zimy se to stalo možným.
Takto pochmurným básníkem, jehož sám typ nám poskytuje
Dante, není ten, kdo vynalézá, ale ten, kdo shrnuje a kdo přibli
žováním věcí nám je umožňuje p o c h o p i t .
III.
Dante samojediný mezi všemi básníky vymaloval vesmír věcí
a duší. Stavě se na stanovisko ne diváka, nýbrž Stvořitele, snaže
se je definitivně zasadit do rámce nikoli toho Jak, nýbrž Pr oč,
soudě je určitým způsobem nebo spíše je ustanovuje vzhledem
k jejich posledním cílům. Pochopil, že v tomto viditelném světě
nevidíme úplných jsoucen, nýbrž, podle slov Svatého Jakuba apo
štola, »jistý počátek stvoření«*), přechodné znaky, jejichž věčný
smysl nám uniká. Pokusil se podati úplnou historii i času i pro
středí, z něhož pocházel, rýsuje definitivní tvářnost, kterou vytváří
od nahodilých počátků až po ty neměnné výsledky v klíně Boží
Moudrosti. Slabikuje jednu stránku z onoho L i b e r s c r i p t u s ,
o němž se mluví ve Mši za zemřelé.
Je takový postoj se strany křesťanského básníka náležitý? Mohl
se on pokoušet obrazností a rozvažováním proniknouti ty temnoty,
jimiž je zahalen náš budoucí osud a jejichž hustotu se moderní
pojednání a kázání nesnaží ani v nejmenším osvětlit? Což nepraví
písmo, že ten, kdo prozkoumává Majestát, bude jakoby rozdrcen
a pohlcen Slávou a že žádné lidské oko nemůže vypátrati úděl,
jejž Bůh uchovává pro své vyvolené ? Přesto se nemohu ubránit po
myšlení, že podnik Dantův byl nejen náležitý, ale i dobrodějný, a na
ten námět mi budiž dovoleno reprodukovat! několik řádek jednoho
anglického spisovatele jménem Gemble, které mě velmi zaujaly:
Veškerá naděje spočívá z velké části na opoře, jakou jí poskytuje obraznost.
Nemůžeme-li si učiniti skutečný pojem o věci, po níž toužíme, jsme nakloněni
vymýtiti ji ze svého ducha a postaviti ji mimo pole svého aktuálního zájmu. Tu
bychom si nedovedli zatajit, že od mnoha let se koná jistá práce, spočívající v tom,
že se odnímají jedna po druhé všechny opory, na nichž až do nynějška spočívala
v lidové obraznosti víra v nesmrtelnost. Budeme-li vytrvale zavírat jeden po druhém
všechny východy, jimiž se člověk snaží dojiti svého určení, upustí nakonec od svého
podnikání a dá se jiným směrem. Tak, uchovávají-li si lidé naději a my jim neustále říkáme, že její uskutečnění nevezme na sebe žádnou z forem, jaké by podle
jejich smýšlení mohla na sebe vzít, nakonec se odvrátí a prohlásí, že i sama na
děje je pomyslná. Takový se zdá býti v současnosti důsledek našeho pustošení
krajiny budoucího života, na jejíž místo jsme nedosadili nic než prázdno.

Tyto poznámky jsou naprosto správné. Je křesťanům odporučováno toužiti po Nebi a tato touha, jako všechno ostatní, musí
zajímati netoliko rozum, nýbrž celou bytost, kteráž jest duší spolu
s tělem. Máme toužiti po Bohu, o němž O t č e n á š praví, že jest
') Apoštol dodává: Shlížíme se v zrcadle svého narození.
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na nebesích a tudíž máme toužiti též po Nebi, které jest jeho
sídlem, jistým prostředím mezi Ním a námi. »Kde jest Otec,« praví
svatý Jan, »tam budete s ním.« Jak bychom tedy mohli toužiti opravdu, z hloubi srdce i nitra, za pomoci Milosti, která přírodě
neodporuje, nýbrž ji zdokonaluje, - po něčem, o čem bychom si
nemohli vytvořiti, neříkám toliko pojem, ale smyslový obraz? S tím
počítala věčná Moudrost, když sama se učinivši tělem, k nám pro
mlouvala jen v podobenstvích, používajíc ne výkladů rozumových,
nýbrž vykládajíc nám řečí těchto věcí kolem nás, které ode dne
stvoření neustanou hovořiti. Věci nejsou libovolným závojem vý
znamu, který zakrývají. Jsou skutečně alespoň částí toho, co zna
menají, nebo spíše stávají se úplnými jen tenkrát, když jejich vý
znam je úplný. Když Bible používá věcí stvořených k označení
skutečností věčných, činí tak ne jako tupý literát, který k drob
nému štěstíčku vybírá ze svého repertoáru obrazů, nýbrž na zá
kladě jisté důvěrné a přirozené náležitosti, poněvadž z úst Boha,
který stvořil každé jsoucno tím, že je pojmenoval, nemůže vyjít
nic, co by nebylo věčné. Není příkrého předělu mezi světem tímto
a oním, o kterých je řečeno, že byly stvořeny současně ( C r e a v i t
c u n c t a si mul ) , nýbrž z těch dvou se vytváří katolická jednota
v různém smyslu, jako ta kniha, o níž je řečeno, že je psána zá
roveň z e v n i t ř i z e v n ě .
Snad právě proto, že se zapomnělo těchto velikých pravd za
působení toho jansenismu, jehož morového vlivu nebude nikdy
dosti želeno, právě proto, že zůstávala v opovržení jedna část Bo
žího díla, ty vznešené mohutnosti, kterými jsou obraznost a cito
vost, k nimž by byli někteří blázni rádi připojili i sám rozum,
právě proto náboženství procházelo tou dlouhou krisí, z níž se
pomalu začíná tak tak probírat. Tato krise, která v devatenáctém věku
dosáhla svého nejstrmějšího vrcholu, nebyla hlavně krisí inteligence.*)
Katalog bludů se takřka nezměnil a nemůže se říci, že by je byli
jejich moderní adepti presentovali způsobem nějak obzvlášť silným
nebo svůdným. Řekl bych spíše, že byla dramatem lačnící obraz
nosti. - S jedné strany se povrchní znalost vesmíru úžasně rozší
řila dík novým hmotným prostředkům, které věda každému posky
tovala, předměty zájmu a badání se zmnohonásobily, dovolávajíce
se všech prostředků rozumové žádosti. Na druhou stranu byl s Bo
hem svět neznámý a jak se říkalo, nepoznatelný, jejž bylo duchům
zaujatým jinde a zvyklým bezvýhradně na traktování smyslové,
velice za lehko zaměniti s Nicotou.
*) Co v podstatě mrzí Voltaira a jeho titěrné moderní následovníky, to jsou
zdaleka ne tak pravdy obsažené v Bibli jako malebná nádhera příběhů, jež ona
vypráví, a jazyka, jakým jsou přioděny. Dante a Shakespeare je nedráždí méně;
i oni jsou autory p ř e m r š t ě n ý m i a t e m n ý m i . To je lidský respekt parvenuů,
pařížského domovníka, který se stydí ukázat přátelům svou matku oblečenou v nád
herném venkovském kroji. Vizte ten stud, s jakým se náš Renan netroufá odvážiti
sebeskrovnějšího obrazu, aby jej nepřikryl cudnou zástěrkou. Mnozí lidé se domní
vají míti klasický vkus, majíce pouze vkus měšřácký.
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Právě proto jest o díle a úkolu Dantově užitečno rozjímáti
zejména v době, v níž žijeme. Chtěli z něho udělati především
teologa. V tom je nepopiratelné a dokonce nebezpečné nadsazo
vání. Mnoho lidí bylo až příliš sváděno k domnění, že se teologie
odívá v ty krásné obrazy vznešeného básníka a že nám nemůže
poskytnout jiného zpodobení budoucího života než ty jeho svěží
iluminace. Ve skutečnosti se zdá, že Dante neznal nejhlubších thesí,
s nimiž posvátná Věda jeho doby právě začala zacházet. Jeho Peklo
je toliko Peklem Smyslů, zdá se, že neví o strázni Zatracení neboli
zbavení a při tom zároveň potřeby Boha, kteráž jest nejkrutější,
neboť její příčina je nekonečná. Jeho Očistec vykazuje (s tohoto
hlediska) tentýž nedostatek. Velikým utrpením očistním musí být ne
ani tak oheň a hlad, jako světlo, muka, že se člověk vidí nečistý před
tváří věčné Neviny a že se znelíbil Otci a Manželu. Konečně v Ráji
nacházíme jen kratičké a dost nejasné narážky na vznešenou teorii
bohotvomého Zření, které aby nám umožnilo proniknouti až k Bož
ství, přidává jaksi Jeho síly k našim, jako v optické teorii Platonově
se paprsek sluneční přizpůsobuje možnostem oka, a činí z nás,
nikoli podle slibu Pokušitele bytosti »podobné Bohu«, nýbrž oprav
dové »Bohy« plně obdařené veškerým dědictvím Synovým. Tato
zjištění nezmění nic na bezmezném obdivu, na hluboké úctě, jaké
musíme míti k dílu Florentincovu. Nic se nedá básníku vytýkat,
jestliže zplna dosáhl cíle, který sledoval, stejně jako se nedá vy
týkat poutníku jdoucímu na Montmartre, že nešel zároveň do Charonne a do Passy. Zde tedy nebylo Dantovým hlavním cílem, aby
nás poučil, ale aby nás vedl, aby nás vzal s sebou, aby nám dal
popatřit a dotknouti se, aby přesvědčil inteligenci a při tom ochočil
obraznost, zahrnuje ji jenom podobami známými a věcmi blízkými.
Takový byl jeho úmysl, nikoli misionářský, nýbrž básnický a ten
splňuje způsobem tak skvělým, tak přesvědčivým a v řeči tak
krásné, že se ponenáhlu a přes všechny své pochybnosti a zdrá
hání poddáváme kroku průvodce, který nás táhne s sebou a sami
fysicky se dáváme do kroku, kráčíme v jeho rytmu, vidíme to, co
nám popisuje a jeho zázračná pout se pro nás stává tak skutečnou
jako putování Robinsona Crusoe. Chvějeme se chladem zamrzlého
rybníka, lezeme podél chlupatého těla toho velikého Červa, sídlí
cího ve středu zemského plodu, noříme se zprostřed těch obrov
ských spoust pramoří, odkud pád prokleté hvězdy obrátil na útěk
celé lidské pobřeží, slyšíme zvěstující zpěv andělů ve svěžesti ant
arktického úsvitu a ryk té temné, temné vlny, rychlejší a skry
tější než lombardské kanály, která zalévá chmurné nivy Očistce.
Vskutku jest pravděpodobno, že ten druhý Život chystá svým no
vým obyvatelům docela jiná divadla než podívanou na ty zatracence, kteří se snaží poznati přimhuřujíce oči, »jako starý krejčíř
navlékající nit nebo jako lidé, potkávající se za světla měsíčního«,
nebo na ty krásné paní, které zpívají a tančí mezi verši Očistce,
nebo na ten vznešený orloj, který staví Svatí Učitelé na štítu Ráje.
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Avšak co je skutečné, to je radost, naděje, hrůza, že nám v hloubi
srdce plynou tak krásné obrazy, jež básník vybral. Tak v rukou Vy
volených na obrazech primitivů jsou tamburína a viola jen naivním
zpodobením vznešené harmonie, která se rozprostřela mezi dušemi.
IV.
Slovem, které vysvětluje celé Dantovo dílo, je Láska. Toto
slovo vidí on napsáno i na samotné bráně pekelné a to ho provází
na jeho pouti trojí říší odplaty. Ono to je, jak nám to básník vy
kládá v tajemných a kouzelných verších, co tvoří tajemství tohoto
»Nového umění«, obestírajícího jeho vyprávění, této velkolepé a
nádherné míry, toho čarovného vzestupu, jehož niternou a svrcho
vanou líbeznost nemohou nám zakaliti ani ty nejstrašnější vidiny.
Láskou pro Danteho je láska úplná, touha po absolutním Dobru,
která se mu již v dětství zanítila v srdci při nevinném jasu panen
ských očí. P. Lacordaire pravil, že neexistuje dvojí láska. Opravdu,
láska k Bohu dovolává se v nás téže mohutnosti jako láska k tvo
rům, téhož pocitu, že sami v sobě nejsme úplní a že svrchovaným
Dobrem, v němž budeme uskutečněni, je někdo mimo nás. Ale
toliko Bůh je touto skutečností, jejímž jsou tvorové pouhým obra
zem, obrazem pravým, ne fantomem, neboť mají svou osobní krásu
a svou vlastní existenci. Tento obraz, tato snoubenka to byla, která
vzdalujíc se započala Dantovo vyhnanství a která ho z nevděčné
vlasti vyzvala do Království živých.
Dante nechtěl zůstat oddělen od té, kterou miloval, a jeho dílo
jest jen jakýmsi nesmírným usilováním inteligence a obraznosti
o sjednocení tohoto světa zkoušek, po němž se vláčí, toho světa
následků, který viděn odtamtud, odkud jsme, se zdá říší náhody
nebo nepochopitelné mechaniky, se světem příčin a cílů. Je to ja
kási obrovská práce inženýrská, aby se spojily, aby se sjednotily
obě části Stvoření, aby ono utkvělo v jakémsi neporušitelném vyjád
ření a aby se takto získala trocha onoho zření Spravedlnosti, o němž
jiný velký básník řekl, že jest rozkoší toliko samotného Boha.
A protože celá Božská komedie je naposledy shrnuta v setkání
Danteho s Beatricí, ve vzájemném úsilí obou duší oddělených smrtí,
z nichž se každá snaží dospěti sama k té druhé ve shodě s tím
světem, jejž nese na sobě, proto jsem se i já po mnoha čtenářích
pokoušel zobraziti a namalovati toto základní setkání, a právě roz
hovor těch dvou duší a těch dvou světů tvoří námět básně, které
tyto řádky slouží za úvod.
Několik veršů inspirovaných trýzní z tohoto nízkého a všed
ního života, v podstatě tak cizího naší nejlepší přirozenosti, kterou
máme všichni, - a to mluví Dante. I on poznal to vyhnanství, v němž
jsme, ba může se říci, že je typem vyhnance, vyloučeného ze světa,
jehož žádná část nebyla dosti veliká, aby ho obsáhla celého. Po
něvadž jej nemůže rekonstruovat, jme se Dante tento svět soudit
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a připojovat na plánu spravedlnosti k tomu, do něhož jej zve Dona
Bice. Poněvadž byl v tomto světě hračkou náhody, jest básník
oživován právě vášnivou potřebou jednoty, absolutna, nutnosti, za
účastenství na rozumné Příčině. Lidskou společnost pojímá jako
Monarchii, kde všechny částečné vůle se snoubí s ústředním roz
umem. A ježto mu tento obraz dokonalého kruhu nemohou po
skytnout obzory pozemské, bude jej stíhati od stupně ke stupni
v každém z těch prstenců určených k potrestání nebo k očištění
naší nedostatečnosti od některé neřesti, od některého hříchu zvlášt
ního, jímž jsme zhřešili proti Pravdě katolické a universální. Ne
dokáže ho zastavit ani Peklo, ani bolestné a slastné zákruty Očistce.
A teprv až v třicátémprvním zpěvu Ráje najde v neporušitelné
tváři Trojice princip této symetrické růžice, jejíž vyvolené Kůry
vytvářejí postupné pásy podle mezníku, který vyznačila touha. Po
slední pohled na tuto zem, kterou mu nabídli jako druhému Caesaru,
aby jej sjednotil v inteligenci a v podobenství. - A pod nohama
Ravena, toto antické císařské město přetížené mrtvými basilikami,
jejíž půda zpola zatopená jako by při slunce západu byla ujídána
vodou a ohněm. - Poslední pohled na tento svět, který pro něho
zanikne; a v tom již slyší Beatrici, kterak začíná hovořit.
Co říká?
Beatrice pro Danta, toť láska, a láska v našem životě, toť prvek
stojící podstatně mimo naši moc, bezdůvodný, svobodný, jenž v na
šem maličkém osobním světě, pořádaném naším skoupým rozumem,
působí nejčastěji jako prvek hluboce rušivý. Všechny výtky, které
mohla mrtvá činiti svému milenci, jsme slyšeli ve vznešeném Tři
cátém prvém zpěvu Očistce, kde se Dante před tváří toho Města
Nebeského, jehož první stupně bude slézat, zpovídá s tolikerou
vznešeností a pokorou. A ptali jsme se sami u sebe: Ale což ne
měl Dante též, jakou otázkou by položil, neměl, jakou výtku by
učinil této ženě, která ho znenadání tak krutě opustila ? Neptal se
často stínu, který kráčel před ním po cestách vyhnanství: Proč?
proč jsi to učinila? Právě na tuto otázku chce Beatrice hned od
povědět a není to jen ona, na koho má věčný Vyhnanec právo
žalovat, je to i jeho vlast pozemská, Florencie, je to ta zarmucující
Italie třináctého století, tak trpká pro duši prahnoucí po řádu a roz
umu. To všechno ospravedlňuje paní ověnčená haluzemi olivovými,
neboť, jak praví, kdyby byl tento svět dokonalý, co by byl na něm
měl co dělat Vykupitel ? Proč viděti ve věcech jen tento povrchní
a zdánlivý nepořádek, a nevidět (poslyš mé jméno!) to tajemství
radosti, chvály a blaženosti, které vyjeviti jest právě básníkovým
úkolem? Proti této touze po absolutnu a nutnosti, která tvoří základ
básníkových proseb, staví Beatrice chválu svobody, Milosti podstatně
neodůvodněné, živého Boha, vždy nového, vždy ve stavu vyvření
a výtrysku, nepodrobeného žádné nutnosti se strany tohoto Stvo
ření, které vyňal z nicoty, Boha věčně vynalézajícího to Nebe,
k de sídlí, a jehož zásahy jsou pro nás navždy nepředvídatelné. Bůh
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v Ráji nás učí věcem ne tím, že nám je vykládá, nýbrž že nám
ukazuje takřka, abychom je dělali s ním, jako ten pastýř z idyly
André Chéniera, který klade na flétnu rty i prsty svého mladého
bratra. A jako nás přibírá ke své moci tvůrčí, tak také i ke své
působnosti spasitelské, kdyžtě nám vkládá do rukou nejen věci
hmotné, nýbrž i ty duše, jichž se mu má dostat, které nás očekávaly
a které jistým způsobem mohly přijmouti světlo a spásu jen od
nás. Dovolil nám, abychom mu opravdu něco dali, a ne pouze
hrst kadidla a pozlátka, nýbrž všechny ty nesmrtelné duše, nebo
jen duši toho jediného bratra, které jsou v našich rukou. Takto chá
pány, jsou i závady, jež vidíme ve věcech, pro nás pramenem
nikoli zármutku, nýbrž radosti. Jedině Lucifer se považoval za do
konalého a celého a ihned padl, jako kámen, svou vlastní tíží.
Právě proto, že všechny stvořené věci jsou nedokonalé, že je v nich
jistý nedostatek, jisté hlubinné prázdno, - právě proto dýchají, proto
žijí, proto kolují, proto potřebují Boha a druhých tvorů, proto se
nabízejí všem těm kombinacím poesie a lásky. A tyto kombinace
nemají absolutní hodnoty pro sebe samy, není hradeb Boží milostí
nepřekročitelných, není počtu, podle slova Žalmistova, který by
byl schopen vyčerpati jeho milosrdenství a který by postačil pro
naše skutky milosti. To hmotné Nekonečno, jež tolik děsilo Pascala a
jehož jakýsi konvenční obraz nám poskytuje astronomické nebe, tato
hvězdná měna, bezstarostně rozhazovaná přes propasti, to není dosti!
ta ještě nestačí na splacení dluhu naší vděčnosti, - praví Beatrice.
Přel. V. Renč

L E O N BLOY

DŮM BOŽÍ
II.

Milý příteli, když tedy chcete, píši vám druhý list o Trapě.
Skončíme jím, souhlasíte-li, ne proto, že by látka byla snadno vyčerpatelná, ale nemám chuti rozmnožovat banalitami svého obdivu
všeobecnou banálnost netečnosti a sužovat tak vaše čtenáře. Dnes
to nemůže nikoho dlouho zajímat, mluví-li se o mniších. Zájem
veřejnosti má nekonečně daleko k těm vznešeným oddálencům
od světa. Je to s Trapou jako s Lourdy, la Salettou a všemi vel
kými katolickými věcmi. Za žádnou cenu se o nich nechce vědět.
Nikdo se více nevzpírá každému pokusu, každému ověření a zkoušce
než nejvášnivější stoupenci svobody badání. Je to zvláštní podívaná
na poblouzení všech těch analytiků lidské vědy, všech těch roz
hodných kartesiánů, kteří si usmyslili najít v pochybování metodu
pro objev, všech těch zapřisáhlých nepřátel positivního a p r i o r i
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každého zjevení a tradice, kteří došli až k tomu, že je nahradili ne
gativním a p r i o r i své pomatené soudnosti. Může se ovšem v ubožáckých knihách mluvit o vymýcení Boha, ale v praktickém životě
se nepodaří vymýtit lidskou přirozenost. Nuže, lidská přirozenost
má nepřekonatelnou potřebu jistoty, jistoty a p r i o r n í , dané přede
vším ostatním. Lidský duch by nebyl schopen čtyř kroků bez této
berly. Ti, kdož se nazývají volnými mysliteli a kdož se každou
chvíli odvolávají na domnělé právo kontroly, slyší každodenně o zá
zračných uzdraveních v Lourdech a na la Salettě; vědí, že počet
poutníků je nesmírný; mají dokonce dost dobré mínění o kolek
tivní moudrosti davů, jsouce většinou velkými obdivovateli všeo
becného hlasování. Kdyby tedy byli opravdu zaujati pro svůj princip
ověřování, jistě by si řekli: vykládat mimořádné zjevy takového
dosahu a tak dlouhého trvání obratností několika švindléřů a neko
nečnou důvěřivostí davu všemožných pitomců je zřejmě nepravdě
podobné. Takové vysvětlení je příliš jednoduché a příliš prostoduché;
jistě za tím něco je ; nikdy se nenaskytla lepší příležitost k ověřo
vání. A hned by ti počestní lidé šli zkoumat. Ale n e ! Je tu lidská
přirozenost, zející jícen. Žádá si předsudků, od Boha nebo od Ďábla.
Křesťané mají šťastný předsudek ustanovení Božího a volní myslitelé
strašný předsudek ustanovení ďábelského, které spočívá v tom, že
se říká ne jedině proto, že Bůh řekl ano, a že se říká ano vždycky,
když Bůh říká ne. Říkají ne o Lourdech a nic o nich nevědí; prostě
proto, že přijali takový příkaz a že jsou velmi nehybnými a velmi
spolehlivými strážemi v táboře popěračů náboženství, tak spolehlivými, že občas až plýtvají horlivostí a nechtějí vpustit ani m a
l é h o k a p r á l a , jenž není nikdo menší než Jeho strašlivá Výsost
veliký Ďábel, otec lži. Až katolíky napadne, aby byli svati a ge
niální, zmohou své nepřátele velmi snadno, protože budou v obrov
ské výhodě: budou je znát a nebudou jim známi. Každý křesťanský
duch, dbalý poněkud Církve a žádostivý boje za její zájmy, zná
od základů celou strategickou hotovost moderního kacířství. To není
tak nesnadné. Naopak každý svobodný myslitel, právě proto, že
myslí svobodně, neví pravidelně a systematicky naprosto nic o naší
křesťanské historii a dogmatech. To je to, čemu se říká ve filosofii
t a b u l a rasa. Nuže tedy, náboženské řády a především Trapa jsou
dokonale a systematicky neznámy, stejně jako zázraky Svaté Panny.
Neupírá se jim, jak jsem vám už řekl v předešlém listě, jakási lite
rární závažnost, ale to je všechno. Jejich pravá podstata, jejich pravý
život, jejich hluboké a mocné působení na lidstvo, to všechno ne
stojí světu ani za pohrdání, z prostého důvodu, že o tom nic neví.
Ale nač mluvit o volnomyšlenkářích? Vědí toho, v celku vzato,
sami katolíci o mnoho více? Není-li dovoleno skrývat prospěšné
pravdy, jistě je nutno připomínati je především přátelům a je tedy
třeba říci, že dosti velký počet křesťanů, kteří by nijak nestrpěli,
aby se mluvilo o řeholnících špatně, se dosti lehce smiřuje s tím,
že se jim svět neobdivuje. B ů h t o h o t o l i k n e ž á d á , to asi šeptá
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nepostřehnutelná zbabělost do uší křesťanů a ústa na konec sdělí
tato slova, jež postřehl vnitřní sluch v tichu duše, hlasitě jiným,
kdož učelivě naslouchají. Kolikrát jsme to už slyšeli opakovat!
Věří se opravdu, že se ctnost eskontuje jako bezpečný cenný papír
a že existuje tarif obětí pro všechny stupně dokonalosti? Věří se,
že Bůh je nám něčím povinen, on, jenž si žádá celé naše srdce,
a že je možná nějaká rovnováha mezi velikostí jeho slávy a veli
kostí našich ctností? Křesťané, kteří se tak zapomínají, že něco po
dobného vyslovují, by se jistě zachvěli hlubokou hrůzou, kdyby
věděli, jak ohavné, ba rouhačské je kupčení, které jako by ta slova
zahrnovala. Ale říká se to a ubozí trapisté vypadají, jako by dělali
něco, čeho si Bůh nežádá. A poněvadž z hlediska theologického
a ze všech hledisk vůbec dělati p ř í l i š znamená dělat zlé, usilují
ti nešťastní řeholníci nezbytně o své zatracení a dávají tak křesťan
stvu nejžalostnější příklad. To je, nemýlím-li se, opravdový dosah
heroického: B ůh t o h o t o l i k n e ž á d á . Ať se lidé upokojí! Ze
ptejte se prvního trapisty, kterého potkáte, a on vám odpoví, že
Bůh ho neponechal ve světě, protože by tam nedovedl žít tak, aby
byl spasen. Nebude mluvit o dokonalejším životě, jsa pevně pře
svědčen, že není dokonalejšího života než život člověka, který se
zachraňuje pro život věčný za jakýchkoliv podmínek.
Duch Svatý vane, kde chce, ale vane pro slávu Boží a spásu
v š e c h duší, jež je velikým cílem mysteria Vykoupení. Jsou ve
světě lidé, kteří se stávají svatými konajíce něco naprosto odlišného
od toho, co se koná v Trapě. Tomu se nesmíme divit. Bůh žádá,
abychom konali co chce, kde chce a jak chce; říká se tomu p o 
v o l á n í a každý člověk má své. Uvědomíme-li si to, je místo po
kání a modlitby jako Velká trapa nekonečně hodno obdivu, pro
tože je ohniskem povznešení pro tento hanebný svět, inervačním
centrem pro tělo křesťanstva a nadto zázračným orgánem vstřebá
vání, očišťování a z a d o s t i u č i n ě n í za všechnu hanbu, zkaženost
a zločiny, které na tom těle hlodají. Jinými slovy je to místo spásy
nebo výkupu pro mnoho duší, které na svou spásu téměř nemyslí,
které netuší, že se za ně někdo přimlouvá, a které snad zvědí teprve
při Soudě, co bylo učiněno pro jejich záchranu.
Dostatečně zpustlým imaginacím této doby připomíná Velká
trapa velmi spásný a velmi působivý kontrast slávy Boží a slávy
světské. Vsadím se, že umělec bez víry, jakých je teď na tucty,
tam nevydrží ani čtyřiadvacet hodin. Nenajde tam opravdu nic, co
by povzbudilo nebo udrželo horlivost jeho krkolomného snobství.
Nenajde tam ani ten k ř e s ť a n s k ý s m u t e k , o němž mluví Chateaubriand, ani ten slavnostní postoj gladiátorů pokání, který by ho
měl naplnit tak nábožným nadšením; vážné a hluboké zpěvy cister
ciácké reformy se ho téměř netknou a architektura mu poskytne
jen málo útěchy. Moderní mysl, zvyklá na romance a operní ko
stýmy, si nedovede představit klášter bez jisté přísné nádhery, která
by omlouvala, že náleží jen Bohu. Lidé opravdu strpí modlitbu,
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ale pod podmínkou, že je rozesní. Velmi rádi si představují nád
heru starých francouzských opatství jako Jumièges, Cadouin, SaintWandrille nebo Saint Michel, ale nedovedou si představit ideální
evangelickou prostotu Domu Božího. Opravdu jsem tam neuviděl
nic, nač by mohl romantický komediant zavěsit své snění. Velká
kartouza má alespoň okolí. Ale trapisté jsou lidé roviny. Zakotvili
své mlčení uprostřed mlčení lesů, v močálovitém dolíku, zahaleném
téměř stále deštěm. A jejich každodenní život je jistě co nejméně
vyznačen něčím náhlým a nečekaným. Načrtnu tu jeho věrný obraz,
jak vyplývá z regule vypracované roku 1835 generální kapitulou,
aby se jí řídila celá kongregace, aby bylo pevně stanoveno, které
zvyklosti mají být společné oběma větvím a které jsou pro každou
zvlášť, podle regule svatého Benedikta nebo ustanovení abbého de
Rancé. Podle těchto pravidel se tedy dnes řídí život v Trapě.
Trapista z Domu Božího, jenž se řídí upravenou regulí svatého
Benedikta, vstává ve všední dny ve dvě hodiny ráno, v neděli a
o svátcích v jednu a o velkých svátcích, kterých je do roka dva
náct, o půlnoci. Z dormitáře jde do kostela, kde se podle významu
dne zpívá nebo odříkává noční officium. To končí přesně ve čtyři
hodiny; pak je hodinový interval, kdy kněží slouží mši svatou a
ostatní buď přisluhují nebo rozjímají. O páté hodině v létě se zpívá
prima, pak se celý klášter účastní ranní mše, žádá-li si toho význam
dne. V šest hodin začíná tělesná práce a trvá až do devíti. Pak se
vrátí všichni do kláštera a zpívá se tercie, velká mše a sexta. Po
sextě, o půl dvanácté, oběd, který trvá obyčejně čtyřicet minut.
Po modlitbě polední spánek do půl druhé. Z dormitáře zase do
kostela, kde se zpívá nona. Několik minut před druhou se vracejí
k práci. V pět hodin nešpory a čtvrt hodiny modlitby. V šest hodin
večeře, pak půlhodinový interval. V sedm hodin společná četba
a S a l v e R e g i n a ; uléhají v 8 hodin.
Když je nutně potřeba, věnuje se tělesné práci ještě část doby
určené pro officia. Místo velké mše se na příklad slouží mše tichá,
místo zpěvu se jen modlí; někdy se koná officium i uprostřed polí,
aby se využilo doby, kterou by si vyžadoval návrat z polí do
kláštera a z kláštera na pole. Rovněž je možno za mimořádných
okolností změnit stanovené hodiny s ohledem na počasí a nejna
léhavější požadavky senoseče a žní.
V
zimě, podle moudré uvážlivosti svatého Benedikta, je pořad
pobožností upraven, aby odpovídal ročnímu období. Hodina vstá
vání se nemění, ale tercie a hlavní mše se zpívají od osmi do devíti.
Práce začíná o devíti a trvá do dvou, vyjímaje půlhodinu, určenou
pro sextu. Takže se v zimě pracuje v nejmímějším období, kdežto
v létě před a po hodinách nejúmornějšího vedra. Obědvá se v zimě
o půl třetí a večeře odpadá. Po obědě třičtvrtěhodinový interval,
ale nespí se. Za to četba a večerní modlitby se konají o hodinu
dříve a spat se jde v sedm hodin, což zajišťuje i v tomto ročním
období sedm hodin spánku. V postě se obědvá až po nešporách,
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ve čtvrt na pět. To je nejpřísnější období trapistického roku, ale
trvá jen šest neděl; a ostatně tato zvýšená přísnost odpovídá pra
vidlům svatého Benedikta i praxi křesťanů prvních dvanácti století,
kteří v postě jedli také jen jednou, skrovně a až koncem dne.
Pochopíte, že tyto mravy působí na mysl a imaginaci návštěv
níků nesouměřitelně jinak než Lara a Manfred. Vulgárním duším se
tato jednotvárnost zdá jistě svrchovaně nudná, zdá se jim jistě plo
chostí, kterou ze shovívavosti nazvou božskou. Ale jiní tu naopak
odkryjí tajemný zdroj hluboké poesie, nekonečně svrchovanější než
poesie nejvznešenějších zoufalců. Pod pravidly zdánlivě tak tvrdý
mi a mrazivými, za touto nepřekročitelnou isolací prošlehává vel
kolepost života v Bohu. Života podstatně poetického, překypující
radosti, nebeského opojení a zároveň nekonečné r o z m a n i t o s t i .
Tyto duše v pravdě osvobozené přijímají celým srdcem, v mlčení
všech pozemských náklonností, plnost milosti, odpovídající plnosti
jejich svobody. Nebeský otec jim sám láme každodenní chléb nad
přirozené blaženosti úměrně tomu, jak se vzdali vší blaženosti jiné,
a božský Ženich jim odhaluje nevypravitelná tajemství své lásky.
Mystický život tu těsně sousedí s životem každodenním a ty bílé
duše přecházejí postupně z jednoho do druhého jako věrné a bdělé
služebnictvo do různých komnat zbožňovaného pána. Duch Trapy
je duch katakomb a Trapa sama je velkou moderní katakombou,
jen osamělejší a skrytější ještě než katakomby původní. Nad ní se
valí vozy triumfátorů a nesmírný jásot tleskajících davů; šílené ná
rody se vzdouvají jako řeky pod obrovskými oblouky Oslího Mostu
všeobecných zájmů a všechen ten propukající křik lidské slávy,
všechny fanfáry vítězných tret, oslabované a zachycované vrstvami
hlíny, která to zítra pohltí všechno, docházejí k sluchu těch kontemplátorů Života jako nepostřehnutelné chvění země v mlčení
jejich hlubin.
Druhého července minulého roku o svátku Navštívení Panny
Marie, požádal jsem frátera, který nám posluhoval, aby mě vzbudil
ve tři hodiny, abych se mohl zúčastnit nočního officia. Ten fráter
je dolnobretaňský sedlák, prý dosti bohatý, který se v sedmdesáti
letech rozhodl, že se stane trapistou. Je v Domě Božím asi rok
a cítí se zde zcela šťasten. Vysiluje se pro Boha s radostí. Zavedl
mě tedy ráno do kaple, na postranní kůr, vyhrazený žadatelům
o přijetí do řádu a horlivým či zvědavým návštěvníkům, kteří chtějí
slyšet nebo vidět noční officium. Když jsem vstoupil, bylo všude
ticho a temno. Konala se meditace. Tři lampy stále hořící před
bronzovým hlavním oltářem zdůrazňovaly černou perspektivu kle
čících a nehybných řeholníků. Pokusil jsem se o modlitbu a usebrání
jako oni. Ucítil jsem dotek nadpřirozena, jako by se někdo dotkl
mého srdce rukou. Očima víry jsem viděl v mlčících temnotách
slavné a strašné věci, jaké vysvětlovali nebo vyprávěli theologové
a mystikové, když mluvili o vztazích duše k Bohu v modlitbě.
Jeden starý Otec pouště, jménem Marcel, vstal jedné noci aby se
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jako obvykle modlil a zpíval žalmy, ale tu zaslechl zvuk jako povel
trubky k útoku a nechápal, odkud přichází ten hlas na místě tak
osamělém, kde nebylo válečníků; tu se mu zjevil démon a pravil,
že ta polnice upozorňuje démony, aby se připravili k útoku proti
služebníkům Božím: nechce-li se vydat nebezpečí, aby opět ulehl,
jinak aby se připravil na těžké rány. Slyšel jsem, drahý příteli, tu
polnici a nesmírný hluk toho útoku. V takových bitvách je každý
řeholník válečnou věží, hájenou anděly proti všem démonům, jež
hrozí odzbrojiti modlitba služebníků Božích. Tím, že se vzdal sta
tečně světa, přináší si každý z nich do kláštera obrovský úhrn
nadpřirozených zisků a stává se svým povoláním před Bohem jejich
správcem a účetním. Zisky záchrany pro bližního, zisky slávy pro
Boha, zisky zahanbení pro démona. A to na stupnici, která je ne
méně rozsáhlá než samo Vykoupení, která objímá lidské pokolení
od Adama až do konce věků. Naše svoboda je nerozdílná od rovno
váhy světa a to je nutno chápat, abychom se nedivili hlubokému
tajemství reversibility, což je filosofické jméno pro křesťanské dog
ma o obcování svatých. Každý člověk, který vykoná svobodný čin,
promítá svou osobnost do nekonečna. Dáte-li s nechutí haléř chu
dému, prorazí ten haléř dlaň chudého, padne, prorazí zemi, provrtá
slunce, pronikne oblohu a poskvrňuje vesmír. Jestliže konáte něco
nečistého, špiníte tím snad tisíce srdcí, která neznáte, která si
s vámi tajemně odpovídají a potřebují abyste byl čist jako touží
cestovatel umírající žízní po evangelické sklenici vody. Čin lásky,
hnutí opravdového soucitu za vás zpívá chválu Ježíše Krista od
Adama až do konce věků; léčí nemocné, vrací naději zoufalým,
tiší bouře, vykupuje zajaté, obrací nevěřící a chrání veškero lidské
pokolení. Ale to je málo, pohne nebem a peklem, rozjásá svaté,
ulehčí duším v očistci a přitíží mukám zatracených. Všechna kře
sťanská filosofie je v nevyjadřitelném významu svobodného činu
a v pojmu všeobsáhlé a nezničitelné solidarity. Kdyby Bůh chtěl
ze své moci obrátiti v nic jediného člověka, což nikdy neučinil,
je pravděpodobné, že by se celé stvoření rozpadlo v prach. Ale
co Bůh nemůže učiniti v přísné plnosti své spravedlnosti, jsa božsky
vázán jako je vázán svým vlastním milosrdenstvím, to mohou učiniti
pro své bratry slabí lidé na základě své svobody a za přiměřenou
oběť. Odumříti světu, odumříti sobě, zemřít, možno-li tak říci, v Bohu
strašném, obrátit se v nic před ním v úděsné záři jeho spravedl
nosti, to mohou učiniti křesťané, když stará zemská rachotina praská
pod zděšenými nebesy a není už téměř s to, aby nesla tíhu hříchů.
Aby božský van rozmetal jako prach strašlivé dílo, které není dílem
Božím, nýbrž člověkovým, nesmírnou vinu světa, zkažené ovoce
svobody, celou tu duhu pekelných barev nad skvoucí propastí božské
krásy. Pohřížen v temnoty tohoto chudobného kostela měl jsem
drtivé vidění velikého boje za život věčný. Vzdouval se přede mnou
svět duší jako Homérův oceán v bezpočetném hluku. Všechny vlny
volaly k nebesům nebo se pěnivě tříštily o skaliska, obrovské vlny
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jako hory se řítily jedna za druhou v hluku a zmatku, nevyjádřitelném bolestnou řečí lidskou. Mrtví, umírající, poranění zemí a
poranění nebem, šílenci radosti a šílenci smutku míjeli v nekoneč
ných zástupech vzpínajíce miliony paží a jen pokojná loď chrámu,
kde jsem klečel se svým zmatkem, plula v hlubokém klidu jako
by od věků do věků. »O pokoji živého Boha, mluvil jsem, vstup do
mne, utiš tu bouři a kráčej po všech těch vlnách!« Náhle však byly
rozžaty lampy a pokračovalo se v officiu. Všechna vidění zmizela.
S nebe jako by sestoupila ohnivá říza a přioděla všechny ty řeholníky, kteří mluvili k Pánu, hledíce na Zemi zaslíbenou jako
vůdce vyvoleného národu s vrcholu Sinaje.
Nevěřím, že by v řádu prchavých lidských dojmů, mluvilo
něco mocněji k intimitě duše, rozptylované neustále všemi směry
světského života. Seznámit se důkladně s Trapou je věc velmi
prostá, jistě také schopná obohatit křesťanskou paměť několika trva
lými vzpomínkami a posílit křesťanského ducha několika mužnými
pojmy o liteře i duchu evangelia, ale neznáte ji v její mystické
poesii, když jste neviděli noční officium. Tam je pravá vůně, pře
tvářející tu strohou osamělost, tak únavnou pro cizince. Nebojte
se, že se málo vyspíte. Taková podívaná znamená pro duši více
než nejosvěživější spánek. Řeknete potom, že jste do té doby ne
věděli o Trapě nic; a snad se i podivíte, že jste znali do té doby
křesťanství tak málo, že jste je zahlédali jen literárními odnožemi
ze stromu pýchy. Ruka nebeského Otce stráví srdce jako výheň
kus ledu. Osmnáct století křesťanství se rozvíjí jako vznešená píseň,
již jsme neznali. Víra, Naděje a Láska na nás dopadnou jako třípaprskový svazek hromu starého Pindara a byť to bylo jen na oka
mžik, jen na jedinou minutu v celém životě, promrhávaném blá
hově jako zlato marnotratného syna na všech cestách zatracení,
je to dosti, abychom si vzpomínali a nezapomněli už nikdy v ži
votě, že sám Bůh k nám mluvil té noci v tom mlčení.
25. ledna 1879.

Přel. J. Franz

STANISLAV BEROUNSKY

STAVOVSKÁ MYŠLENKA
Lidský zvyk mysliti ve snadných alternativách postavil jednu
z nejosudnějších alternativ: společnost může žíti buď podle kapitali
stického nebo podle socialistického řádu, třetího není. Je dobře po
chopitelné, považují-li kapitalisté všechna nekapitalistická zařízení eo
ipso za socialistická a naopak spatřují-li socialisté kapitalismus všude
tam, kde ještě existuje soukromý majetek, třebas vázaný, který je
podle jejich doktri ny hlavní a vlastní příčinou kapitalistického řádu.
Méně však je pochopitelné, když tuto alternativu fakticky přijímají
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také odpůrci obou řádů, takoví totiž, kteří se spokojují pouhým
zprostředkováním mezi oběma protipóly. Klasickým dokladem těchto
kompromisních snah je starší sociální nauka katolická, nauka solidarismu, zejména Peschova ražení. Solidarismus chce totiž přemoci
kapitalismus i socialismus tím, že se snaží o křesťanskou synthesu
kapitalismu a socialismu. Správně však praví Kogon*) ve své kritice
solidaristického stavovství, že ze spojení dvou omylů nic kloudného
nemůže vzejiti. Víme dobře z dějin sociálních hnutí, že solidarismus
se neosvědčil, že byly stejně oprávněné socialistické výtky »sociál
ního hasičství« jakož i kapitalistické obavy před socialismem masko
vaným politickým křesťanstvím a že na příkladě tohoto plytkého
kompromisu se znamenitě osvědčila slova Písma, že věci, jež nej
sou ani horké ani studené, vyvrhne Bůh z úst svých. Nikde není
nebezpečnější stavěti falešné alternativy než v oboru sociálních věd.
Společnost a její objektivační formy jsou organismy neobyčejně
složité, v neustálém pohybu a změně, jež nelze postihnouti žádným
abstraktním doktrinářstvím a nejméně už tak naivními simplifikacemi, jak to činí odvážní stavitelé alternativ. Avšak jejich falešné
alternativy přes to mají nemalý význam; ve formě ideologií určitých
společenských skupin jsou s to ovlivňovat na dlouho společnost a
svésti ji na cestu za falešnými cíli, příčícími se přímo povaze společ
nosti, jež sice společnost nakonec překoná, ale namnoze jen s mnohými obětmi. Právě tak jako známe více než dvě základní barvy,
právě tak existují více než dva bytostně odlišné společenské řády.
Prožíváme nyní renesanci řádu, o němž se obecně soudilo, že se
dávno přežil, že pokrok lidských společností jej nenávratně rozbořil
a nahradil řádem novým, dokonalejším. Prožíváme renesanci stavov
ské myšlenky a jsme svědky četných pokusů o její realisování v kon
krétních společenských řádech. Jak máme tomuto vývoji rozumět?
Máme mu přitakávat nebo se mu stavět na odpor, nejsme-li mecha
nickými deterministy a věříme-li, že možno společenské síly formo
vat, porozumíme-li jejich smyslu? A co vlastně jest stavovská myšlen
ka? Na tyto otázky se pokusíme povšechně**) odpověděti v této studii.
Byl-li středověký společenský řád budován na přirozené zásadě
sociální filosofie sv. Tomáše Aquinského, že totiž řád je tolik, co
hierarchie - ordo in disparitate consistere videtur - vytyčila si mo
derní demokraticko-kapitalistická společnost jako svou vůdčí ideu
jakobinskou devisu »volnost, rovnost, bratrství«, při čemž to myslila
upřímně s »volností,« méně upřímně s »rovností« a velmi neupřímně
s »bratrstvím.« Proti středověkému ideálu, organické společenské vá
zanosti a proti středověkému typu člověka řídícího se zákony bo
*) E u g e n M. K o g o n , D e r S t ä n d e s t a a t d e s S o l i d a r i s m u s . Hochland,
1928, Bd. 2.
**) Konkretnímu rozboru otázek moderního stavovství budou věnovány studie
v příštích číslech Rádu: N e u t r á l n í , t o t á l n í a s t a v o v s k ý stát, K a t o l i c k á
m yšlenka stavovská, H o s p o d á ř s tv ív e s t a v o v s k é m s t á t ě a O bud ou c
n o s t i t. zv. s t ř e d n í h o s t a v u .
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žími postavil kapitalismus ideál individuální svobody, čili vyjádřeno
negativně, ideál minima společenské vázanosti a vytvořil typ člověka
poslušného především zákonů hospodářských. Kapitalismus potře
boval odstranit všechny společenské zábrany omezující sféru volného
pohybu individuí, neboť čím méně bude společenských svazků, tím
větší bude možnost hospodářského rozpětí jednotlivců. Proto rozrušil
také stavy, to jest společenství lidí stejného povolání, a postavil proti
nim svobodného jedince a ve svém dalším vývoji třídy, to jest ko
lektivity jedinců, kteří mají stejný hospodářský zájem a společné
společenské antipody. Stát jest státem »neutrálním«, neintervenujícím,
moderním »právním« státem chránícím zájmy jednotlivců; jest to lassallovský stát obstarávající vlastníkům službu nočního hlídače. Soci
alismus, který má být přemožitelem kapitalistického řádu a zároveň
vyšším stupněm společenského vývoje, staví na stejných individualistických základech jako demokraticko-kapitalistická společnost shrnuje jen zájmy jednotlivců v partikulární zájem jedné třídy a staví
jej proti zájmům třídního odpůrce. Oběma, kapitalismu i socialismu,
se stav jeví jen jako historická kategorie společenské vázanosti,
charakterisující jen jistou fási společenského vývoje, totiž feudalistickou, a se zánikem této fáse nutně také má zaniknout stav.
Avšak přes společné očekávání kapitalistů i socialistů stavy
nebo jim podobné útvary nezanikají, naopak, čím dále tím více
projevují svou životaschopnost. Brzy se poznalo, že mezi jednotlivci
a společenským ústředím nutně musí býti zprostředkující orgány,
že společnost není aggregátem jednotlivců nebo tříd, nýbrž organisací skupin, že její struktura je hierarchická. Hospodářství si našlo
v kartelech a dělnických odborech korporační vazby, tak vítězo
slavně liberalismem odstraňované. Ve dvacátém století pak neoby
čejně se rozmáhá organisování příslušníků jednotlivých povolání
v zájmové korporace, především ovšem z důvodů hospodářských.
Avšak vedle těchto momentů vedly ke sdružování také důvody
etické a duchovní: tak na př. potřeba hájiti stavovskou čest, pěstovat
ducha pospolitosti, pečovat o výchovu členstva a dorostu atd.; vi
díme, že se tyto moderní stavovské organisace v mnohém podo
bají středověkým cechům, od nichž se vlastně odlišují jen svou neuzavřeností a pohyblivostí. Konečně třeba upozorniti na obrovský
rozmach družstevního hnutí. Není tedy divu, když se v těchto vý
vojových tendencích moderního hospodářství shledává obdoba se
středověkem.*) Avšak všechny tyto korporační vazby vyrostly divo
ce, neúplně a nekontrolovatelně a v tom je nebezpečí. Jde o to,
aby byl sjednán mezi jednotlivými korporacemi náležitý soulad, aby
*) Tak na př. H e r b e r t S c h a c k : »Nynější hospodářství se přibližuje ve
svých vývojových tendencích v mnohém ohledu hospodářství středověkému. Znovu
se přijímají středověké hospodářské a hospodářskopolitické cíle a prostředky a zavá
dějí se v novodobých formách. Hlavním rysem moderního hospodářství jest obecná
tendence k stavovské organisaci a k stavovské hospodářské politice. V tomto ohledu
jest přítomnost zvlášť příbuzná se středověkem.« (Volkswirtschaftspolitik, 1930, str. 18.)
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stavovská organisace neměla žádných mezer a aby společnost, resp.
stát do spleti stavů jasně viděla a byla s to v nutných případech
autoritativně zakročit.
Také v oblasti politické došlo k vsunutí zprostředkujících článků
mezi jednotlivce a politická centra. Čistá demokracie nedbá hierar
chické struktury každého společenského celku, pojímá jej zcela atomisticky jako summaci autarkních individuí a odstraňuje každý »hod
notící základ« ze stavebního zákona společnosti. Moc pak náleží všem
jednotlivcům a všem rovným dílem. Z povahy moci však plyne, že
může patřiti jen menšímu okruhu osob, a že jde stupňovitě shora
dolů ; tento zákon politické moci menšiny nad většinou platí pro
každý společenský řád, i pro demokracii; poměr nadřaděnosti a podřaděnosti se znovu nastoluje i za vlády hesel o svobodě a rovnosti.
V demokracii vznikají oligarchické tendence, massa je fakticky bez
mocná, »vláda lidu« existuje jen na papíře ústavních listin, výběr
vůdců regulovaný volnou hrou sil vede k vítězství vůdců vyni
kajících buď mocnými lokty nebo mocnými měšci. Není to žádná
vnějšková a náhodná spojitost, že plutokracie je nejsilnější právě
v těch nejdemokratičtějších zemích; v demokracii mechanicky ví
tězí, jak říká Sombart, »Reichtumsmacht« nad »Machtreichtum«.*)
Pokoutní vliv kapitálu se projevuje nejrůznějšími spoji s politic
kými stranami, i s těmi vysloveně protikapitalistickými, jak i u nás
můžeme vidět. - Jestliže však ve starých hierarchiích vybudovaných
na poměru nadřízenosti a podřízenosti odpovídala držbě politické
moci společenská odpovědnost, jež jedině je opravňovala, chybí
úplně tento znak novým hierarchiím nebo lépe řečeno oligarchiím.
V demokracii vlastně není odpovědným nikdo; ústavní sankce zů
stávají jen na papíře. Vůdce není odpovědný oné amorfní masse lidí,
která jej z titulu demokracie učinila vůdcem. (Je-li vůbec komu od
povědný, pak jen výborům politických stran, z jejichž milosti se stal
vůdcem - a tyto výbory už nejsou odpovědny vůbec nikomu.) Není
odpovědnosti k nějakým abstraktům. Odpovědnost může být jen
k určitým, konkrétním lidem, žádná jiná odpovědnost nezavazuje.
Demokratický stát je neústrojný stát centralistický, který ne
uznává žádné meziinstance mezi jednotlivci a centrální státní mocí,
neboť jí podle demokratické ideologie není třeba, protože všichni ob
čané jsou rovni. K organisování »politické vůle« se však v demokracii
vytvořily politické strany, vlastní to nositelé moci v demokratickém
státě. Jsou to korporace právě tak divoce vyrostlé v oblasti politické
jako podnikatelské svazy a dělnické odbory v oblasti hospodářské
a jako oněm ani těmto nelze upříti jistý stavovský rys. Jako nositelé
partikulárních zájmů usilují strany dáti jim obecnější smysl a to tak,
že učiní rovnítko mezi svým zájmem stranickým, partikulárním, a
zájmem celospolečenským. Charakteristickým rysem moderního po
*) Schelerův žák, P a u l L a n d s b e r g nazývá demokracii přímo »ideologickou
fikcí, která měla sloužit rozvinutí plutokracie odstraněním stavů«. (Zur S o z i o 
l o g i e d er E r k e n n t n i s t h e o r i e , Schmollers. Jahrbuch, roč. 55, 1931, str. 797.)
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litického stranictví je jeho neustále postupující tlak k totalitě. Strana
nepožaduje už od svých členů pouhé plnění povinností »občanských«,
resp. voličských, chce se zmocniti celého člověka, chce upravovati
všechny jeho společenské vztahy, předpisovati mu určitý způsob
myšlení, vésti své lidi v pravém slova smyslu od kolébky až do
hrobu. Žádá se proto na stranících, aby byli členy jen určitého
tělocvičného spolku, jen určité stavovské organisace, jen určitého
družstva, ba dokonce jen určité církve. Jakmile se strana dostane
k vládní moci, použije státního aparátu k účelům stranickým a snaží
se setříti rozdíly mezi »stranickým« a »státním«. Moderní stát stran,
jenž je posledním vývojovým stupněm demokratického státu, jest
pak přechodným stadiem k t. zv. totálnímu státu (Carl Schmitt), t. j.
státu, který chce autoritativně určovati svým poddaným (nejde už
o »občany« nýbrž o »poddané«) jak se mají chovati ve všech jed
notlivých oblastech společenského života. Příkladem takového to
tálního státu jest komunistické Rusko, fašistická Italie a co nejdřív
asi bude hakenkrajclerské Německo, v nichž se totalisující politická
strana zmocnila státního aparátu a má nyní monopol tvoření poli
tické vůle. Tak přechází demokracie vlastní dialektikou v diktaturu.
Jakou nápravu chce do těchto málo utěšených poměrů vnésti
stavovská myšlenka? Heslovitě mohli bychom říci, že chce věcem
dáti jejich správné místo, suum cuique tribuere. Stručně řečeno
jde i o odhospodářštění politiky a o odpolitisování hospodářství.
Jak se to má stát? »Stavovská myšlenka« není dnes žádný jedno
značný pojem. V moderním stavovství je mnoho disparátních směrů.
Ke stavovské myšlence se hlásí fašismus se svým »stato corporativo«,
hakenkrajclerství se svým »Ständestaatem«, stavovskou organisaci
společnosti doporučuje papežská encyklika »Quadragesimo anno«,
stavovské rysy najdeme v anglickém gildovním socialismu a dokonce
i v bolševismu, v jeho systému rad. Tento krátký výčet postačí,
abychom mohli srovnati situaci moderního stavovství se situací ro
dícího se socialismu v prvé polovině devatenáctého století. Také
tenkrát se pod pojmen socialismu skrývaly nejrůznější představy
o správné organisaci lidské společnosti a bylo potřeba četných krisí,
než došlo k aspoň poněkud ustálenému pojmu socialismu. Myslíme,
že se nemýlíme, předpokládáme-li podobný vývoj také u stavovské
myšlenky. Avšak na rozdíl od socialismu, jenž se svým doktrinářstvím je vzdálen životu a snaží se konec konců o nemožné, o utopii
homogenní, nediferencované společnosti, stavovská myšlenka, vy
cházející z realistického pojetí společnosti jakožto diferencovaného
celku, nebude nikdy podávati jeden jediný recept na organisaci do
konalé společnosti, platný pro všechny časy, nýbrž, počítajíc s kon
krétními historickými poměry, bude uskutečněna v různém čase
a místě různě, vždy vzhledem ke konkrétnímu systému hodnot,
jenž v té či oné společnosti platí.
Bylo by chybou domnívat se, že moderní myšlenka stavovská
je dítětem dvacátého století. Moderní stavovská myšlenka se rodí sou
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časně s prvními krisemi novodobého »právního státu«. První theoretik moderního stavovství, Adam Müller (1779-1829) staví proti rovnostářským ideám francouzské revoluce ideál gotické společnosti
středověké, proti »právnímu státu« stát stavovský. Také ostatní kri
tikové francouzské revoluce, na př. Burke, de Maistre, později Donoso Cortez, usilují o restauraci středověkého společenského zřízení.
Vedle A. Müllera i ostatní sociální filosofové německé romantiky,
zejména její poslední, katolické fáze, jsou vyznavači stavovské my
šlenky. Avšak jejich mlhavé, nerealistické plány šly proti duchu
doby. Liberalismus stál teprv na prahu svého vývoje, slibný a plný
mladé, nespotřebované energie. V druhé polovici devatenáctého sto
letí, kdy už zřetelně se projevují vady liberalismu, jsou to přede
vším katoličtí spisovatelé, Ketteler, Hitze a Vogelsang, kteří dopo
ručují stavovské zřízení jako lék proti nesnázím doby. Avšak teprve
po válce nastává pravý rozmach stavovské myšlenky, nejen v Ně
mecku, nýbrž i v románských zemích, kde pro ni připravoval půdu
syndikalismus. Stavovské myšlence se dostává konkrétních forem,
pro její uskutečnění je připravena půda vývojem kapitalistického
řádu samého. Ve volném směnném hospodářství vznikají korporační
vazby na straně podnikatelů ve formě kartelů a trustů organisujících
výrobní síly s vyloučením soutěže, útvary, v nichž už koncem deva
tenáctého století se začínají spatřovati korporace funkčně podobné
středověkým cechům (Kleinwächter) a na straně zaměstnanců od
bory, záměrně organisující »výrobní faktor« práci. Němečtí theoretici stavovství (na př. Spann a Heinrich) vycházejí přímo z těchto
útvarů, jenomže je chtějí semknouti v útvar jediný, v stav, orga
nisující společně jak podnikatele tak i zaměstnance zúčastněné na
jednom výrobním odvětví.
Pro pojem stavu je rozhodný pojem společnosti. Společnost
můžeme pojímati buď individualisticky (potom vůbec nebudeme
moci pojem stavu odvoditi z individualistického pojmu společnosti),
nebo universalisticky, podle toho, spatřujeme-li logické prius buď
v jednotlivci nebo v celku. Othmar Spann, který rozlišování indi
vidualistického a universalistického pojetí celku přivedl k největší
pojmové čistotě a zúrodnil jím všechny společenské vědy, nalézá
tyto hlavní rozdíly mezi individualistickým a universalistickým po
jetím společnosti.*) Individualismu (sem patří liberalismus, demokra
cie a socialismus) je primérní jednotlivec, celek sekundérní; spo
lečnost je shrnutím individuí, jich mechanickým součtem. Individualistický stát je pak vybudován na těchto principech: na svobodě
jednotlivce, na nejmenší míře státních úkolů a na pojetí práva jako
nejmenší míry omezení svobody. Individualistické společenské zří
*) Podrobněji o Spannově universalistickém pojetí společnosti v autorově studii
T ři a n t i d e m o k r a t i (O. Spann, N. Berďajev a J. Maritain) v A k o r d u roč. IV.,
1931, str. 452-470. V tómto článku se opíráme o S p a n n o v o dílo D e r w a h r e
St aat , 1. vyd. 1921, 3. vyd. 1931; citujeme podle 3. vyd. K modernímu stavov
ství srv. též W a l t e r H e i n r i c h , D a s S t ä n d e w e s e n . 1932.
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zení je atomistické, t. j. každý člen státu je rovný a stejně hod
notný, jednotlivec je v něm duchovně isolován a soběstačný. Struk
tura státu je centralistická, moc bezprostřední. Jsou-li všichni občané
rovni, pak stojí každý občan v bezprostředním poměru k státní
moci. Stát jest jedinou organisací společnosti, jediná centrální moc
vládne.
Nejdůležitější universalistická logická kategorie, celek, nemá
sice jako takový vlastní existence, avšak logicky je před svými
členy. Jednotlivec je částí celku, jednotlivec isolovaný od společnosti
neexistuje ani logicky ani historicky, teprv celek rozvíjí potencielní
síly ukryté v jednotlivci. Ve společenském organismu jest organická
nerovnost částí, jež jsou sice nerovnými údy celku, avšak stejně
důležitými pro dosažení cíle. Společnost má hierarchickou strukturu,
jest vystavena na společenstvech (nikoliv na jednotlivcích) organicky
zapojených v celek. Universalistické společenské zřízení se vyzna
čuje stavovským učleněním proti individualistické centralistické jed
notě. Stát není jedinou organisační formou společnosti, nýbrž vedle
něho jsou organisace jiné, totiž stavy, jakožto nositelé jednotlivých
společenských funkcí, jež ve svých oborech jsou zcela autonomní.
Právě tak jako »rovnost a bezprostřednost nutně značí centralisovanost, právě tak značí odstupňovanost a zprostředkovanost decentralisaci.« Namísto demokratické zásady »jeden lid, jedna vláda« platí
»mnoho částečných stavů a lidových okruhů, mnoho částečných vlád
a stavovských mocí.«
Společnost nemá tedy vlastní existence, jeví se nám jen ve svých
objektivačních systémech, ve stavech. Stav značí v nejširším slova
smyslu částečný celek společnosti, nositele jejích určitých funkcí.
Spann rozeznává tyto hlavní stavy:
1. Duchovní stav, čili latentní stav, jejž nazývá p ř e d - s t a v e m
(Vor-Stand).
2. Jednající stav v pravém slova smyslu čili p l n o - s t a v (VollStand), jenž však ještě jako takový není organisován. Jednajícími
stavy jsou stavy hospodářské a politické, odpovídající dvěma ob
lastem společenského jednání: jednání opatřujícímu prostředky
(hospodářství) a jednání organisujícímu (stát, církev). Stav v běž
ném slova smyslu (Němci říkají Berufstand) jest organisovaným
částečným stavem jednoho z hlavních jednajících stavů, hospo
dářství. Takové částečné organisované stavy jsou ovšem i uvnitř jiných jednajících stavů - na př. v politice.
Hlavními duchovními stavy společnosti jsou všechny částečné
společenské celky, v nichž se objektivuje kultura: náboženství, filo
sofie, věda, umění, atd., krátce jednotlivé systémy hodnot. Tyto
duchovní stavy se musí konkretisovati v jednání, musí se státi jed
najícím stavem. Tak jest církev organisací náboženského života, uni
versity, akademie, výzkumné ústavy organisacemi vědy, umělecké
spolky a školy organisacemi umění atd. Jak patrno, existují stavy
v tomto pojetí také v naší individualistické společnosti a musí existo
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vati v každém společenském řádu; avšak plným stavem se stává
jednající stav teprve tehdy, stane-li se veřejnoprávní korporací, samo
statným částečným celkem společnosti.
Hledě k jednotlivým duchovním pospolitostem jakožto k zá
kladům jednajících stavů, rozeznává Spann tyto hlavní jednající stavy:
1. Stav nižších dělníků, zakotvených především v oblasti vitality.
2. Stav vyšších dělníků, na př. uměleckých dělníků, kresličů, hu
debníků, stavitelů, techniků, kteří jen reprodukují, zakotvených
už i v duchovním životě, jehož se však zúčastní z největší
části jen pasivně.
3. Stav hospodářských vůdců, samostatně organisujících hospo
dářství a působících tvořivě v této oblasti, jinak však zakotve
ných ponejvíce ve vitálním životě a jen pasivně se účastnících
života duchovního.
4. Stav státních vůdců, tvořivých v ohledu mravně-organisačním,
na vyšším životě duchovním však jen pasivně zúčastněných;
zvláštní skupinu tu tvoří vojevůdci a kněží. Sem patří státníci,
dnes také tvůrčí politici a poslanci, vyšší úředníci, pokud ko
nají tvůrčí práci, vynikající žurnalisté a političtí spisovatelé.
5. Stav tvůrčích pracovníků, géniů, mudrců, »tvůrčí stav učitel
ský«. Jest to nejdůležitější skupina, která určuje běh dějin, avšak
jako jednající stav, už pro nutnou samostatnost tvoření, nikterak
organisovatelný. Sem patří velcí básníci, skladatelé, sochaři, ma
líři, vědci, filosofové, světci. Jejich učení musí teprv zvláštní
sprostředkující učitelský stav podávat dál.
Prvé tři stavy nazývá Spann stavem hospodářským, stav po
litických vůdců stavem politickým (státem), k němuž patří také
stav válečnický a politický stav kněžský (církev) a konečně tvůrčí
stav učitelský, k němuž patří také duchovně tvůrčí část kněžského
stavu; není to však plný stav, nýbrž před-stav, protože nejedná.
Jestliže jest stav orgánem, částečným celkem společnosti, jenž
se konkrétně jako jednající stav projevuje jako celek lidí, obstará
vajících určité funkce společnosti, potom jest patrno, že Spann ne
činí ze svých stavů žádné kasty ani že nekřísí rodové stavy feudální,
jak z neznalosti věci nebo ze zlého úmyslu mu někteří kritici před
hazují; stavem je prostě každý nositel jednotlivých funkcí společ
nosti. Domýšleje pojem stavu, pokládá Spann také stát za stav,
který má jako kterýkoliv jiný stav zvláštní okruh úloh a je nesen
zvláštní skupinou lidí, totiž stavem politických vůdců. Stát se tedy
neodvozuje, jak to činí demokratická přirozenoprávní státní theorie,
od summy státních občanů, ani od jednotlivých stavů (»neskládá se«
ze stavů), jak se mylně domnívají někteří theoretici stavovství, ná
zorově ještě kotvící ve filosofickém a sociologickém individualismu.
»Státní suverenita« se odvozuje od platnosti zvláštní úlohy státu
uvnitř společnosti; v tom smyslu praví Spann, že »stát přichází
sám od sebe«. (Stát pak nemůže »odumírati« v žádné, ani sociali
stické společnosti, jak se domnívá, taktéž v přirozenoprávní theorii
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zakotvený, marxismus, spatřující ve státě nástroj vykořisťování třídy
třídou, jenž nutně zanikne v příští socialistické společnosti, v níž
už nebude vykořisťování.) Ve stavovském státě nastupuje »věcná
suverenita na místo suverenity lidu, věcnost na místo subjektivity«.
Z povahy stavu vyplývá, že obstarává určitý okruh úloh a v tomto
okruhu má svou vlastní, věcnou svrchovanost. Tak stav hospodářský
opatřuje prostředky ke krytí potřeb, stav učitelský zprostředkuje
předávání kulturních statků a obstarává obecnou výchovu (odborná
výchova je přenechána jednotlivým částečným stavům) atd. Stejně
tak stav stát má své specifické úkoly a kromě nich ještě také úkoly,
které mu patří jakožto vůdci všech jednajících stavů, stavu nejvýššímu. Zvláštním státním úkolem je především zahraniční politika,
jež má přednost před politikou vnitřní; nositelé zahraniční a vnitřní
politiky jsou především úředníci a vojáci. Jakožto stavu nejvyššímu,
vůdci všech stavů, patří státu tyto úlohy: vyrovnávati protivy mezi
jednotlivými stavy, starati se o úplnost stavovské organisace, vyplňovati případné mezery (tak na př. nemůže stát v zájmu své vlastní
existence trpěti nedostatky v organisaci zbrojířského průmyslu). Ko
nečně má stát úlohu náhradníka kteréhokoliv stavu v případě, že
některý stav selže. Andreae*) uvádí vhodný příklad takovéto suplu
jící úlohy státu: V oboru výroby elektrických žárovek byl učiněn
vynález takřka nezničitelného vlákna; kdyby se žárovky vyráběly
podle tohoto vynálezu, klesla by jejich spotřeba na minimum.
Kartel výrobců žárovek vynález koupil, zavřel jej do tresoru a vy
rábí žárovky dál po starém způsobu, s méně trvanlivými vlákny,
protože při velké spotřebě těchto žárovek více vydělává. Ve sta
vovském zřízení by musil stát sám jako suplující stav zařídit vlastní
výrobu žárovek z nezničitelných vláken, aby zastoupil stav, který
ve své úloze selhal.
Z pojmu stavu jako nositele určitých společenských funkcí,
jenž je ve svém okruhu věcně svrchovaný, své věci sám si obsta
rává, vyplývá decentralisovaná skladba stavovské společnosti. Jestliže
moderní stát svým vlastním vývojem dospěl k naprosté centralisovanosti a vyrostl ve skutečného Leviathana, který je nucen zasa
hovat do všech společenských vztahů, který upravuje i směšně ne
důležité záležitosti, jež se dotýkají jen velmi úzkých okruhů lidí,
pomíjeje tak starou římskou zásadu »minima non curat praetor«,
decentralisovaný stát stavovský přenese největší část hospodářských,
sociálně politických a stavovsky jurisdikčních věcí přímo na jed
notlivé stavy; státu se tak vrátí důstojnost stavu pečujícího o věci
politické, t. j. obecné. Nikterak se tím nechce obnovovat původní
liberalistický stát neutrální, neintervenující (neintervenovat znamená
také intervenovat, napsal už klasik válečné strategie Clausewitz,
a dnes už dobře víme, že liberalistická neintervence byla intervencí
*) W i l h e l m A n d r e a e : B e g r ü n d u n g u n d E n t w u r f f ü r e i n e wi r t s c h a f t s p o l i t i s c h e U m g e s t a l t u n g d e r S t a a t s w i r t s c h a f t . Berlin 1929. Po
drobněji: G r u n d l e g u n g e i n e r n e u e n S t a a t s w i r t s c h a f t s l e h r e . Jena 1930.

327

ve prospěch beati possidentes); vždyť právě tento neintervenující
stát se vyvinul v dnešní stát přetížený tak mnohými úlohami. V decentralisovaném stavovském státě, při nejširší autonomii stavů, státu
skutečně zbude pečovat jen o bonum commune. Největší část jeho
dosavadních úloh vezmou na sebe stavy samy; stavy »polykají«
stát, říká Spann. Stavovský stát se pak skutečně bude moci ome
zit na své vlastní úkoly.
Sekulární nesmazatelné proměny ve společnosti a v hospo
dářství dnes už jasně ukazují, že stavovské myšlence patří budouc
nost. Přirozený řád věcí, který se liberalismus mamě pokusil zvrátit,
se po mnohých krisích znovu obnovuje. Stavovská myšlenka lo
gicky roste z této nové touhy po řádu, po přirozené stupnici hodnot.
Stavovské zřízení je proto správné, že je přirozené, že je postaveno
na přirozeném, hierarchickém učlenění společnosti, jež je dáno už
její samou povahou jako organismu. Avšak bylo by chybou domní
vat se, že pouhým odstraněním starých forem společnosti a hospo
dářství a nahrazením jich formami novými nastane ráj na zemi.
Před změnou forem musí jít změna smýšlení a ducha. Prvé po
třebné, oč se musíme snažit, je renesance ducha pravé pospolitosti
a náboženskosti, rozleptaného osvícenskou filosofií ; změna forem
pak vyplyne logicky ze změny obsahu.

F R I E D R I C H KOTTJ E

SO U M R A K MODEL
V P Ř ÍR O D N Í VĚDĚ
Mezi všemi duchovními proměnami a převraty velikého období
krise, v němž stojíme, jest bez pochyby nejvýznamnější a nejzá
važnější, při nejmenším pokud jde o dalekosáhlost, nové kritické
smýšlení, které si razí cestu v přírodních vědách. Zcela pomalá,
na povrchu téměř neviditelná a přece nezadržitelně pokračující,
je tato změna. O širším proudu nemůže se ještě dlouho mluvit,
neboť tato krise nepostihuje pracovní metody vědy, nýbrž jenom
posouzení jejích posledních principielních základů, a proto je to nej
prve jenom malý kruh v popředí stojících kritických hlav, v nichž
nastává tento přelom. Ano, jenom zcela málo jich přehlíží už celý
rozsah a vnitřní význam krise základů, v níž dnes je přírodní badání.
Při tak neblaze dnes prováděné specialisaci zkoumání nerozumí
už jeden druhému: lékař a biolog nemá těch nutných matematic
kých vědomostí, aby mohl posoudit výsledky a badání dnešní po
divuhodně vysoce vyvinuté teoretické fysiky, a fysikovi schází zase
znalost zcela jiné problematiky organického, u obou působením
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povrchně positivistického nazírání odcházející epochy však nejčas
těji postrádáme všeobsáhlě noeticko-filosofické nazírání. Stále silněji
však působí nutnost přemyslet nově se stavící skutečnosti a problémy.
Viděno až k jádru, znamená změna, která nastává, soumrak
model mechanistického monismu, jehož principy a ideály badání
vládly 300 let jako hnací síla v přírodovědeckém badání a každý
přírodovědecký světový názor rozhodně určovaly. A nejen přírodo
vědecké myšlení, nýbrž věda a obraz světa nové doby a moder
ního člověka vůbec byl tím rozhodně a hluboce podmíněn, neboť
nesporně daly přece přírodní věda a technika, která z ní vyrostla,
našemu - také duchovnímu - světu ráz. Prostředí a atmosféra mo
derního života byly jimi vytvořeny; jen a jen positivisticko-naturalistické pojetí světa a života, které ztratilo orgán pro metafysiku,
tvoří duchovní základ dnešního civilisačního filistra. Pro veliké ta
jemství a zázrak bytí a života mimo nás a v nás schází všechno
bezprostřední chápání, ale k »zázrakům techniky« putuje se jako
ve středověku k obrazům svatých a dochází při tom k téměř ná
boženskému nadšení. A zkoušíme-li z upřímnosti ty, kteří dnes
ještě zastávají idealistický směr ducha a náboženské smýšlení, jak
málo pravé víry a pravého přesvědčení shledáme zde za vysoce
vypjatými slovy, jak málo přesvědčení o transcendentním původu
a transcendentním cíli života.
Potud má obrat, který se připravuje, rozhodující význam pro
vytvoření celého našeho obrazu světa, jehož zpětné působení i na
naše praktické stanovisko k světu a životu nesmí být zanedbáno.
Jest v každém případě docela jiné závažnosti než ty mnohé od
razy názorové problematiky, jak vznikaly v dobách vystupňované
a v rozkladu se ocitnuvší civilisace z nespoutaného intelektu du
chaplných spisovatelů. Zde se střídají v stále nervosnějším škubání
jenom hesla z módní nálady, jejichž působnost nepřesahuje dne.
Je bohužel nad možnosti krátce načrtnutého pojednání, které
se obrací k neodborným čtenářům, přistoupiti bez dalšího k diskusi
o těžkostech a problémech, které na příklad vzrostly mechanickokausálnímu myšlení v novější kvantové teorii. Nehledě k určité
znalosti fysikálního komplexu atomové fysiky, jsou k tomu žádoucí
také znalosti matematické, které náleží k nepostradatelnému nástroji
teoretické fysiky a které se v tomto případě musí rozšířit až k teorii
diferenciálních rovnic. Není divu, že jest tolik vágních a dobrodruž
ných představ a soudů o novější atomové teorii.
Není však těžké a nevyžaduje velikého odborného aparátu,
jíti na základě filosoficko-historické kritiky velmi prostých základů
mechanistického myšlení v dřívější fysice až k onomu bodu, z ně
hož bude srozumitelný vlastní rozklad tohoto myšlení a s ním
vnitřní nutnost nejnovějšího obratu ve fysice. To se zde chceme
pokusit načrtnout několika náznakovými rysy.
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D E M O K R I T O V S K Á A D Y N A M IC K Á FYSIKA
Přísně mechanisticky způsob nazírání a myšlení vidíme od
prvního okamžiku tam, kde nalézá svoji vědomou teoretickou for
mulaci v atomové teorii Demokritově, orientované na představě pev
ných, geometricky přesně omezených těles, které jakožto »jsoucí«,
»prostor vyplňující« jsou postaveny proti »nejsoucímu«. Jsou myšlen
kově rozdrobeny v nepatrně malá tělíska, která platí za poslední,
neproměnné, věčné danosti a které vedle čistě statického bytí jejich
pevného zaplňování prostoru mají jako jedinou z dynamických
vlastností schopnost pohybu a možnost působení v nárazu a tlaku
při »dotknutí se«, schopnosti, které nechávají jejich »substanci«, je
jich masu nezměněnou; při homogenitě prostoru jest přece pro
ně zcela lhostejné, na kterém »místě« se nalézají.
Také matematika jest vlastně metrika pevných těles, rozvinu
tá klasickým způsobem staticky-plastickým myšlením Řeků. Ostré
»ohraničení« a homogenní prostorové kontinuum jsou jeho základy.
»Prvky« geometrie, body, linie, plochy... nejsou nic jiného, než
abstrahované »hranice« pevných těles. 2 e tyto abstrakce a jejich
idealisace v přísně matematických názorech a pojmech jsou možny
jenom na základě všemu předmětnému představování a myšlení
apriorního prostorového názoru, tato noetická otázka nebudiž zde
probírána.
Tato čistě statická matematika antiky zůstala nutně zcela ne
plodnou pro matematický popis fysikálních dějů, proto nedošlo
ve starověku k založení exaktní přírodní vědy (odezíráme-li od
zcela nepatrných začátků). Mezi ní a atomovou teorií nedošlo k vzá
jemnému plodnému působení a tak zůstalo celé mechanistické myš
lení ve starověku čistě abstraktní teorií bez prakticky-úspěšného
užití na zkušenost.
Teprve geniální obrat matematiky od Descartesa zavedením
pojmu funkce a brzo k tomu se připínající stejně geniální vytvoření
počtu infinitesimálního založilo quasi-dynamickou matematiku, která
byla schopna státi se působivým nástrojem podivuhodné přesnosti
pro mechanisticko-fysikální badání. Základní pro tuto na fysikální
jevy užitou matematiku bylo při tom uvedení přesně měřeného
času jako nezávislé proměnné, jako jakési čtvrté dimense. Na
prostém základě definice rychlosti jakožto prvním, zrychlování ja
kožto druhém diferenciálním kvocientu dle času a síly jakožto
produktu hmoty a zrychlení, stavěla se pak nová fysika jako učení
o statice a dynamice »hmotných bodů« a pevně spiatých systémů
hmotných bodů. Jejím ideálem bylo předvésti všechny změny
v hmotné přírodě jako matematicky-zákonité (t. j. v přísné funkcio
nalitě k časové proměnné) změny ve stavu pohybu hmotných bodů
nebo »tělísek«. (Kontinuitní popis časoprostoru.) Jako podává dife
renciace stálé funkce možnost určit pro libovolný bod určité křivky
směr a míru zakřivení, tak umožňuje diferenciální rovnice v me
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chanice jednoznačně přiřaditi směr a velikost pohybu pohybující se
hmotné částice v každém bodě její dráhy časovému bodu, který mu
odpovídá.
Významné pro mechanistické myšlení lidského intelektu, orien
tovaného na pevných tělesech, zase bylo, že s novou matematickou
fysikou splynuly na dlouhou dobu staré demokritovské představy a
pojmy. Třebas představoval nový fysikální pojem »hmoty« čistě
dynamickou veličinu kapacity, zahnízdil se v něm přece zcela ne
vědomě našemu předmětovému myšlení tak běžný pojem látky
a substance ve smyslu pevného, hmotného vyplnění prostoru, neboť
se zdála »hmota« přímo úměrná takovému substanciálnímu vyplnění
prostoru. Všechny představy o »částečkách« ve fysice nové doby,
o »tělískách« 17. století přes obnovení atomové teorie na počátku
19. století až k představě pevného kulovitého elektronu, co to bylo
jiného než vždy jenom nová vydání demokritovských atomů! Po
sledními elementy fysikální skutečnosti zůstala malá pevná tělíska,
která měla být nedělitelná a neproměnná. Přes všechny naivní
protiklady, jimiž byly tyto představy zatíženy, zvláště vzhledem
k radikální abstrakci ode všech smyslových kvalit, kterou požado
vala exaktní věda, držely se houževnatě až do 19. století. Odtud
také to houževnaté zpěčování se proti všemu t. zv. »působení na
dálku« částiček »prázdným prostorem«. Přitahování a odpuzování,
stejně jako vůbec všechno opravdu dynamické, co naprosto nejde
odvodit z pevné, prostor vyplňující substance, zdálo se něčím my
stickým, co se uznávalo jen jako předběžné, co má být ještě vy
světleno. Jak měly pevné částečky přijít k tomu, vyvinout ze sebe
»silová pole« ? Jak měly jinak na sebe působit, než dotykem, v tlaku
a nárazu. Již energie napětí, kterou představuje pružnost - a která
musela být nutně pratělískám přiznána, mělo-li být zaručeno za
chování energie - byla pro toto statické myšlení nerozluštitelným
problémem. Odtud také úžas nad »hádankou« gravitace, která zůstala
nejprve v demokritovské mechanice 17. století cizím tělesem, i když
zde »hmota« svoji čistě dynamickou realitu plně projevovala jako
pouhý dynamický pendant k své reakci na setrvačnost. Jest také
významné, že teprve po úplném vytvoření analytické mechaniky
na konci 18., resp. na začátku 19. stol., byl Laplacem uveden čistě
dynamický pojem potenciálu, který se pak osvědčil tak plodným
pro teorii vektorového pole (silového pole), a obojí zase bylo teore
tickou základnou elektromagnetismu.
Teprve vytvořením elektrodynamiky začíná se fysika loučit
se všemi primitivně demokritovskými představami a odkládá čistě
statické představy prostor vyplňující substance a »prázdného pro
storu«. Tím začíná obrat neobyčejné dalekosáhlosti; »částičky« ztrá
cejí svůj indiferentní statický charakter, aby se staly středem vzniku
»silových polí«; jejich »hmota se objevuje jako čistě dynamická
reakce jejich magnetického působení v poli. Nikoliv hmota, nýbrž
elektrické napětí tvoří fysikální realitu těchto středisek. Zároveň
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získává »prázdný prostor« eminentně dynamickou realitu; vakuum
se stává usměrněným polem napětí. Tím padá další tvrz neohra
bané mechanistické představy demokritovského ražení: pomocná
konstrukce »éteru« jakožto pružného media atomové konstituce.
Fysikální nemožnosti a rozpory, které plynuly z této naivní před
stavy, urychlily její rozklad, až Maxwellova elektromagnetická teorie
světla jí dodala.
Tento vývoj má svoji korunu a své určité ukončení v expe
rimentálním důkaze, podaném v posledních letech, že translační po
hyb elektronu (u protonu byl důkaz proveden minulého roku) není
postupujícím pohybem pevné, se sebou samým identické částice ve
smyslu naší »předmětové« představy, nýbrž představuje postupování
rychle se střídajícího stavu napětí, což jest v řeči fysikální symbo
liky označeno jako »vlna«. Z mnoha rozmanitých důvodů ovšem,
které zde nebudou vysvětleny, nemůže být položena na roveň vlně
světelné, ale v lámání, ohybání, polarisaci atd. chová se podobně.

KRISE Z Á K L A D Ů A N O V Á ORIENTACE
V M O D E R N Í A T O M O V É FYSICE
V
nejužším vztahu s tímto vývojem následovalo úplné shroucení staré korpuskulární mechaniky vytvořením kvantové teorie
v jejím použití na problémy atomové dynamiky. Nejprve se zdálo,
že staré mechanistické myšlení v hmotných bodech bude triumfovat
i zde. Zdálo se, že jednoduché zákonitosti mechaniky nebeských
těles ovládají i pohyby nejmenších pračástic, elektronů, že atomy
možno představovati jako submikroskopické planetární systémy.
Použití kvantové podmínky na atomární energetické roviny, jak na
lezly výraz v postulátech Bohrových, bylo ovšem tvrdým oříškem
k rozlousknutí a zapředlo tuto teorii do nejbolestnějších sporů se
základy mechaniky stejně jako elektrodynamiky, avšak v prvním
opojení z velikých úspěchů v teoretickém výkladu spektroskopic
kých dat nebralo se to tak tragicky a utěšovalo se nadějí, že tyto
spory naleznou brzy své racionální vyřešení. (Při tom mohla pouhá
skutečnost, že tyto »planetární systémy«, zachovávají správně defi
novaný, systematický pořádek přes 100 milionů nárazů za vteřinu,
ukázati dosti zřetelně na nesmyslnost tak naivně mechanistických
představ.)
Rozřešení následovalo brzy (od r. 1925), ale v tom smyslu, že de
finitivně ukázalo neslučitelnost dynamické atomové teorie kvant se
všemi primitivně názornými mechanistickými představami. S vnitřní
nutností šel tento obrat z části v přímé souvislosti se svrchu uve
deným rozrušením korpuskulární povahy elektronu. Tím, že Schrö
dinger uvedl de Broglieův vztah (který přiřaďuje hmotě elektronu
určitou délku vlny tímtéž způsobem, jako se naopak již před tím
na základě relativistického ztotožnění hmoty a energie přiřaďoval
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světelné vlně hmotný impuls) do všeobecné diferenciální rovnice
sinusoidy, dospěl nejvýš prostým způsobem k své základní rovnici
atomové mechaniky, která byla východiskem úspěšného a přesného
popsání dynamických atomových zákonitostí. (Heisenbergrem sou
časně rozvinutá, nejvýš abstraktní teorie jest teorii Schrödingerově
matematicky ekvivalentní). Jíti k jednotlivostem jest zde nemožné.
Jde zde jen o to, ukázat krátce veliké důsledky a jejich vnitřní
význam. S plnou průkazností objevila se principielní nemožnost
vylíčit kmitání elektronů v atomu jakožto kmitání hmotného bodu
v kontinuitním časoprostorovém popisu dle vzoru klasické mecha
niky. Diskontinuitní charakter přenášení energie nedopouští žádnou
a n a l y s i p o s t u p u j í c í v b o d e c h , nýbrž jen j a k ý s i d r u h
c e l k o v é h o pojetí procesu kmitání. Jestliže operuji fiktivně s před
stavou individuální částice, tedy nemohu její dráhu časoprostorově
fixovat, jinak: jest pak n e u r č i t á r e l a c e mezi souřadnicí impulsu
a souřadnicí prostoru, tak že určitému impulsu nemůže být přiřaděno žádné určité místo a určitému místu žádný určitý impuls.
Pro čas a místo přenášení energie vzniká tedy pás neurčitosti, pouhé
pole pravděpodobnosti. Odtud také statistický charakter nové teorie
kvant. S tím vším jest také nutně dán principielně nenázorný cha
rakter této teorie. Každé spojení s obyčejným názorem jest nemožné.
Přesnost funkcionálního popisu vyžaduje přechod k nejkrajnější
matematické abstrakci s n-dimensionálními rozmanitostmi.
Tím se definitivně zřítila všechna (mechanistická) korpuskulární mechanika starého stylu; myšlení v hmotných bodech pochází
ze zcela povrchního aspektu hmoty, který v hloubce, v základech
ztrácí svůj význam. Statické praprvky netvoří základ materiálního
dění, nýbrž jsou to čistě dynamické n e d ě l i t e l n é r y t m y , které
se dají popsat jen celkově. Nová badání o chemické kinetice a pro
blému mocnosti (valence) vrhly překvapující světlo na základní
význam, který mají tyto atomové rytmy pro energii vzájemného
působení atomů, tím, že se tato energie z veliké části dá vyložit
alespoň jako funkce takových atomových původních kmitů.
Tímto odklizením posledních zbytků demokritovské mechaniky
dokonává se také soumrak model v pojmu mechanické kausality,
který ztrácí svůj názorný vzor a tím svoji zdánlivou samozřejmost.
S nemožností rigorosní determinace dění místem a časem a nut
ností přechodu k statistickým metodám stalo se v tom směru vše
rozkolísaným a problematickým. Tím více však nabývají v moderní
atomové dynamice na významu a váze pojmy, které v myšlení dří
vějšího mechanického monismu měly sotva místo, totiž pojmy
ř á d u a s y s t e m a t i k y ve výstavbě hmoty. Uspořádanou systematiku nebyl mechanistický atomismus s to vytvořit. Domyšlen dů
sledně do konce, vedl nevyhnutelně k demokritovskému chaosu,
který při vší rigorosní kausální determinaci jednotlivého dění vy
lučuje každou zákonitost ve velkém, každé systematické uspořádání,
seskupení a členění a tím každé opravdové utváření. Stavba ato
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mového světa ukazuje naproti tomu stoupající měrou řadu p r i n 
c i p ů řádu, které teprve umožňují stabilní rozdělení a systematiku.
Nemohu zde bohužel jít k jednotlivostem, jako k otázce po příčině
stability základního niveau, k Pauliovu principu omezení a m. j.
a musím se spokojit tímto poukazem. Také podivuhodně vysoká
koncentrace energie v atomových jádrech, která dochází výrazu ve
veliké »obalové hustotě« a veliké hmotě »protonů« a která přímo
odporuje základnímu zákonu elektrostatiky, poukazuje na ještě ne
známé zákonitosti stavby, povahy nikoliv mechanistické. Tím, že
tyto vnitřní síly jádra daleko rychleji odpadají ven, než jak činí
gravitační a elektromagnetická pole, sledující prostý zákon oddalo
vání, zdá se, že tak dávají základ k vysokému stupni koncentrace
a také individualisace atomových jader.

OD F Y S I K Á L N Í H O K B I O C E N T R I C K É M U
O B R A Z U S V ĚT A
V
protikladu k překonanému mechanistickému monismu, který
vyšel z pevných pra-částic jakožto věčných daností, které v právě
tak věčně daném prázdném prostoru jako své indiferentní nádržce
bez smyslu sem tam vířily, aby tvořily náhodné asociace, jest pro
moderní fysiku stále více akutní otázka po energetických diferen
ciacích, které t e p r v e k o n s t i t u u j í h m o t u a p r o s t o r a které
zároveň určují v individualisované koncentraci utváření a členění.
Tím vede fysika až k hranicím metafysiky. Procesům rozptylování
a vyzařování hmotné energie předchází zjevně tvořivý diferenciační proces, který se může srovnat s natažením automaticky pak
jdoucích hodin.*) Jenom toto stávající a rozpadající se řadíme do
kategorií naší předmětové a prostorové inteligence, jejíž formy před
stavování a myšlení primárně odpovídají tomuto mechanisovanému
a matematicky určitelnému bytí v prostoru.
Z této základní korespondence se jedině vysvětlují apriorní
základy tohoto »v prostoru«, ve sféře nejabstraktnější předmětnosti
myslícího intelektu s jeho mechanistickými formami myšlení. Hmota
ovšem, jak ukazuje moderní fysika stále zřetelněji, se nevejde beze
zbytku do těchto »cadres« intelektu. (Bergson.) Čím více se blíží ba
dání základům, tím více se objevuje, že dynamická skutečnost uniká sítem statického představování a čistě geometrické determinaci
(à travers les mailles de la nécessité, jak to už pěkně a výstižně
formuloval před deseti léty Bergson). Čím abstraktnější se stávají
zobrazovací prostředky teoretické fysiky, čím více jsou nuceny, za
nechat vší názornosti, tím zřetelněji vystupuje diskrepance mezi
*) Jest nejvýš
ných faktů a úvah
a jak se dle toho
rového světového

zajímavé vidět, jak přichází moderní astrofysika na základě čet
k téměř exaktnímu odhadu doby vyzařování slunečního systému
dále začíná počítat s konečnou dobou života celého časoprosto
dění.
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čistou dynamikou skutečnosti a stále v í c e s y m b o l i c k ý m se
s t á v a j í c í m m y š l e n k o v ý m o b r a z e m této skutečnosti. Žádný
určitý systém matematických zákonů není v přírodě jakožto její
přirozený řád, nýbrž ty mnohé, na konvencionálních ustanoveních
a aspektech závislé matematické zobrazovací prostředky vyjadřují
jenom všeobecnou tendenci úpadku v dění, které spěje k bezdů
vodnému automatismu. Jenom neredukovatelné konstanty fysikálnich rovnic pocházejí z objektivního řádového ustrojení, které se
stále víc a více začíná odhalovat.
Jak toto překonání mechanistického monismu v souvislosti
s novým noetickým nazíráním vede nutně k biocentrické metafysice, nemůže zde být blíže rozvedeno. Jen tolik ještě budiž bez
bližšího zdůvodnění vyzdviženo, že čistě kvalitativně-tvořivé diferenciační děje organického a duševního vývoje, které nepředstavují
kvantitativní funkce »prostoru«, jako energie fysikální, jsou v ne
redukovatelné polaritě ke všemu mechanicko-atomovému dění. Je
nom v základech a počátcích, v metafysickém kořenu, souvisí život
s hmotou. V této oblasti pronikají se oba polární světy a když
pozorujeme jemnocitnost živého (jsou přece již jednotlivá světelná
kvanta vnímána naším okem), pochopíme schopnost života, tkvící
v podivuhodných instinktech pořádacích, že uplatňuje a provádí
své organisační plány s takřka magickou proměnou a regulací až
v těch posledních kvantových procesech. Zde jest novými, vyššími
činiteli přivedeno hmotné dění do zcela určitých drah a proniknuto
kvalitativním napětím. Všimněme si v této souvislosti také té takřka
kouzelné proměny fysických energií v našich smyslových orgá
nech, které vytvářejí zcela svézákonný svět vyšší kvalitativní di
ferenciace a řádu, čímž náš předmětný svět dostává teprve výra
zovou a významovou náplň (ve spojení s útvarovými kvalitami
našeho syntetického názoru). Tedy právě to, co musí matematickofysikální způsob nazírání ignorovat, co nemá pro něho žádný vý
znam, to jest pro biologicko-psychologický způsob nazírání něčím
velmi podstatným a pro metafysické chápání velmi vážným a zá
věry bohatým problémem.
Ze speciálně technické, mechanisticko-kausální myšlení lidského
prostorového intelektu v problémech biologie naprosto a principi
elně zklamává, jest poznání, které u všech nahlížejících znalců
pevně stojí a není chápáno jen od omezených specialistů se zcela
nedostatečným všeobecným vzděláním. (Samozřejmě, že pochopili
také málo z proměn fysikálního obrazu světa.) Proto také spočívá
»pokrok« biologie v »řešení« základních problémů organického dění
a organického vytváření jen v tom, že pro neznámá X a Y atd.
jsou raženy stále nové pompésní a tajemně znějící termíny. Tito
vědci se přecpávají prázdnými slovy jako v dobách scholastiky,
jenom s tím rozdílem, že s těmito slovy jest spojena spousta zcela
nesprávně a bez kritiky interpretovaného materiálu. Ale stále po
četnější jsou odborní vědci, zvláště také mezi lékaři, kteří se odva
335

zují, jmenovat věci zase pravými a prostými jmény a s úctou uznávat
tvořivý princip života a zase mluvit o »vnitřním tvůrci« (Liek) a
o »psychickém původu života« (Braun).
Tím přirozeně nemá být nic řečeno proti praktické ceně kausálně-analytického badání; ale i toto bude tím plodnější a jenom
tehdy bude moci své výsledky s plným pochopením interpretovat,
bude-li tato interpretace určena principy a hledisky, které jedině
dovedou podat hlubší noetický a metafysický názor na základy
života a hmoty.
Také názor o s e k u n d á r n í m c h a r a k t e r u z á v i s l o s t i in
t e l e k t u na o r g á n e c h proti »vnitřnímu tvůrci« a tím také názor
o podstatném rozdílu »plánů lidských a přírodních« (J. V. Uexküll),
které se uplatňují jenom v instinktivním jednání od jednotlivé buňky
až k celkovému organismu, začíná se u nepředpojatě myslících bio
logů stále víc uplatňovat. Vzpomínám v této souvislosti na krásný,
o nej vyzrálejším a nejhlubším názoru svědčící článek od J. V. Uexkülla v »Deutsche Rundschau«. Již starý mistr nauky o hmyzu,
H. Fabre, dokázal ve svých podivuhodných zkoumáních o instin
ktech hmyzu až k evidenci, že všechny pokusy, vysvětlit tyto
instinkty z akumulace individuálních »zkušeností« jsou předem od
souzeny k ztroskotání a musí být hodnoceny jako naivní antro
pomorfismus. U těchto exaktní analysou nabytých názorů začíná
nová a plodná noetická kritika mnohoznačného, nejvýš problema
tického pojmu »zkušenosti«, která je při nejmenším tak významná,
jako Kantova kritika pojmu.

KONEC M ECH ANICKÉHO TŘEŠTĚNÍ
Co předhazoval mechanický světový názor, vládnoucí až do
konce století, přivržencům teleologického nazírání na přírodu, že
totiž pochází z naivního antropomorfismu, to se může dnes plným
právem říci o konstrukcích mechanisticko-kausálního myšlení celé
nové doby, které začíná své vítězné tažení Galileem a Descartesem.
Tento čistě technický názor na přírodu byl ve skutečnosti nej větší
a nejneohrabanější antropomorfismus v dějinách západního myšlení.
Podstrčil celé přírodě myšlenkové formy technického intelektu, při
čemž nebyl zpozorován ten takřka směšný protiklad, vykládat pří
rodu jako velikou mašinerii a tomuto slepému a nesmyslnému
automatismu pak přiřknouti, aby zplodil ješitného Homunkula,
který stojí pak jako svobodný pozorovatel se svým intelektem před
tímto mechanismem, aby poznal jeho zákony a aby v něj libovol
ným experimentováním a konstruováním zasahoval. Nepozorovalo
se, že se radikální mechanismus sám sebou ruší a stává se tím opravdu stupidní hloupostí. Toto století dnes odešlo. Začínáme zase
spoléhat na m e t a f y s i c k é z á k l a d y a řád přírody, nadřazené
lidskému intelektu, které zůstávají nepřístupné mocné vůlí po ovlád

nutí a které tvoří m e z vší analyse a konstrukci. Dokonce v samotné
vlastní oblasti lidského intelektu, kam se vztahuje od počátku všechno
technické zasahování a jednání - v oblasti anorganické hmoty - začí
nají se tyto meze rýsovat a nebude možná trvat dlouho, že i zde
budeme mít poslední technické možnosti, alespoň v principielním
smyslu, vyčerpány. Pozoruhodné, jak s tímto nesmírně rozhodují
cím obratem lidského myšlení a cítění jde souběžně úplné zkla
mání čistě mechanistického myšlení v hospodářství a politice a vy
čerpání vývojových možností slepého, nespoutaného, jen navenek
zaměřeného pudu po moci. Všude vznikají meze a nutí k vážnému
přemýšlení, které vede k nové zbožné úctě, k nové náboženskosti
a k probuzení nových etických popudů z metafysických hloubek
lidské duše.*)
Přeložil Rud. Voříšek

l ist y

z Če s k o s l o v e n s k a

A E S O P L I T E R Á R N Í č ili BAJKY O KRI TI CE
ÚVODNÍ POZNÁMKA

Každý, komu leží na srdci zdar naší veřejné osvěty, sledoval
jistě s napětím průběh posledního boje o kritiku, zahájeného Karlem
Čapkem a vítězně skončeného Emanuelem Rádlem. Boj byl prudký
a bohatý na překvapující momenty, a jak skončil, je všeobecně
známo. Není na nás, abychom rozhodovali, kdo vlastně zvítězil
nebo prohrál, nebo abychom sledovali jeho průběh. Považujeme
jen za nutno poukázati na jednu věc, jíž si nikdo nepovšiml: že
totiž uprostřed tohoto zápolení, často velmi prozaického, nám vy
rostl vzácný poetický květ, jejž by bylo škoda nechat uvadnout.
V zápalu boje se totiž cítili postupně tři naši pohlaváři kritiky nu
ceni sáhnouti do živočišné říše a vybrati odtud vhodného zástupce,
který by symbolicky zjevoval poslání kritické činnosti. Ačkoli tak
učinili jen bezděky a bez vědomého úmyslu, položili tak přece
pevný základ k něčemu, co by se mohlo nazvati l i t e r á r n í m
A e s o p e m - novým zpracováním bajky, v němž se podivuhodně
*) Srovnej s tím autorovo dílo: I l l u s i o n e n d e r W i s s e n s c h a f t , eine
notwendige Besinnung zur heutigen Kulturkrise, Cotta 1931. - K závěru tohoto
článku o současném obratu ve fysice jest ovšem nutno položit otázku, do jaké
míry půjde při tom to obratu o »nové« náboženství, o »novou« etiku a není-li toto
mluvení o »novosti« jen zakrývání neurčitosti. A utor patří zřejmě k těm, kdo si
uvědomují dosah hluboké duchovní prom ěny ve všech oblastech ; zároveň však ná
leží k těm četným »hledajícím« tohoto věku, kteří jsou v pravém slova smyslu
duchovně » d é r a c i n é s « - ti, kdo hledají »novoty« a zapomínají na to, že nové
věci jsou jen realisací starých zásad, jak říká Chesterton; že při tom nezná dosti
dobře tyto staré zásady, o tom svědčí místo, na němž mluví o vědcích »přecpávajících se prázdnými slovy jako v dobách scholastiky«(!).
Pozn. překl.
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slučuje didaktika s básnickou imaginací. Ježto tento objev zůstal
nepovšimnut a ježto se domníváme, že by bylo škoda, aby věc
tak slibně začatá měla zaniknout bez ohlasu, pokusili jsme se zde
převést řečené bajky v jakýs takýs jednotný literární útvar, s ně
kolika doplňky, jichž si vyžadovaly a jež, doufáme, nebudou uznány
za zbytečné.
*
Ř A D A P R V N Í : JAK TO M Á V Y P A D A T

Ba j k a o h a j n é m a v y s o k é
(volně podle Karla Čapka)

Viděli jste někdy kritika? Neviděli; a není divu, vždyť on
kritik žije v lese černém, lese divém, který zpívá nad ním, jak praví
básník, a málokomu se podaří ho vidět při práci. Ale máte-li odvahu,
a nemáte-li v kapse svou první knížku veršů, vyjděte si do toho
lesa a čekejte až k večeru, kdy se v lese kladou stíny a redaktoři
kulturních hlídek oblékají svrchníky. Tu uvidíte, jak se z lesních
hlubin vynořuje veliký černý hajný s puškou v ruce a s pérem za
kloboukem a temným leskem v očích a chvějícím se chřípím. Po
dívá se na vás nedůvěřivě, ale když ho pozdravíte, poděkuje a do
volí vám, abyste šel s ním ; i jdete lesní tišinou, po zeleném mechu
a uschlém jehličí, jdete a mlčíte, protože v lese se nemluví ; bory
šumí na skalinách a veverky se honí po mýtinách; v dálce houká
sova a se stromů padají mravenci za krk - a vy vdechujete hlu
bokými doušky svěží pach jeho dýmky. A snad tak jdete hodinu,
dvě, v ponurém mlčení divočiny, a snad veliký černý hajný za tu
dobu nepronese slova; ale snad se také stane, že se najednou za
razí, vyndá dýmku, zavětří, zastříhá ušima, obrátí se k vám a řekne
tajuplně: »Pane, tam na té stráni se pase Vítězslav Nezval«.
Nuže, tento hajný, toť kritik, jaký má být - podle Karla Čapka.
Ba j k a o k o n í k u a s a n í c h
(nepříliš volně podle F. X. Šaldy)

Možná, že jste někde četli nebo vám někdo říkal, že v Alpách
bývá tuze zima a padá sníh a fouká vítr, až je všude samá závěj,
cesta nikde, koleje nikde, hospoda nikde - všude jen sníh a sníh.
A tu se stane, že po takové zaváté cestě nad propastmi se objeví
sáně. Nezáleží na tom, odkud ty sáně a jaké sáně - prostě sáně
s koňmi, kočím, po případě pánem v kožiše uvnitř. A ty sáně
chtějí projet tou nebezpečnou cestou, ale nikdo za to nechce vzít
odpovědnost - je to zkrátka jako v parlamentě; a tak co udělají?
Vezmou koníka; a pustí toho koníka před sáně, aby ten koník
ohledával cestu. A koník si zařičí, mrskne ocasem, pustí pšouk a už to jde: sáně se rozjedou, postroje zachřestí 338

slyš, jak to cinká, cinká, cinká,
koník podkovama břinká,
v dálce telegrafní linka,

jak o tom praví Vítězslav Nezval ve své výtečné parodii na Poeovu
báseň (omylem vydané jako překlad) - a tak to zkrátka běží, koník,
sáně, kočí, pán v kožiše - co je dál to se už nepovídá.
Nuže, dí F. X. Šalda, takovým koníkem-ohledačem je nebo má
být kritik.
Bajka o p t á č k o v i v křovíčku,
o tatíčkovi a pozorném synáčku
(věrně podle Emanuela Rádla)

Jistě jste někdy slyšeli zpívat ptáčka. Ale to vás nesměl vidět,
protože takový ptáček je plachý a nebude za nic zpívat, když vidí
lidi; proto se schovává do křovíčka, aby ho nebylo vidět, a zpívá,
seč mu hrdélko ráčí. A tu kde se vezme tu se vezme tatíček se
synáčkem, vedou se pěkně za ručičky a povídají si pohádečky, a
najednou uslyší toho ptáčka zpívat. Oba se zarazí, usmějí se té
kráse, tatíček dá synáčkovi znamení, aby byl zticha, a polehoučku
se po špičkách plíží ke křovíčku; ani nedýchají; tatíček pomaličku
odhalí větvičku - a hle, tam je ptáček, nepozoruje nic a zpívá. A
tatíček a synáček už ani neposlouchají, jako by nebylo křovíčka
ani ptáčka ani lidí, ale sám zpěv, samá krása...
Nuže, ten tatíček, podle Emanuela Rádla, to je kritik; a ten
synáček, to je čtenář; a ten ptáček, to je třebas S. K. Neumann.
*

Snad není třeba nějak zvlášť zdůrazňovat půvaby takto trakto
vané neoaesopovské bajky. Snažili jsme se zachovati všechen pel
její plynulosti a neuzavřenosti, která ponechává tolik možností a
která bude jistě oceněna našimi dynamisty, kteří pějí s básníkem:
Já věčně chtěl bych nedokončen b ý t... Ale nemůžeme neviděti, že
právě v této nepointovanosti se skrývají jisté nedostatky, zejména
s morálního hlediska. Etické jádro je tu příliš - tak říkajíc - chudozubé. Je to pěkný obraz, když se nám představuje kritik jako hajný;
ale jistě každému napadne, co ten hajný udělá, když uvidí tu vyso
kou? Sundá pušku a zastřelí Vítězslava Nezvala? Anebo si vezměme
toho koníka; jak bychom se měli na to dívat, kdyby třeba ten koník
šlápl vedle a spadl do propasti? Také s třetí bajkou to není tak prosté!
Když étiku, tak spravedlnost; ale jaká spravedlnost, ptáme se, když
nikomu ani nenapadne, jak ten ptáček přijde k tomu, aby mu
někdo odhaloval větvičku?
Tyto myšlenky nás poněkud zneklidnily; takže jsme po delší
úvaze rozhodli, že tyto bajky se dívají na věc příliš ideálně - pojí
mají ji příliš tak, jak má být, a že dosti dobře neobstojí, nebudou-li
doplněny jinou řadou, v níž by se hledělo spíše k tomu, jak to
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opravdu vypadá, a zejména jak to vypadá s té druhé strany. Z ne
dostatku povolanějších duchů jsme se o to pokusili sami. Nejsme
sice docela spokojeni a nechceme říci, že bychom si osobili stej
nou vynalézavost jako autoři první řady; nicméně jsme udělali jen
totéž, co oni - propálili jsme se do živočišné říše a vyhmátli od
tud několik námětů, jež se nám zdály vhodnými k doplnění etického
podkladu řečených bajek. Pokud takovými opravdu jsou, to už
musí každý rozhodnout sám.

Ř A D A D R U H Á : JAK TO V Y P A D Á

Bajka o u č e liv ém psu
Četl jsem někde anebo mi to někdo vyprávěl, že byl jednou
muž; a ten muž si koupil psa, o němž mu bylo řečeno, že je velmi
učelivý. I zavedl si toho psa domů a zavřev ho v pokoji, odešel
za svou prací. Když se vrátil, uviděl uprostřed pokoje hromádku
a nad ní stál pes a vrtěl ohonem. Muž se rozhněval, popadl psa,
strčil mu nos do hromádky, přetáhl ho karabáčem a vyhodil oknem
na dvůr. Druhého dne se opět vzdálil, a vrátiv se, našel opět hro
mádku a psa stojícího nad ní a vrtícího ohonem. Muž se rozhněval
a učinil totéž, co den před tím. Potom se vrátil třetího dne a na
šel hromádku a psa, an stojí nad ní a vrtí ohonem. Muž se rozhně
val a popadl karabáč; ale pes nečekal a chápavě zavrtěv oháňkou
strčil čumák do hromádky a vyskočil oknem na dvůr. - Z nějaké
příčiny s tím ten muž nebyl spokojen, ale praví se, že se zabýval
básníky a ukazoval jim cesty, jimiž nikdy nešli, a předpovídal věci,
které se nikdy nestaly. Byl už zvyklý na to, že se nikdo z nich
nechtěl od něho dát učit; takže když jeho pes projevil takovou
učelivost, byl nad tím zcela bez sebe, třebaže ne radostí, a napsal
novou knihu essayů.
Bajka o S t e g o p h i l o v i
V
daleké Jižní Americe žije v moři poblíž břehů malá, jen
dva couly dlouhá rybka - Stegophilus: žije si, skotačí, prohání se,
žere červíky - zkrátka docela roztomilá rybička - jenomže má
ostré ostny. A v daleké Jižní Americe - dejme tomu - žije u moře
na břehu velký, proslulý básník. Žije, vyhřívá se, zpívá si, tropí po
šetilosti - zkrátka docela roztomilý básník. Až potud je všechno
v pořádku: Stegophilus v moři, básník na břehu, nebe bez obláčku,
voda bez vlnky. Tu popadne básníka pošetilá touha vykoupat se
v moři; i svlékne se a skočí do vln, aby se osvěžil. Ale sotva to
zpozoruje Stegophilus, popadne ho pošetilá touha, jíž nelze odolat;
i zamíří k básníkovi, opatrně ho obepluje a - zkrátka - vleze mu
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do - jak to říci - do oblasti anální erotiky. A neštěstí je hotovo;
neboť Stegophilus vzpříčí ostny - a básník se ho už nezbaví; a oby
čejně pak v brzku bídně zahyne.
Bajka o s y n d e ti k o n o v é žábě
Jiná pověst vypráví, že v některých zemích se vyskytuje zvlášt
ní žába, která má ten nepříjemný zlozvyk, že vyměšuje silné a
velmi účinné lepidlo, takže byla nazvána žábou syndetikonovou.
Říká se, že vše, čeho se dotkne tráva, papír, poesie, divadlo - se
ihned slepí a už se to od ní nedá odlepit. A tu si představte, že
nějaký jiný pošetilec, který se dívá do oblak a zpívá si nebo ryje
očima v zemi a zpívá si - že takový pošetilec uvidí žábu v trávě
a zvolav nadšeně: »Ach, jaká pěkná žabička!« vezme ji do ruky:
tu žába začne potit syndetikon v takovém množství, že se mu pevně
přilepí k prstům a už se nedá odlepit leda vařící vodou; tu ovšem básník s sebou nenosí - a tak musí dokončit svou procházku
přírodou s žábou přilepenou k prstům ...

P O S T S C R I P T U M : PhC . P U C Y N A TO R O Z Ř E Š I L
čili B A J K A O P A P O U Š K O V I

Právě když jsme se chystali uzavříti druhou řadu Bajek o kritice,
došel nám velmi zajímavý spis od PhC Pucyny, v němž se tento
náš přední kulturní pracovník vyrovnává s problémy, nadhozenými
v posledním sporu o kritiku; a tu jsme byli velmi příjemně pře
kvapeni, když jsme shledali, že i on šel ve šlépějích našich velkých
vzorů a podal příspěvek k literárnímu Aesopovi. A nejen to: podal
jej takovým šťastným způsobem, že v něm smířil rozpory, na něž
jsme poukázali, a tak rozhodl celou věc jedině správným způsobem.
Litujeme, že nemůžeme otisknout celý dopis; podáváme však z ně
ho aspoň nejdůležitejší místo, které je vhodným závěrem k našim
Bajkám:
»Ono se řekne (píše PhC Pucyna), že kritik jako takový má být
neomylný; že musí objevovat správnou cestu a ptáčky a co všechno
ještě; a že při tom všem musí být tvořivý! Ale v tom právě je
ten háček - jak to má všecko dělat a při tom být tvořivý? Dovolá
vám se Petra Dena a jeho mistrné analysy tvoření. Petr Den zjistil
nade vši pochybnost, že každé tvoření je měření, jehož výsledkem
je rovnováha obou složek tvoření. Nuže, domnívám se, že ani kritik
nemůže tvořit jinak, než že vytváří rovnováhu mezi dvěma protikladnými složkami; jeho tvoření spočívá v tom, že vyvažuje své
soudy; ty soudy však potom musí být protikladné, čili neomylná
»pravda« jednoho musí býti vyvážena stejně neomylnou »mylností«
druhého. To vypadá jako paradox; ale »pravda« a »omyl« jsou jen
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vulgárními označeními toho, co moderní filosofie odhalila jako ten
týž jednotný proces poznávání. My moderní lidé víme, že poznání
je jen stálé kmitání mezi opačnými póly a že právě v této duchovní
dynamice je smysl vší tvůrčí činnosti. A tak nemyslím, že by F.
X. Šalda byl oprávněn přirovnávat kritika ke koníkovi. Potřebujeme
modernější metafory; a měli bychom tedy přirovnávat kritika spíše
k papouškovi, jakého ještě občas vídáme na jarmarcích vytahovat
»planety«. Někdy vytáhne dobrou, někdy špatnou; a stejně tak kritik
nutně někdy uhádne dobře a někdy špatně. Proto však ještě není
špatným kritikem; záleží jen na tom, aby měl bilanci obou složek
v rovnováze...«
specta to r

VARIA
KDO TÉ U Č I N I L KRÁL EM?
►Všechna moc pochází od Boha«, praví svaty Pavel.
Nikdy toto základní pravidlo států nebylo nikým popíráno. Nejen všechny
tradice náboženské, nýbrž i rozum člověka a povaha věcí hlásaly jeho samozřej'
most. Na autoritu náčelníka se dívali jako na emanaci Moci božské; a aby se více
ozřejmil tento její charakter, byla nejvyšší vrchnost a její ministři zahrnováni pocta
mi a přívlastky.
Takto byla uctívána hodnost, a ne člověk, kterého povznášela nad jeho bližní.
Nikomu by bylo jaktěživ nepřišlo na mysl, že by člověk mohl veleti druhému
člověku bez tajemné investitury, která mu přinášela říši a kterou mu ostatně mohla
štěstěna odejmout. Tu pak upadl nazpět do řad ubožáků. Aťsi byl zvolen sborem
občanů nebo ať dobyl nejvyššího vůdcovství svou hodnotou, svou lstí či svou silou,
nebo ať se k němu dostal dědictvím, nechť byl králem egyptským či assyrským,
členem Areopagu v A thenách, konsulem či imperátorem v Římě, dožetem v Be
nátkách, králem španělským či francouzským, autorita, kterou měla tato knížata
národů, jak je nazývá Písmo, byť to byli třeba neschopní lidé nebo obludy, autorita
jejich byla uctívána jako největší dobro pocházející z Nebes, bez něhož by bylo
všechno znova upadlo v chaos.
Toť tento pocit majestátu moci, co ponoukalo skoro všechny starověké ná
rody ke zbožnění jejich panovníků. Když křesťanství rozšířilo pojetí pravého Boha,
pobořilo toto modloslužebnictví. Ale obřadem a pomazáním ozřejmovalo i nadále
sestoupení Ducha božského na koruny a žezla. Zástupce Nejvyššího, člověk, který
rozkazoval svým bratřím, činil tak z milosti Boží, a jako byl papež duchovním
správcem Kristovým, byl král jeho správcem časným. Soudilo se skrze Boha; z á 
kony se udílely skrze Boha; používalo se jich skrze Boha. Zajisté, udály se na
trůnech strašné zločiny, zpronevěry, zneužití moci, neboť člověk zůstane vždy člo
věkem ; moc, jíž je přioděn, ho často opojí a on, domnívaje se, že mu vlastnicky
patří, obrací ji v ukojování svých vášní. Avšak princip zůstával neporušen. Spiknutí
svrhovala panovníka; vzbouření nebo povstání ho sesazovala nebo ho vraždila, do
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sazujíce na jeho místo člena soupeřící rodiny, dobrodruha, případně cizince. Byl
to však člověk, jenž byl takto zbaven žezla, a ne žezlo, jež by bylo zlomeno.
Usurpator se ujal následnictví po padlém vládci. Král je mrtev, ať žije král!
Takové byly pevné základy autority před příchodem toho, čemu se říká.
moderní myšlenky.
**
*
Podle moderních názorů nevychází již svrchovaná moc z Boha, nýbrž z náro d a; vůdcem, jejž si lidé vyvolují, se stává kterýkoli člověk z jejich středu, jem už
se staví na roveň a který je pouhým vykonavatelem jejich zájmů, jejich rozmarů
a jejich pošetilostí.
Prohlášení lidských práv ze čtvrtého srpna 1789 slavnostně potvrzuje tuto
neslýchanou zvrácenost s určitostí, která nepřipouští žádných pochyb.
»Princip v e š k e r é svrchovanosti,« praví článek třetí, »jest podstatně obsažen
v národě; žádný sbor, žádný jednotlivec nemůže užívati moci, která by z něho
výslovně nevycházela.«
A jako by to nebylo dosti jasné, článek šestý stanoví:
»Zákon jest výrazem obecné vůle.«
Takto tedy již není zákon výrazem Spravedlnosti a Pravdy, jež jsou obsa
ženy v Bohu samém, nýbrž výrazem většiny, projevujícím se v záštiplném třeštění
shromáždění stavů. Tento nečistý výraz je uznán za svrchovaný, nedotknutelný,
řekne se později. Není již majestátu, který připomíná božské posvěcení; vládce již
nemá ani koruny ani žezla, neboť nadále již není než dohližitelem nad našimi
zájmy, obstaravatelem našeho záští nebo našich radostí. Nadále již nepředstavuje
věčnou Všemohoucnost, nýbrž Lid, který ho zvolil. Ježto se z něho zrodil a jen
skrze něho má svou moc, nemůže již býti jeho úřadem, aby mu vládl, nýbrž aby
mu vyhovoval, ať už si jeho pán přeje cokoli. Lid zlomil své okovy, je jeho na
prostým pánem : v tom jest jeho sláva. Všechny dějepisné příručky nás o tom
poučují; a jak to v té své napsal p. Larisse, »největším nebezpečím pro lid je s t
míti pána«.
Nemyslete si, že tento člověk, jehož práva mají nadále nahraditi práva Boží,
je tak abstraktní, jak vypadá. Víme, odkud přichází, co chce, co dělal a co budedělat. Jean Jacques ho vytáhl z bahniště svého srdce; prohlašuje své svědomí za
neomylně spravedlivé a dobré; jsa jím veden, nepotřebuje k osvědčování ctnosti
žádného zjeveného náboženství. Voltaire se s počátku dívá na tohoto Jean Jacquesova člověka s odporem, ale pak mu přece i on lichotí v H u r o n o v i a P r o s ť á č k o v i ; tento přírodní člověk pohoršuje salony. Představen sobě rovnými, La Fayettem
a Meunierem, v tajném výboru lóže »Spojených přátel«, za předsednictví abbého
Siey èsa a pod protektorátem zednářské nejvyšší rady, sjednocuje srdce všech, do
konce i srdce duchovenstva. Jeho vláda jest utvrzena. On to jest, kdo má sesaditi
Krista s trůnu .
Naše starobylá listina zákona salického má v úvodě vepsány tyto nadšené
výzvy: »Živ buď Kristus, který miluje Franky! Nechť ostříhá jejich království a na
plňuje jejich vladaře světlem své milosti! Nechť náš Pán Ježíš Kristus vede po cestě
zbožnosti ty, kteří vládnou!« Národní shromáždění neuvádí v »Prohlášení práv«
ani jednou Kristovo jm éno; nechce přijmouti investituru leč od sebe sama: »Zá
stupci francouzského lidu«, tak začíná, »kteří se ustavili v Národní shromáždění,.
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uváživše, že neznalost, zapomenutí nebo opovrhování lidskými Právy jsou jedinými
příčinami veřejných neštěstí a vládní korupce, rozhodli se vyložiti v slavnostním
prohlášení přirozená, nezcizitelná a posvátná práva člověka, aby toto prohlášení
svou trvalou známostí připomínalo neustále všem členům společenského celku jejich
práva a jejich povinnosti. « To je všechno. Jsa netvorem pýchy a nevědomosti,
odhalí tento člověk, zbavený Krista, za necelá čtyři leta své krvavé pokrytectví
v podobách Robespierra, Couthona a Marata.
A přece bylo v tomto shromáždění 290 duchovních - biskupů, kněží, řeholníků. Všichni příslušníci tří stavů se narodili jako křesťané. Ježto byla výchova
zcela v rukou duchovenstva, byli všichni poučeni o pravdě víry. A přece nebylo
ani mezi duchovním i ani mezi laiky nikoho, kdo by s tribuny protestoval proti
tomuto zamýšlenému vynechání jména Kristova. Toto zapření je tím nápadnější, že
v té době je katolicismus přes všechnu bezbožnost a přes všechnu mravní nevá
zanost dosud oficielním státním vyznáním, že činnost Shromáždění bývá zahajována
slavnostní mší v Notre-Dame a kázáním biskupa z Nancy a že ve všech svých
výnosech prohlašuje král, že vládne jen »z Boží milosti«.
Již po dlouhou dobu však duchovenstvo, stejně jako šlechta a třetí stav, při
kládalo více víry Společenské smlouvě než Evangeliu ; savojský vikář byl obdivován
více než sva tý Pavel a na kazatelnách již nebyl Kristus Beránkem, který snímá
hříchy světa, nýbrž jen Zákonodárcem křesťanů, nebo jak se také s oblibou říkalo,
Lykurgem. Shrom áždění prohlašuje, že zapomínání p r á v je j e d i n o u příčinou
veřejných pohrom a vládní korupce. V ranním zasedání dne čtvrtého dubna 1789
se sice jeden zástupce odvážil navrhnouti, aby se také trochu mluvilo o p o v i n 
n o s t e c h , jichž opominutí by mohlo v novém obrozeném světě způsobiti vážné
nesnáze, a biskup chartreský se ihned ujal tohoto svrchovaně rozumného návrhu
slovy, jichž naivní bojácnost bolestně překvapuje u církevního knížete. »Je-li pro
hlášení práv nutné«, pravil tento vážný prelát, >je třeba se vyhnouti jednom u úskalí.
Vzniká při tom nebezpečí, že tím bude podnícena pýcha a sobectví. Prohlášení
práv by se mělo vhodně upraviti; mělo by býti provázeno prohlášením povinností,
které by jim bylo náležitým korektivem.« Přes svou umírněnost rozpoutaly tyto
poznámky zuřivou bouři odporu. Dali hlasovat o tom to návrhu. Připomenutí po
vinností bylo zamítnuto 570 hlasy proti 433. Obecná vůle, jediný zdroj Zákona,
prohlásila, že povinnosti jsou v nové společnosti zbytečné.

*
Chápeme velmi dobře, že podle tohoto Člověka z Prohlášení byla Revoluce
vynášena jako posvátná jitřenka n ové mystické říše. Od té chvíle se podle tohoto
Člověka dostane každému, kdo se vzbouří proti vládnoucímu řádu, posvěcení hrdin
ského mučedníka civilisace; každý, kdo bude hájiti tento řád, bude vyhlášen za
fanatického tyrana.
Společenský a politický pokrok záleží v tom, že se jde stále kupředu ve
smyslu tohoto člověka Prohlášení práv - porušeném smyslu přirozenosti podrobené
hříchu, která nás zavádí stále hlouběji v zapomínání našeho křesťanského určení.
Právě ve jm énu práv tohoto člověka Revoluce vyplení a rozmetá kláštery, strhne kříže,
nastolí v chrám ech kult bohyně Rozumu, pobije kněží a dopustí se kralovraždy.
Je řečeno v Apokalypse, že »v čase panování šesté a poslední Šelmy bude
dáno všem, m alým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, na pravou
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ruku a na čelo znamení, a že nikdo nebude moci kupovati ani prodávati, nebude-li
míti znamení a jm éno té Šelmy nebo počet jména jejího.«
Obecný a závazný kult Demokracie, jak se silně podobá, je právě tímto znaměním Šelmy, vepsaným na čelo a na ruku, to jest do nauky a do díla.
Přišla hodina, kdy je třeba míti na čele a na ruce toto znam ení Šelmy, aby
člověk měl právo žiti v obci.
Tajemství Milosti již nemá vcházeti ani do srdce, ani do mysli lidu; hygiena,
sport, konsumní družstva a biografy mají vésti ke štěstí spolehlivěji než výchova Kříže.
*

Nevyhneme se dilem atu: buď si dílo Kristovo vyžaduje celého člověka, nebo
je jen ušlechtilou ilusí; buď je jeho království skutečné, nebo je to jen orientální
hyperbola. Ale není-li to vše nic než ideologie, pak jsme, jak praví svatý Pavel,
těmi nejnešťastnějšimi lidmi na s v ě tě ...
R O B E R T V A L L ER Y -R A D O T

POZNÁMKY O SLOVENSKU
Všechny generalisace jsou odvážné. Tím více, týkají-li se něčeho tak živého
a proměnlivého, jako je národ. Přece však narážíme na něco, co musíme jm enovat
duchem národa a země.
Jsou rysy nápadné, ojedinělé.
A je cosi, co bychom mohli zvát anonymním působením krajiny a lidí. Ocítáme se v jistém proudu, a aniž to tušíme, proměňuje nás. Unáší nás do míst, na
něž jsme nikdy nepomyslili. Posléze shledáváme se na protilehlém pólu života protilehlém tomu, z něhož jsme vyšli.
Když jsem se po deseti letech pobytu na Slovensku ptala, co je Slovensko odpověděla mi Nitra. Snad před tím mnohokrát mi to bylo říkáno, ale nikdy jsem
to n e s l y š e l a až tam. Slovensko je světlo z Nitry, řekli mi. Toto město vzhledu
románského mělo první kostel křesťanský a zůstalo v slovenské legendě i poesii
zlatým bodem .
Slovenské dějiny počínají Nitrou. A trvají Nitrou. Křesťanství dalo celému
národu pevný společenský řád, ale co ještě více znamená, podrobilo jednotě ducha
celý národ.
V
Nitře stál svatý Methoděj, vyhnaný z říše velkom oravské. V Nitře stál
svatý Vojtěch, vyhnaný biskup český. Na Zoboru u N itry zemřel dle pověsti král
říše velkomoravské, Svatopluk, jako kajícník.
Ve smyslu historickém, není tu nikdy duchovního p r o t i p r o u d u .
A právě křížení protiproudů je podstatnou známkou dějin českých.
Všimněme si jen některých, které naznačím jen v jejich holém obrysu.
Křišťan ve své Legendě o svatém Václavu postihuje už českou dualitu ve
dvou vůdčích protitlacích. Proti svatému Václavu stojí jako vrah b r a t r Boleslav,
český kníže - a kněz, který zastrčil zevnitř závoru chrámovou, aby znemožnil zá chranu světcovu. Pokud vím, všiml si tohoto drobného místa p o z o r n ě jen pro
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fesor Pekař. Je prostě úžasné, jak česky kněz půjde dějinami a na všech křižovat
kách zanechá stopy své vzpoury proti nadpřirozenu.
Svatou Ludmilu vraždí její snacha Drahomíra, kněžna česká.
Svatého Vojtěcha vyhání česky rod knížecí, Přemyslovci - a vyvražďují celý
jeh o rod.
Svatého Jana Nepomuckého vraždí český král.
Války husitské rozplameňují čeští kněží. Za podívanou stojí postava krvavého
Jana Želivského, vůdce pražské chátry, kazatele u Panny Marie Sněžné.
Žádná taková obdoba v dějinách slovenských.
Nejdramatičtější období, Štúrovo, bylo zápasem o j a z y k , tedy o národní
individualitu.
Vzpoury selské, s národní postavou Janošíkovou, jsou obdobné českým vzpou
rám selským. Nemají tragického pozadí náboženského hledání a oněch blouznivců, jež
dovedla vzkřísit Tereza Nováková ve svých Dětech čistého živého a Janu Jílkovi.
Čas se valil dějinami země s temnou mlčelivostí.
Dojem nesmírné mladosti, jímž působí Slovensko - vzniká právě tím, že
všechno je tu jakoby nedotčeno, třebaže zemí převalily se nejrůznější invase a nej
různorodější národové.
Je to národ bez vnitřního přelomu, bez vnitřních ran.
Dějinná křivka česká je asymetrická. Má tragické výkyvy - Lipany, Bílou
Horu - a má tragické nositele - Husa, Chelčického (jaký úžasný duch a jak sražený
svou jednosm ěrností!), Komenského - Komenský měl nejblíže k universalismu a
přece k němu nikdy nedochází - máme díla a osobnosti, jejichž základ není nikdy
na tolik bezpečný, abychom se mohli o ně opřít.
Na Slovensku básníci poměrně malého rozpětí - jmenuji na příklad Jána
Bottu - mají svoje p e v n é místo - vládnou suverénně svojí oblastí - slouží něčemu,
co nese c e l ý národ. Taková identifikace osobnosti s tužbou národní - s duchem
národa - je právě tak u Štúra jako u Bernoláka, u Sládkoviče (největší Slovák)
jako u Hviezdoslava.
Jak naproti tomu vnitřně p u k l ý je básník tak silně český jako Neruda!
Česká fysiognomie je tragická.
Slovenská je melancholická.
Ve smyslu vzestupném, až do úplného rozlomení, do úplné vzpoury (Mácha).
Jak nemohl dojiti své jednoty, unést sebe básník tak velké rozlohy jako Otokar
Březina.
Nevěříme-li svým otcům, je to spíše z bolestného tušení než ze vzpoury.
Směrem dolů, proměňuje se česká fysiognomie v Dobrého vojáka Švejka.
Postava, která by byla ve vyšší poloze tragická. V nižší poloze má rozšklebenou
tvář člověka, který snědl v š e c h n y k o l á č e a domnívá se, že zná všechno. Skrz
naskrz porušený rozum a smysly. Ale je t y p i c k ý , typický pokrokář, chcete-li,
člověk, přesvědčený o sobě, že ví všechno. Grandiosní jednosměrnost v nízkém !
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Slováci byli ohrožováni od západu, od východu, od severu, od jihu. Co tu
jen znamenaly vpády tatarské, kdy vypleněny i kraje tak horské a uzavřené, jako
jsou v spišských pralesích - kdy lidé utíkali na svá Lapis refugium.
Turci pronikali také hluboko do lesů. Až za Nitru, kde s nimi sváděny zem
ské války.
Maďaři neprotékali hluboko zemí. Milují roviny, stepi, teplá jižní města, jimž
dali nádech trochu románsky (Trnava).
Městská kolonisace německá byla houževnatější. Měla několik středisek vy
spělé kultury - Báňská Štiavnica, Kremnica, Báňská Bystrica, Levoča a jin á ... Dala
jim právní zřízení, řemesla, školy, umění. Přinesla do země první vlny reformace.
Levoča, bohatá r e p u b l i k a městská ve Spiši, v níž každý patník mluví
o kultuře německé, ohradila se různými privilegiemi proti vnikání slovenského
zemanstva a sedláků na území městské. Ale přišla chvíle, kdy německý historik
musel zvolati, že město n e p o z o r o v a n ě podlehlo živlu slovenskému a Němci
byli zasimilisováni. Stalo se tak dávno před převratem.
Žalud pohltil dub.
Kultura má právě tak velkou polovinu tváře n e v i d i t e l n é jako viditelné.
Umění, věda říkají mnoho. Neříkají všechno. Všichni lidé nežijí uměním a vědou.
Je to více méně na okraji společného života - sym ptom y života, zajisté - ale život
většiny lidí podléhá jiné formaci.
To neviditelné, co tvoří charakter, rodinné soužití, názor muže na ženu,
pom ěr ženy k muži, společenský život jednotlivců i skupin - způsob práce i hry i snění - tam je tak m noho pramenů, z nichž se tvoří osudy lidí i národa.
Slovenská společnost zachovala si dosud - proti české - svoje rozvrstvení.
Proto je tak zajímavá.
Nejen že každá vrstva - selská - městská řemeslnická - a městská byrokra
tická - (šlechty už není) - má svoji rozdílnou funkci - má i svůj odlišný ráz.
Když se selské děvče p r e o b l i e k n e , totiž začne oblékat městské šaty, zna
mená to vyloučení z její společenské vrstvy. Děje se tak většinou, když si béře někoho
z města, řemeslníka, nebo úředníka. Vrstva je s t a n d a r d , znamená příslušnost k urči
tému společenskému řádu a rodu. Vyjít z ní je jakoby ztratit kontinuitu - něco, co
nás nese a formuje a dává nám pevné místo v celku.
V
takovém v a c u u společenském žijí většinou na Slovensku Češi - pokud ně
jakou duchovní transformací se nepřelili do národního těla. Většinou jejich sebe
vědomí překáží této asimilaci a tak tvoří tu zvláštní »československý« útvar.
Útvar naprosto isolovaný.
Protože na Slovensku není dosud ženské otázky, vládne žena rodinou a spo
lečností - jejímž zákonům se ovšem musí podřizovat.
Svazky rodinné jsou tak silné, že starý otec (dědeček) rozhoduje o věcech nej
závažnějších, stará mama rozkazuje dospělým dcerám, okolo nichž často pobíhají
vnoučata. Tato hierarchie rodinné vlády vytvořila určité ustálené zásady, dle nichž
se členové rodiny, staří i mladí, řídí. Když jsem jednou nešetrně vytýkala jedné uči
telce, že by nemusela tak otrocky dbát náhledů své rodiny, řekla mi jemně, že jí to
nepřekáží.
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»Čo rozkážete?« je obvyklá otázka služebných.
Čekají na rozkaz. Mají právo slyšet rozkaz toho, komu slouží.
Neradi vás zatěžují vlastním myšlením, protože žijí v jině myšlenkové sféře
a s vaší se nemísí.
Snad se to zdá někomu hloupé, že jeho sluha nebo služka za něho nemyslí.
V
malých lázních slovenských slyšela jsem Čechy, jak se velmi pohoršovali
slovenskými hřbitovy.
Nemají často ani ohrady, a je-li dědina malá a chudá, nerozeznávají se téměř
od přírodní scenerie, v niž přecházejí. Ve dvou dnech v roce nicméně v š e c h n y
proměňují se v pole světla a k v ětů : v den Dušiček a Všech svatých. Pak se příroda
opět zmocňuje svého údělu.
Toto opouštění hrobů, vzali-li jsme plný podíl od lidí živých, není ničím
tragickým. To, co mrtví dávají živým - a živí mrtvým - nekončí smrtí. Tvář smrti
je jen jednou polovinou obrácena k hrobu. Druhá drží v zajetí ž i v é a vládne
jim - často s úděsnou příkrostí.
Na pražských hřbitovech činí z hrobů květinářské výklady.
Taková hlučná a okázalá pieta jako by dokazovala, že hrob je více než člověk.
Člověk je něco více, než jeho hrob.
Učitel z horské dědiny mi vypráví, jakou práci mají s farářem, aby přesvědčili
sedláky o jakési hospodářské reformě.
Síla konservatismu je v tom, že se opírá o moudrost zděděnou a o v ě ř e n o u .
Lidé se drží starých věcí, protože pro ně byly dost dobré, a nedrží se jich, když
pro ně nebyly dost dobré. Jakákoli lehkost v změně názoru je jim podezřelá. Nezdá
se jim dost f u n k c i o n á l n í .
Někdo v tom vidí slovenskou zaostalost.
Myslím na to, že Jakub Deml prý tu potkával všade zbojníky, kteří se na
něho vrhali - je totiž knězem - s revolvery...
Ale snad nebyl nikdy v slovenském pralese, ani na pasekách, kde medvědi obí
rají nejlepší maliniště a nedají se vyrušit ani ženami, které přišly sesbírat lepší podíl.
Je časně ráno a po drsné dlažbě Turčanského Svatého Martina hrčí vozíky
mlékařů. Z měšťanských domů vybíhají služky. Pastýři vytrubují. Dědinčani přicházejí
s plodinami. Nyní je možno slyšet řeč. Zde ji téměř zpívají a působí kouzelně.
Řeč, která se rodí ze skutečných v z t a h ů k věcem, tlakem i hrou života.
Slova, spoutaná společným zákonem formy živoucí gramatiky - a živoucí
myšlenky. Tvůrčí možnost pro všechny odstíny dialektické - i individuální.
Hojnost onomatopoí - která nenajdete ve slovníku - a jež jsou snad p ř e d
z v u k y řečové melodie a hudby.
Velmi plastické kreslení situací, v i s u á l n í .
Leč pro mne prostupuje všechno nikoli zrakem, spíše sluchem. Zdá se mi,
že slyším skrytou hudbu lidí a věcí.
Mladá služka, která se odvážila jít sloužit do maloměstské kavárny - asi z ne
dostatku lepšího místa - naříká si na nezvyklý způsob života:
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»Som tu ako motýl!«
Tehdy jsem se mnoho zabývala Číňany. Nejslavnější podobenství Čuangtseho
o motýlu otevřelo přede mnou své tajemství.
Řečové distinkce jsou obdivuhodné. Tak řekl mi hájnik o jisté ženě jako její
charakteristiku: »Je p r e k a ž d é h o . «
Léon Bloy hovoří o veřejných duších.
Svatý Bernard varuje duše, aby nebažily po tom, líbit se k a ž d é m u .
Je pozoruhodné, jak Slováci dovedou obdivovat českou v y s p ě l o s t - český
intelekt - a jak málo mu podléhají.
Protože je despotický.
Kdyby byla převaha přirozená, působila by vlastním tlakem a - pokud je kde
taková - stěží se jí ubrání - totiž, nebrání se jí vůbec. Mají ohnivost mladosti. A ta
je žíznivá.
Co na tom záleží, že i mezi nimi jsou lidé, kteří se prodávají a dají použiti ke
všemu. Pokud se duch korupce nezmocňuje lidí všeobecně, nebo snad jen epidemicky,
všechny cesty jsou volny: pro básníky i milence krásy a pravdy.
Ty volné cesty p ř e d národem - jaká velkolepá perspektiva!
MARIE Š TECHOVÁ

K R I T I K Y
JINDŘICH HOŘEJŠÍ: BÁSNÉ. D r u ž s t e v n í p r á c e , P r a h a 1 9 3 2 . V tomto
svazku jest shrnuta jednak původní lyrika tří sbírek Hořejšího, jednak výbor jeho pře
kladů z moderní francouzské poesie, které tvoří důležitou, ne-li podstatnou část jeho
básnické tvorby. S původní lyrikou se to totiž má jako s většinou lyriků z prvních
období poválečné poesie: hodnocena v časovém odstupu a bez ohledu na progra
mové lomození trub současné kritiky (mezi jehož ozvěny nutno zařadit i úvodní
studii Píšovu, pohybující se stále ještě ve vyjetých kolejích Gö tzovy »Anarchie«) hodnocena tedy takto s čistě uměleckého hlediska, nevykazuje Hořejšího lyrika
příliš mnoho kladného - což nelze říci o jeho překladech. Hořejšího původní
tvorba je motivicky i tvárně dosti chudá a dá se téměř beze zbytku zařadit do
průměru tak zvané »sociální poesie«. Únava z přemechanisované civilisace, symbolisovaná únavou a hrůzou z města, na jedné straně a pocit lidského souručenství,
poněkud domácky a často sentimentálně pojatého, s nezbytným dodatkem volání
po novém řádu, na druhé straně - to je tak asi tématický rozkyv »Hudby na ná
městí« ; v »Korálovém náhrdelníku« je to zase milostná naivisující lyrika, zahrocená sociálně, ale ani v té se neshledáváme s novostí zážitku nebo intensitou vý
razu, která by je povyšovala nad průměr. Také Hořejšího verš je obvyklým wolkerovským volným veršem (ovšem bez W olkerovy dynamičnosti) členěným podle
přirozeného rytmu vět a zabíhajícím snadno do frázovitosti. Ve třetí sbírce (Den
a noc) najdeme sice několik dobrých básní, jako je třeba Paní z námoří, ale zase
tu najdeme m nohem více věcí, které svědčí o básnické bezradnosti a marné ná
maze vpravit poesii do kadlubů sociální ideologie, někdy s použitím náboženských
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symbolů, což odedávna působí jen trapně (Litanie k Terezii z Konnersreuthu). Není
také nadarmo, že na konci sbírky je právě báseň »Za Vladimírem Majakovským«,
v níž se jeví nejvýrazněji bezradné úsilí udělat z ideologie poesii. - Tím více je
tedy nutno zdůraznit Hořejšího překlady, zejména z Villona, Rictuse, Corbièra a
Apollinaira; není žádnou nadsázkou, řekneme-li, že Hořejšímu jako překladateli
patří mezi českými básníky první místo - daleko před Nezvalem.
tv
RAINER MARIA RILKE: ZÁPISKY M. L. BRIGGA. S f i n x , P r a h a 1 9 3 3.
Jako mnohé jiné autory, vydala u nás Rilka (Povídky o Pánu Bohu) prvně Stará
Říše. Byl už do češtiny přeložen také prosaický debut (O lásce a smrti korneta
Rilka) a teď vycházejí pro Rilka nejvýznačnější Aufzeichnungen. Není možno říci,
že by byla prosa Rilkovou vlastní doménou. Při četbě Zápisků vidíme, že jen
málokteré partie jsou ryze prosaické a že by se nedaly vyjádřit jinak. Většinou je
Rilkova prosa skoro jen skizzářem a předběžným zpracováním látky, než došlo
k jejímu přelití do veršů. Někdy je její rytmus tak důrazný, že už taktak nepřejde
do veršů, a že už to někdy nedalo mnoho práce, je vidět na apostrofě matky na
str. 77., která je místy skoro doslova přepsána v jedné z Duinských elegií. V této
jakési provisornosti je mnoho svěží a půvabné bezprostřednosti. Kromě některých
míst, která jsou jaksi přestylisována, jsme stále ve styku s básníkem v jeho praksi.
Nepotřebuje a nechce objektivisovat, jeho slova zůstávají kolem něho a možnost
krásných veršů se vznáší nad nimi. Kdybychom hledali obdobu nebo vzor, byly
by to především Baudelairovy Malé básně v prose.
Jen u málokterého básníka se setkáme s tak ustavičně se stupňující intensivností básnického vyjadřování s ustavičným rozšiřováním obzorů a s růstem možností jako u Rilka. Mezi jeho juveniliemi a posledními sbírkami (Duinské elegie
a Sonety na Orfea) leží nesmírná vzdálenost, a srovnáváme-li co do hloubky,
takřka propast. Nikdy se nespokojil s tím, co mu bylo dáno, hotové a dokonalé
od něho odcházelo a zůstávala jen žízeň po nových podobách. Snad jen v životě
světců se shledáme s takovou tvrdošíjností, s tak nelítostným připamatováváním,
jak málo bylo vykonáno a jak mnoho ještě zbývá vykonat. Zůstal až do konce
ve středu chudých, jsa věčně nehotový, stále připraven k stoupání. Jako byl tulá
kem a bez domova v svém životě a stále »plný odchodu«, tak opouštěl básnické
formy, v nichž už nabyl jisté dokonalosti, začínaje věčně znovu. Byl vlastně až do
smrti začátečníkem, odmítaje blahé uspokojení mistrovství. Skoro na každé stránce
Zápisků je nám připomínána tato ustavičná vroucí bdělost, to »quantum potes, tantum aude«. Jen povrchním čtenářům platí Rilke za básníka smrti a rozkladu, a bývá-li uváděn Valéry jako ukazovatel nových možností poesie a zapomíná-li se na
Rilka, děje se tím Rilkovi jistě křivda, neboť kde jinde najdeme tak nesmírné úsilí
po objektivisaci?
jz
IVAN OLBRACHT: NIKOLA ŠUHAJ, LOUPEŽNÍK. S f i n x , P r a h a 19 3 3 .
Ivan Olbracht patří mezi prozaiky starší školy k těm nečetným, kteří dovedli prorazit
zatuchlou folkloristickou, venkovskou, sociální a kdo ví ještě jakou tradici českého
románu skutečným uměleckým nadáním. Po »Zamřížovaném zrcadle« je »Nikola
Suhaj« druhou knihou, která je nesporným svědectvím o intensitě jeho básnického
fondu. Dovedl zde vytěžit ze své látky mnoho, co je dopřáno odkrýti jen skuteč
ným básníkům ; dovedl zachytit mnoho z klidné vznešenosti i syrové drsnosti kar
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patské přírody a prozářiti jejím jasným klidem tón svého vyprávění (neboť je jednou z předností Olbrachtových, že dovede být vypravěčem); hlavně však dovedl
zasadit příběh zbojníka Šuhaje, sám o sobě nijak neobyčejný, do mohutného rámce
onoho mytu osudové jednoty člověka a přírody, jehož tragickou stránku tak účinně
zachycuje Giono. A právě tím, že promítl prostou pověst o Šuhajově nezranitelnosti v tragické napětí ducha, cítícího ve vztahu k přírodě jednotu smrtelnosti a
toužícího po jednotě nesmrtelnosti, dodal Olbracht své knize kouzla vyšší a spon
tánnější krásy, než kdyby se byl soustředil výlučně na vlastní příběh. Ale právě
zde také nalézáme jeho nedostatky. Přes všechno své básnické nadání se Olbracht
nikdy nedovedl zbaviti svých sociálně ideologických tendencí, které znešvařují
každou krásu, neboť vycházejí v podstatě ze životního názoru, který je naprosto
cizí vší poesii. Stanou-li se pak takové tendence dokonce inspiračním podnětem,
je to vždy inspirace příliš nízká a krása příliš přízemní. A Olbracht se nevyhnul
tomuto nebezpečí ani v »Nikolu Šuhajovi«. Přízemnost jeho inspirace je vidět už
v úvodě a v závěru, právě tam, kde prohlubuje význam celého příběhu: nedovede
si třeba představit Boha přírody jinak než jako »prastarého pohanského Boha, pána
lesů a stád, který odmítá spojiti se s oním pyšně honosným Bohem, bydlícím ve
zlatě a hedvábí za pestrými stěnami ikonostasů«. Ale také ve vlastním příběhu je
to znát - ke škodě celého díla. Taková koncepce, o jakou se pokouší Olbracht
v závěru, by si vyžadovala, aby byl celý příběh transponován z časového realistického prostředí do vyšších mytičtějších poloh. Olbracht však ponechává vlastnímu ději
a vlastní postavě hrdinově všechno lokálně realistické zabarvení, často sociálně podkreslené až k tendenčnosti. Důsledek toho je, že obě stránky, realistická a »mytická«,
často spolu neharm onují; Olbracht je sice nadosti básníkem, aby zakryl jem ným vy
pravěčským uměním tuto disonanci a vyhnul se přímým kontrastům ; ty však zde
přesto jsou a lze je snadno vytušit pod strukturou děje, která se poněkud propa
dává pod přílišným nánosem tendenční věcnosti.
tv
JOSEPH CONRAD: LORD JIM. P ř e l o ž i l Č. S y r o v ý , M e l a n t r i c h ,
P r a h a 1 9 3 3. »Lord Jim« náleží k řadě velkých románů jako Náhoda, Vítězství
a Tajný agent - románů, v nichž je nejintensivněji realisována základní složka
Conradova u m ění: úsilí o proniknutí záhadných hlubin osamocení, jež oddělují duše
příliš hrdé nebo příliš slabé právě v okamžicích největšího sblížení. Odcizení, ne
důvěra, samota, podmíněná nejvnitřnějším utvářením duše - jsou nositeli tragických
konfliktů ve všech uvedených dílech; v Lordu Jimovi je nacházíme syntetisovány
v celé jejich hloubce a rozmanitosti. Ústřední postava romantického Jima je podiv
nou směsí slabosti a pýchy, síly a nejistoty; je to jedna z těch nejistých povah,
které přecházejí náhle ze snění v činnou realisaci snu a jichž hlavním neštěstím je,
že někdy, když jde o skutečný čin, který předstihuje jejich sny, náhle nepochopitelně
selhávají, jak je tomu právě u Jima, když opustí loď, která je v nebezpečí, právě
když by měl podati důkaz své odvahy. Je to celkem nepochopitelná povaha - či
spíše záměrně postavená v plánu díla jako nepochopitelná; její zdánlivá nedořešenost
nemá nic co dělat s nejistotou nebo nedůvěrou autora k jeho postavám, jak se
domnívali někteří Conradovi kritikové. Conradovi nejde vůbec o »řešení problémů«
nebo jinou nebásnickou dialektiku; jde mu o zachycení nejvnitřnějších, nej temnějších
konfliktů duše a prom ítnutí jich do smyslového světa, a nejasnost, záhadnost, »pravdě
podobnost« jeho postav je záhadností a pravděpodobností, kterou nachází na dně
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samé lidské duše jako podstatný znak její struktury - jako nevyhnutelný úděl hlu
boké samoty duše, která je si příliš jista sama sebou a jíž chybí jakákoli jistota
nadosobní. Conradovo umění je uměním n iterným ; vyvolává otřásající skutečnosti
vnitřního světa, promítajíc je do vnějšího světa a zároveň je tlumíc a omezujíc
záměrnou komposicí tak, aby nebyla rušena jednota uměleckého účinku. A právě
tyto umělecké prostředky ovládá Conrad se svrchovanou jistotou a silou, odpovídající
hloubce a šíři jeho lidského zájm u; což je podmínkou dokonalého umělce - pod
mínkou, která chybí mnoha jiným romanopiscům, kteří se pouštějí do stejných
hloubek, ale nedovedou z nich pro poesii vytěžit tolik jako Conrad.
tv
VIKTOR ŠKLOVSKIJ: ZÁPISKY REVOLUČNÍHO KOMISAŘE. P ř e l o ž i l
Boh. M a t h e s i u s . O r b i s , P r a h a 1 9 3 3. - Tyto vzpomínky z let 1917-1922
jsou knihou zajímavou hned po několika stránkách a svým způsobem krásnou.
Mohou vzrušovat stylem - věrnost estetika - formalisty jeho proslulé teorii prosy kaleidoskopickým bohatstvím obsahu, »materiálu k historii revoluce«. Pro nás je
nejzajímavější způsob, jakým dějinný otřes prožívá Šklovskij, v podstatě akademik,
vědec bez spontánního zájmu na tom, co se děje kolem něho. Nemylme se: ta
vzrušená agilnost, s níž se chápe přidělených funkcí, je jen mimikry pro jeho hlu
bokou resignovanost. Pravý Šklovskij je ten, který s kamarády za hladu a v mrazu
dělá literaturu, křičí verše přátel a po částech dává dohromady svou literární
teorii. Vytržen z kontextu doby a lidí, v němž měl mít původně svůj smysl, zů
stává anachronismem, jenž zní cize, marně se pokoušeje splynout s tím druhým,
přítom ným světem. Ty dva světy budou už odloučeny provždy, i kdyby se poda
řilo najít kličku, jak namontovat formalistickou estetiku na principy marxismu, rč
PETR DEN: TVŮRCEM SNADNO A RYCHLE. M e l a n t r i c h , P r a h a 1933.
Pěkně upocené čtení. Napřed to vypadá jako parodie nějakého Götzova nebo Čap
kova traktátu; potom však k své hrůze shledáte, že někde to Petr Den myslí vážně.
Myslí to vážně a zároveň chce být vtipný, a je těžko říci, co z toho obojího je
zpackanější. Je to těžko říci také už z toho důvodu, že Petr Den jakožto autor není
neobratný; promíchává to obojí tak, aby nebylo možno říci, kde jsou jeho tvrzení
přehnána z ironie a kde z hlouposti. Ale ať už vážíme práci Petra Dena s jakým
koli zřetelem, úsudek dopadne vždy stejně. Bereme-li vážně celé to povídání o po
kusech, vážení, kvantitě, hříchu a tvoření atd., dopadne to bledě, protože je to
všechno, jak se říká, »vedle« ; bereme-li to jako vtip, dopadne to ještě hůře, protože
takový vtip, rozplácnutý na stopadesát stránek a vyšperkovaný všelijakými ducha
plnými analogiemi, s oblibou branými ze sexuálních oblastí, je trapný, nudný a
nechutný; a bereme-li to jako to, čím se to opravdu zdá být, totiž jako přemyšlování české pokrokové a humanitní duše, vycpané relativismem a humanismem a
nevěřící pomalu už ani v sebe samu, dopadne to nejhůře, protože potom pro to
všechno nelze najít vhodnějšího slova než bezradné plácání, které nemůže nikomu
nic dát - ani Petru Denovi. Toto třetí hledisko bude asi nejsprávnější, neboť nelze
upřít, že někde to Petr Den myslí opravdu vážně a někde zase opravdu jako v tip ;
ale právě ta nejvážnější místa jsou dokonale vedle. Je to pouhé hraní s apodikticky
kladenými pomysly, které se nedají zachránit žádnými náhodnými analogiemi z pří
rodních věd. Aby se nezdálo, že tento úsudek je příliš sumární, uvedeme několik
příkladů, třebaže soudnému čtenáři stačí přečíst prvních deset stránek Denova spi
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sování, aby měl dokonale jasno o ceně jeho výkladů . Hned na začátku na příklad
Petr Den »zjistil nade vši pochybnost«, že veškerá tvorba, ať už jakéhokoli druhu,
podléhá týmž zákonům a řídí se týmiž pravidly - že literát i švec tvoří podle týchž
pravidel. J a k to zjistil, to nám ovšem n eříká; dodává k tomu jen s pravou denovskou hlubokostí, že pochopit to znamená ujít půl cesty k sbratření lidstva, což je
patrně vlastnost, která musí každému stačit, aby přijal toto axioma bez debaty. Pak
nám zase říká, že genialita je jen »intensita námahy« při tvoření, ale jak přišel k to
muto poznání, to se zase nedozvíme. Také se nedozvíme, z jaké náboženské lite
ratury se poučil o tom, že »svatý může provádět vše, co provádí hříšník, musí to
však umět«, neboť »zpovídáme se jen z nezdařených pokusů« a každé náboženství
a každá mravouka prý dovoluje zdařené pokusy, neboť ani ta nejasketičtější z nich
nemůže zakazovat žít. Místo toho se však dozvíme, že k tvoření je třeba isolace a že
»i sex-appeal je, holečku, možný jenom v rámečku« - mimoděčné, ale velmi poda
řené to dvojverší. Charakteristickou ukázkou denovského myšlení je také způsob,
jakým se mu svoboda tvoření redukuje na »určitý prvek neodpovědnosti, lehkomysl
nosti« neboť »sotva by se bylo vynalezlo auto, kdyby vynálezce byl býval myslel na
každého člověka, který bude jeho vynálezem přejet«. To jsou sice pitomosti, ale
aspoň trochu originální pitom osti; potom však Petr Den upadá do trivialit a vykládá
s velkou vážností takové moudrosti jako že ke tvoření je třeba vždy dvou prvků, že
to musejí být prvky protikladné a že je třeba je sjednocovat. Minulost prý je mate
riálem, přítomnost pokusem, budoucnost výsledkem pokusu; při tom je přítomnost
také žhavou pecí, v níž spalujeme minulost a pečeme v ní koláč budoucnosti atd.
Vrcholem všeho však jsou výklady o kvantitativnosti tvoření. Tvoření je prý tvoření
rovnováhy; každá rovnováha je však kvantitou; tedy tvořit znamená tvořit kvantitu.
Vytváříme prý z nekvantitativního, to jest z nem ěřeného; vytváření tedy znamená mě
ření, a proto jsou Petru Denovi kupecké váhy symbolem tvoření, který nám připomíná
na každé stránce. Od té chvíle, kdy připadl na toto geniální srovnání, vznášejí se ne
ustále přízraky všech možných vah nad spisováním Petra D ena; a v samém obdivu
nad svým objevem nám zapomněl vysvětlit, jakým záhadným způsobem se mu har
monie, rovnováha, vztah vůbec proměnily v kvantitu. Tu se už Petr Den dostává do
oblasti absolutního žvanění, které nemá vztahu ke skutečnosti; objevuje se tu jako
vyznavač velikého KECÁTORA, boha všech žurnalistů, který od nějaké doby vládne
v synagoze českého ducha, obléhán zástupy ctitelů. Vskutku, absolutní kecání - toť
v plném smyslu alfa i omega Denovy knihy - čímž je její úspěch zaručen.
tv
ZIKMUND FREUD: VZPOMÍNKA Z DĚTSTVÍ LEONARDA DA VINCI.
P ř e l o ž i l a ú v o d n a p s a l Dr. Z. K r a t o c h v í l . O r b i s , P r a h a 1 9 3 3 . Tato
typicky freudovská studie, opatřená přehledně informativní, ale málo kritickou před
mluvou Dr. Z. Kratochvíla, se dělí na dvě části. První z nich je věnována psychoanalytickému rozboru dětské Leonardovy fantasie o supu; v druhé části se Freud
pokouší na základě tohoto rozboru dokázati, že podkladem k vytvoření M o n y
Li s y a S v a t é A n n y S a m é t ř e t í byla sublimace oidipovského komplexu z Leonardova dětství. Necháme stranou věcný výklad Freudových teorií se stanoviska
psychopatologie, k němuž by bylo třeba povolaného odborníka, a nebudeme se
tedy zabývati otázkou, do jaké míry jsou odůvodněny jeho dohady o infantilní
sexualitě nemluvňat (viz tzv. onanii kojenců a jiné duchaplnosti) nebo o tak zva
ném »kastračním komplexu«, nebo o výkladu homosexuality z potlačené sexuální
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lásky k m atce; všimneme si zde jen jeho metody vykladu, pokud a jak ji Freud
aplikuje na vyklad uměleckého díla - v tom to případě na Leonardovy obrazy. - Jedna
věc se nedá Freudovi upřít: duchaplnost a vynalézavost, s níž shledává k svým
dohadům průkazný materiál. Rozbor fantasie o supu je pěknou ukázkou této schop
nosti, která však selhává, když se přechází od vlastních patologických výkladů
k tomu, co Freud pokládá za psychologický rozbor. Freud je si vědom toho nedostatku a přímo na některých místech zdůrazňuje kusost a pouhou pravděpodobnost
svých dohadů; přes to však setrvává při své metodě jednostranného výkladu du
chovního jevu z psychopatologických prvků a tam, kde se objevují mezery, lehce
se přes ně přenáší. Tak na příklad, když dokazuje, že na Leonardově obraze S v a t á
A n n a S a m a t ř e t í svatá Anna představuje Leonardovou vlastní matku a Maria
jeho macechu, čteme větu: »Blaženým úsměvem svaté A nny j i s t ě odstranil a za
kryl umělec závist, která se n e p o c h y b n ě objevila u nešťastné ženy, když byla
nucena vzdáti se tehdy také dítěte ve prospěch vznešené soupeřky, jako dříve muže.«
Nikde se však nedočteme, proč, je-li Freudův výklad správný, zakrýval Leonardo
»nenávist« »blaženým úsměvem«. Takové vysvětlení by ovšem předpokládalo při
brání ještě jiných prvků výkladu než oidipovský kom plex; právě tomu se však
Freud důsledně vyhýbá, neboť kdyby tak učinil, musily by jeho závěry vyzníti
docela jinak - a nesměly by se také zakládat na pouhé přibližné analogii, v níž
se odlišné prvky odbývají bez vysvětlení pomocí různých »jistě« a »nepochybně«.
Freud sice zdůrazňuje na konci studie, že »pudy a jejich přem ěny jsou posledním
poznatkem, ke kterému může psychoanalysa dospět« (124). To by bylo správné,
kdyby Freud skutečně zkoumal jen »pudy a jejich přeměny« v mezích jejich v livu;
on však se snaží vyložiti v podstatě celý duševní život sublimací pudů a naproti
tomu se vyhýbá řešení otázky, která se tu nutně nasky tá, jak naopak ostatní složky
duševního života působí na pudy samy, ačkoli naráží při svém zkoumání právě na
tento vliv na každém kroku. U Leonarda na příklad konstatuje »jeho docela zvláštní
sklon k potlačování pudových podnětů a neobyčejnou schopnost sublimovati prim i
tivní pudy« (124). Ale místo aby je zkoumal ve vztahu k svým předpokladům,
prohlašuje je prostě za »nevysvětlitelné«. Ale i tato jednostrannost by se dala při
pustit, pokud jde o zkoumání biologické základny duševního života; jde-li však
o umělecké dílo, které je především dílem intelektu, ztrácejí tu tyto prvky svou
rozhodující důležitost, neboť jsou zde více činiteli určovanými než určujícím i; mohlo
by se spíše říci, že jejich modifikace se vysvětlují z uměleckého díla, než že umě
lecké dílo se vysvětluje z nich. Prohlašuje-li při tom Freud, že »výklad uměleckého
nadání je psychoanalyse nepřístupný«, zní to trochu jako pokrytectví, když o kousek
dále prohlašuje, že přesto psychoanalysa »vykládá změny a omezení tohoto nadání«
a když celých sto stran před tím věnoval podrobnému a pracnému rozboru, z jehož
formulace vyplývá závěr, vykládající téměř beze zbytku Leonardovo dílo sublimací
jeho dětských sexuálních zážitků. Takové výklady, v nichž jediným pevně klade
ným faktem je psychopatologický výklad a vše ostatní je prohlášeno za nevysvětli
telné nebo nespadající do psychoanalysy, je bohatou příležitostí k různým broukovinám, které dovádějí celou psychoanalysou nad absurdum - pokud ji tam nedovedl
Freud sám svými výklady o onanii kojenců, o erotických základech aviatiky nebo
o Bohu jako sublimované představě otce.
tv
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POCTA K SEDMDESÁTÝM NAROZENINÁM PROF. DRA CYRILA HO
RÁČKA. P r a h a 1 9 3 2. V Německu je zvykem, že významné jubileum vědeckého
pracovníka se uctí vydáním oslavného spisu, t. j. sbírky krátkých vědeckých prací
oslavencových kolegů a žáků. Themata prací mají zpravidla úzký vztah k životnímu
dílu oslavence. Podobným způsobem byly u nás oslaveny sedmdesátiny prof. dr. C.
Horáčka vydáním Pocty, která však nese četné stopy koncesí našim speciálním po
měrům vědeckým i společenským. Horáčkova Pocta je rozdělena na část národo
hospodářskou a právnickou. Měla-li být v prvé řadě dílem národohospodářským
s úzkým vztahem k životnímu dílu prof. Horáčka, pak měla být část hospodářská
prohloubena a část právnická úplně vypuštěna. Chybí zde na př. práce z oboru
sociální politiky, ve které přece prof. Horáček význačně pracoval, jakož i přehled
jeho prací. U některých prací v první části zaráží převládání právního hlediska,
které při studiu hospodářských jevů je přece jen hlediskem sekundárním a právo
vědou pomocnou. S tím se setkáváme u četných právnicky vychovaných pracov
níků, kteří v nedostatku ujasněných metod hospodářského studia posuzují hospo
dářské jevy především právnicky. V celku však možno říci, že Pocta obsahuje
takřka to nejlepší, co za daných okolností bylo možno získati.
vn
HANS DRIESCH: ZÁKLADNÍ PROBLÉMY PSYCHOLOGIE. M e l a n t r i c h ,
P r a h a 1933, str. 239. - Drieschova kniha je pro současnou psychologii příznačná proto,
že se tvořivě účastní na veliké přeměně, či chcete-li revoluci (jak říká sám Driesch),
p r i n c i p i e l n í c h základů této vědy. Nejde tu tedy jen o nová fakta, která by
byla přidávána k starým a nejde snad ani o nové objevy, kterými by byla psycho
logie obohacena (ani jevy parapsychologické, kterými se začínají mnozí psycholo
gové, mezi nimi také Driesch, vážně obírat, nejsou vlastně něčím novým); jde přede
vším o n o v é v i d ě n í skutečností již starých a to má dalekosáhlý význam, jak
kritický a negativní tak i tvořivý a kladný. Především negativní: je z kořene vy
vrácena stará psychologie skládací, mechanistická a asocianistická, jíž naprosto schá
zelo - a vlastně muselo scházet - chápání s t r u k t u r á l n í povahy duševního života
a která z určitého elem entárního duševního jevu (počitku) chtěla skládat celý duševní
svět s jeho všemi vyššími útvary, jako je na př. myšlení. Nová psychologie má
citlivý smysl pro tuto strukturální povahu duše: myšlení má dle ní charakter nen á z o r n ý , nedá se vyvodit z nižších elementů. Je dále prokázána nedostatečnost
asociační teorie, tohoto plodu mechanistického věku, pro výklad duševní dynamiky,
která - jak správně poukázal Bergson a po něm v této knize Driesch - je tvořivou
činností času stále bohatší smyslem a obsahem a na jejíž výklad nestačí principy
podobnosti a kontrastu, kterými operuje asociační teorie. Psychologie, o niž usiluje
Driesch, vidí naproti tomu v duševním životě, který nesrovnává s proudem, jako
James, nýbrž s diskontinuitním přeskakováním elektrických jisker, s m y s l a v ý 
z n a m , a to již v elementárních duševních danostech. Vůbec přicházejí v této psycho
logii k platnosti kategorie celku a útvaru, které v atomismu staré psychologie ne
měly naprosto místa, a tvoří se tak celý nový proud t. zv. psychologie celostní a
útvarové. Zde je kriticky vyvrácen základní předpoklad oné starší psychologie,
předpoklad o konstantním vztahu popudu a počitku, který byl experimentálně po
přen. Stejně tak nepřihlíží k tvořivému principu v lidské duši psychofysický para
lelismus, který pracuje s předpokladem mozkové stopy (engramu), při čemž vzpo
mínání je vysvětleno jako »znovazaťukání« na tuto stopu; jak to však, že jsou
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vzpomínky zlomkovité a klamné? Při znovuvzpomínání, říká paralelismus, byla
podrážděna »stopa«: poznáváme však přece melodii i v jiné tonině, kresbu v jiných
rozměrech. Driesch klade v této knize trojí paralelismus: mezi působením mé entelechie, působením mé duše a mého vědomého prožívání. V Drieschově psycholo
gii ožívá znovu Aristotelův starý pojem entelechie, jakožto celé, ucelující duše.
Tato duše je dle Driesche v podstatě »nevědomá«, vědomá je jen její část ve formě
» m á m n ě c o « . V analyse vůle nechápe Driesch volní akt jako něco vědomě aktiv
ního, nýbrž spíš ve významu »já chci a o n o se děje«. Zajímavé jsou tu shody
tohoto pojetí s metodou couéismu, který také vylučuje vůli z autosugesce. Drieschová kniha právě v těchto převratných názorech proti starší psychologii má svůj
význam, ač jednotlivé tése potřebují propracování; také část o parapsychologii,
působící u nás nezvykle ve vědecké knize, udává cesty oblasti dosud ještě málo
probadané, ale významné svými objevy. Zdá se mi, že Drieschova »praskutečnost«,
z které zde vychází, totiž » m á m u v ě d o m e n é n ě c o « , je vlastně plodná jen zde
v psychologii a méně už oprávněná ve filosofii a metafysice, kde nese stále ještě
zbytky noetického idealismu, jak ukazuje kniha ČLOVĚK A SVĚT (Laichter, Praha
1933, str. 146). To jsou vlastně jakási prolegomena k Drieschovi a »summa« jeho
filosofie. Tése »mám uvědomené něco« je mu skutečností nejskutečnější, proti které
existence světa »o sobě« je neověřitelnou hypotésou. Pak ovšem nelze pochopit,
odkud vlastně je ř ád, který Driesch klade jako druhou základní kategorii vědomého
prožívání. Stačí říci, že kladením skutečnosti »o sobě« jen více porozumíme danému ?
A neproráží Driesch sám svou tési o neověřitelné hypotése - která, mimochodem,
vzniká z nesprávně položené a nesmyslné otázky - svým principem, že důvod není
nikdy méně rozmanitý než následek? U Driesche vůbec je pozoruhodná opatrnost,
s jakou pracuje v základních otázkách filosofie a metafysiky, opatrnost, která je
příznačná pro většinu dnešních filosofů, kteří se dostávají z ovzduší kantovského.
Proto také chápe Driesch základní pojmy svého »řádosloví» nejprve logicky a ne
zajímá se přímo o jejich ontologický základ. Má však zásluhu, že důrazně poukázal
na podstatný rozdíl živého a neživého, což v principech znamená rozdíl s u m y a
c e l k u , kterýžto poslední pojem je Drieschovi kategorií. Tím dal silnou ránu m e
chanismu v biologii: také v jeho vitalismu ožívá znovu Aristotelův pojem entelechie,
jakožto utvářejícího a vše pronikajícího životního principu. S tohoto hlediska konstruuje
pak Driesch dualismus hm oty a života, který promítá i do metafysiky. Hmota je
neštěstím i štěstím člověka: neštěstím proto, že je vězením ducha, štěstím proto,
že jenom jí může člověk působit. Odloučení obou těchto entit děje se smrtí - proto
v tomto světě se nám podaří jen odloučení částečné v konání mravním. P r o č je
toto spoutání hm oty a ducha, to Driesch neví a nevíme to prý všichni a také vě
dět nebudeme. Ž iv o t tedy, ve všech svých projevech, je porušením celkovosti, vě
dění a chtění. Naším úkolem pak je, směřovat k uskutečnění ducha na zemi a být
tak s p o l u b o j o v n í k y b o ž í m i n a z e m i - toto prý je našim údělem. V těchto
metafysických a náboženských závěrech ozývá se mnoho z německé mystiky,
z Bóhmea, Angela Silesia a bylo by třeba více místa ke kritice. - České překlady
obou těchto knih (m im ochodem : jsou pečlivě dělány) mají ten význam, že ukazují
jednak konkretně na psychologii novou orientaci v této vědě, což má hlubší a širší
pozadí v celém dnešním duchovním dění, že za druhé, je k nám uveden myslitel,
překonávající mechanismus a atomismus ve vědě a ve filosofii.
rv
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POZNÁMKY
POESIE, čtvrtletní sborník pro poesii a literární kritiku, plní již druhý ročník
nekompromisně své vysoké poslání: vymanit poesii z podruží všelijakých ideologií
a zájmů a udržet jí za každou cenu - u nás se tak děje za cenu obecného účin
ného uznání - místo, které jí po právu pro všechny věky přísluší, t. j. mezi hod
notami lidskými místo nejvyšší. Pravá a živá básnická hodnota je pro ni jediným
určujícím zájmem. Beze všeho postranního hodnocení a apriorní klasifikace je sem
soustřeďováno, co nejlepšího je možno v české poesii v dané chvíli nalézt (a není
to vždy jen mezi »uznanými«). Tento diktát hodnoty a správného chápání poesie
vede redaktora P. Jana Strakoše k temperamentním bitkám s šarlatány, krajánky
a podělkáři básnické kritiky. A mlčení, které se kolem Poesie jako kolem každé
dobré věci prostírá, dává mu bohatě za pravdu. - Vedlejší zásluhou tohoto čtvrt
letníku je seznamování se zanedbávanými oblastmi světové tvorby, hlavně s poesií
polskou a španělskou. Je velká škoda, že k větší chvále Poesie není možno říci,
že je nejlepší československou literární revuí, protože je, bohužel, jedinou.
rč
F. X. ŠALDA A DEMOKRACIE. O demokracii jsme toho v poslední době
slyšeli dost a d o st; a slyšeli jsme toho tím více, čím méně té demokracie opravdu
bylo. To samo o sobě není žádným překvapením ; víme, s jakým křečovitým opti
mismem se český pokrokář lepí k půdě, právě když mu nejvíce uhýbá pod noha
ma, a neudiví nás tedy, když shledáme, že síla jeho víry je úměrná prázdnotě ideje,
v niž věří. Udiví nás však nemálo, když objevíme takovou pokrokovou víru u člo
věka, u něhož bychom ji naprosto nečekali - aspoň ne tehdy, když bychom ho
měli považovat skutečně za ducha té hloubky, jaká se mu připisuje. A to je právě
případ F. X. Šaldy. F. X. Šalda je duch, jem už je připisována neodvislost nebý
valá v dějinách moderního českého d ucha; a i když to byla často neodvislost čistě
negativní, zasloužila si přece aspoň z části té chvály, jíž byla zahrnována. Tím více
tedy překvapí, když čteme v jeho článku o »Povinnostech intelektuálů« (SZ V., 9./10.)
tyto krásné věty, které by mohl bez škrtů pronést kterýkoli vládní poslanec na
volební schůzi: »Demokracie není zaklinadlo, je to také (!) úkol, a velmi těžký
úkol pro inteligenci. Demokracie je posud něco velmi negativného, něco nepropracovaného a neprotříbeného, je to něco, co musí býti teprve naplněno kladným
obsahem . . . Naplnit demokracii živým obsahem musí být starostí našich myslitelů
politických.« Kolikrát jsme už četli nebo slyšeli tyto věty o demokracii jako úkolu
nebo jako o něčem, co se musí naplnit kladným a živým obsahem? To nevadí
F. X. Šaldovi, aby nám to nepředkládal znovu, nestydě se opakovat fráze posled
ního krajinského žurnalisty, zachraňujícího vlast - a to právě v době, kdy i vládní
žurnalisté doporučují v úvodnících nebát se metod nedem okratických a kdy parla
m ent naplňuje demokracii podivuhodně kladným a živým obsahem v podobě no
vého tiskového zákona. Ale to je jen začátek Šaldova demokratického vyznání;
čtěme dále a uvidíme, jakou korunu tomu všemu nasazuje: »Pokud nebude de
mokracie duchovní autoritou, pokud nebude soustavou nejen vědění, ale i životní
praxe, jako byla a jest církev, pokud nebude mít svůj kalendář svatých a světic,
mučedníků a věrozvěstů jako církev (!), potud bude pápěřím mezi nebem a zem í. . .
Demokracie se musí stát vírou v plném smyslu slova. Musí si vyřešit, zcela kladně,
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ne pouze výlukově, svůj poměr k teokracii; musí chtít uskutečňovat doopravdy
království boží na zemi (!).« Je třeba ještě něco dodávat k tomuto zbožnění demo
kracie? Těm ito větami se F. X. Šalda definitivně připojil k řadě českých ctitelů
H um anity a Pokroku, kteří cítí totéž, co říká Šalda, ale kteří se to neodvažovali
vyjádřit v tak nesmlouvavé formě. Čímž nám podal jen nový důkaz o úpadku
českého ducha, zaneřáděného modernismem.
tv
KDO VLASTNĚ ZAVINIL HOSPODÁŘSKOU KRISI? Šifra Hd., pod níž prý
se skrývá poměrně mladý, ale už věhlasný národohospodář a majitel několika za
ručeně účinkujících receptů na potíraní hospodářské krise, napsala do Českého Slova
z 1 . března t. r. s vtipem jí vlastním žertovnou kursivu o tom, co jest to národní
hospodářství. Kanadský žertík, v němž pan Hd. snadno a rychle nasadil psí hlavu
na universitní profesory, nemající nic jiného na práci než se hádat o základní pojmy
neblahé vědy (dismal science) národohospodářské, se vtipně nazývá: Jak je to s tou
kuchařkou čili zábava profesorů, aneb co je to národní hospodářství. Pan Hd. vy
chází z překvapujícího poznatku, že právě dnes, kdy už každý poslanec z třetí
garnitury, ba co dím, každý okresní tajemník kterékoliv partaje má patent na léčení
krise, profesoři národního hospodářství místo co by »diskutovali o tom, jak vyváz
nout z krise«, a dávali rady »jak se dostat ven z bahna, ve kterém se topíme až
po krk«, se zabývají »eskamotáží s pojmovými hlavolamy«.
O jakou to »eskamotáž s pojmovými hlavolamy« jde? V Hospodářské poli
tice diskutoval prof. Mildschuh s prof. Englišem o pojmu hospodářského jednání;
nezaujatý člověk, který ví, že věda je práce s pojmy a jenom práce s pojmy, ne
bude v tom asi vidět nic špatného, když profesorům národního hospodářství jde
především o to, aby bylo jasno v otázce základních pojmů jejich vědy - nulla
scientia nisi de universalibus, praví Aristoteles - t. j. aby měli spolehlivé nástroje
poznání (bez nichž by ostatně ani novináři nemohli vyrábět laciné recepty) a jimi
se mohli dostat dál. Náš pan Hd. je ovšem kárá, že jim »už nejde o věci, o lidi,
o život, nýbrž o pojmy«, že »národní hospodářství se stává, zásluhou některých
universitních profesorů, scholastikou«. (Toť se ví, že pan Hd. po osvědčeném vzoru
vzdělaných československých pokrokářů se domnívá, že »ve středověku byly k l a 
s i c k é spory scholastiků o to, kolik kůrů andělských se vejde na špičku jehly,
nebo jakého pohlaví jsou andělé«.) I ptáme se, od čeho že my poplatníci platíme
universitní profesory, kdyžtě tito neužiteční tvorové, místo co by řešili jako po
slanci, žurnalisti a sekretáři hospodářskou krisi, se neplodně prou o to, zda jest to
hospodářská činnost, když kuchařka vaří oběd čili nic. I soudíme, že jen vyslo
vujem e nevyslovené přání páně Hdovo, když skromně navrhujeme universitní pro
fesory zrušit a postavit za katedru místo nich tvory mnohem užitečnější, žurnalisty,
kteří by se zřetelem k potřebám té či oné milé partaje řešili hospodářskou krisi.
A možná, že by se snížili k tomu, aby ji dokonce i vykládali. A tu se domníváme,
že by asi vedle jiných žertovných výkladů hospodářských krisí připojili k proslave
nému Jevonsovu vysvětlení krisí ze slunečních skvrn vysvětlení neméně originelní,
totiž, že světovou hospodářskou krisi vlastně zavinili universitní profesoři.
sb
HORMONISACE EVROPY. Evropa ssála po válce plnými doušky demokra
tický ozón, to ještě tehdy, když ruměná Madelon neúnavně nalévala vítězům poháry
a demokratičtí tram pové cestovali, bratřili, rovnili a svobodili Evropu. Problém byl
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zakután do lahodného a smyslu přeplného slova: h a r m o n i s a c e . Vítězná demo
kracie vytahovala nad poraženým prušáctvím červánkové kulisy a problém evrop
ské harmonisace plandal i s fraků socialistických vůdců. A průvan byl v elik ý ... Na
hřbetech tragického proletariátu byla permanentní tlačenice šikovných sekretářů, so
ciální demokracie, kterou nevděčný nádiva Emil Ludwig sám nazval salonfähig spíše
než revolutionsfähig, skýtala záruku sociální nudy a puchu, strázně a bídy proletariátu.
Oni ani tak nevládli jako harmonisovali.
Až tu - přišlo to náhle - a nevzbudilo to tolik rozruchu pro zánik kultury jako
pro persekuci Židů - byla učiněna přítrž ustavičnému courání jepicích vládců, staří
předváleční i váleční chytráci odstranili otáčivý turniket a nahradili jej pořádnými
vraty s panty a závorami. Je konec courání - bude moc a síla.
Tak přestala být harmonisace idylou Evropy a antisemitské běsnění ji změnilo
jedním písmenkem v h o r m o n i s a c i . Německo se hormonisuje, prý mládne, to jest
už proces vnitřní, ne vnější sekrece.
Zánik sociální demokracie nebudiž oplakáván. Čerta je nám do ni a do kultury,
kterou její sploštělost představovala. Není škoda těch, kdož byli stranou a nikoliv
hnutím. A ve věcech kultury přestali dělat kšefty Ludwigové, Kischové a začali vydě
lávat Ewersové.
Jediná věc se nás však začíná dotýkat, a to díky hormonisaci. Židé, prchající ze
své nejfamiliernější diaspory, vyvrženi z národa, jem už ze všech nejvíc dali, s nímž
nejvíc srostli, přicházejí k nám, zatracují svůj mateřský jazyk a vydávajíce proklamace
o svém češství, žádají o přijetí do národa, který, protože byl malý a druhořadý, neobchodní a nesvětový, dříve jen zřídka kdy se jim stal přirozeným útočištěm. Měli by
chom připom enout všem, i Židům ucházejícím se o přijetí i jejich českým matrikářům,
že takhle národ nevzniká ani neroste. Nelze přes noc měnit národnost, i když jejich
výtečný filologický talent jim rozvázal jazyk po česku, nelze češstvím vyřizovat ta
kové záležitosti. Proces národa, jeho tvoření a růstu má hlubší a delší kořeny, je
upřímnější a zodpovědnější. Hostem se lze stát, rodným však toliko být. Jinak by
chom na hormonisaci dopláceli.
-v zd POLYKODlČEK. Žil byl »originelní český myslitel« Ladislav Klíma, který ze
mřel před 4 lety, zanechal ve své pozůstalosti také několik ukázek své beletristické
tvorby. V elitní knihovně českého románu Pyramidě vyšla nyní podstatná ukázka z této
beletristické pozůstalosti, cyklus Slavná Nemesis, s předmluvou J. KODlČKA! ! ...
Chce-li někdo jedním rázem slavným býti, opatří své knize předmluvu. (V tomto
případě nebožtík Klíma za nic nemůže.) Chce-li někdo škaredou dceru vybýt, opatří
si dohazovače. Má-li býti stavění máje půvabné a okouzlující, je zapotřebí především
šikovného kecátora. Ze všech těchto případů je na tom nejlépe nebožtík Ladislav
Klíma, neboť jem u se dostalo toho největšího - Kodíčka. Ani si představit nemůžete,
jak takový pán svého svěřence do světa vypraví, jakých krásných a mnohých slov
na něho vynaloží, co všeho pěkného poví, jaké rozumy ze sebe vysouká! Takový
kecátor, je-li obratný a zkušený, může i svou předmluvou nebo doprovodem dokonce i svého svěřence v zamýšlené slávě zastínit. I pro Klímu bylo veliké štěstí,
že se vyskytl ten pan Kodíček - týž který filmy obratně režíruje, náramné básně
o vousech ve větru vlajících píše, Vlastovi Burianovi na jevišti zahálet nedá, českou
kritiku ze sna burcuje, s Karlem Čapkem kafe pijává, pragmatistické bumly aranžuje
atd. Představte si, že »bez několika přátel byl by (Ladislav Klíma) ostatně pyšný
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a neprakticky myslitel zahynul i s tělem nejzdravějším - nouzí,« praví Kodíček.
A bez Josefa Kodíčka by si Slavná Nemesis své slávy nevydobyla. I logiku má pan
Kodíček veskrze znamenitou. - Naříkaje nad nepochopením Ladislava Klímy (kterého
ostatně jen on a jeho přátelé...), praví v předmluvě: »K čemu může sloužiti p r a g 
m a t i c k é a m a t e r i a l i s t i c k é době filosofie, jejímž východiskem je krajní skepse
a odvržení všeho lidského ?.. . « A slyšme dál filosofii tohoto hloubavého pana Kodíčka :
»Sociologie zajisté zabývá se především zjevy společenskými a směřuje k vědeckému
uspořádání stavů sociálních. Nad nimi a vedle nich jest však v lidském bytí mo
hutnost myšlení absolutního, čirého, která hledá zákony jen v sobě samém a spolu
s poesií a uměním tvoří onu myšlenkovou nadstavbu o které m l u v í Ma r x . « Jaká
to hrozná mluva, řekl by Rádl ! Ale pozor, mluví se dál. »Takové myšlení, rozu
měj marxistické, se neobejde bez m e t a f y s i k y . « Filosofický vzlet Kodíčkův je
jak vidět střemhlavý a naprosto originelní. Stařičký pragmatista Kodíček, zanaříkav
si nad hnusnou pragmatickou a materialistickou dobu, která nepochopila jeho přítele
a svěřence Ladislava Klímu, rozhodl rázně a bez okolků, aby sociologie se zabývala
především zjevy společenskými, nad nimiž se klene ještě mohutnost myšlení abso
lutního, z kterého vytvořil ten materialista Marx myšlenkovou nadstavbu a to všecko
dohromady je metafysika. Stačili jsme v letu tomuto zázračnému polyhistoru ? Ne-li,
nechť ještě prom luví: »Filosofie, hodná svého plného významu a smyslu, neopouští
svou výsostnost ze strachu před normální lidskou logikou, sociabilitou, praktickou
užitečností. Nebyla by taková filosofie jen pouhou sociologií, theologií, nebo jinou
variantou sociálního myšlení?« Není třeba nikoho přesvědčovat o znamenitosti ducha
Kodíčkova. Polyhistor? - ne, toť Polykodíček.
A tak se v Čechách žije a nikdo se nebožtíka Klímy nezastane, mezi filosofy
se nevyskytne žádný Vlasta Burian, aby vzal tuto filosofii se scény. Materialistická
filosofie s metafysickým prolínáním jako ancilla sociologiae, theologie se sociabilitou,
pragmatik proti hnusnému pragmatismu, nebo jiná varianta sociálního myšlení,
směřující k vědeckému uspořádání stavů sociálních, zdaž vůbec Polykodíček může
být sociabilní, nezkrušen zápasem hm otným napjatě usiluje o vyřešení vesmírných
tajem ství. . .
Ô, pusté camrání v Čechách!
-v z d -
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