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JOSEF KOSTOHRYZ
Oh, es ist so schön,
das Leben tausendmal leben!
Beethoven

A Z HLADU ZPÍVÁM
I
a v temném vězení růžokvětých smyslů svých se zmítám
přemožen laskavou horoucností vždy výše
se vznášejících nebes
jež v nitru urvaly obláček víry a věnec žil vdechly
v stavební kámen
a vždy více milován uniká mi ptactva smyslů
poplašený houf
ztráceje se na výsosti perutí svých živelného zpěvu
v stříbro žal
jenž nádherou tělesnosti již zveme krev ó věčnosti
zalyká se v hrdlech ptačích
celého mě pronikaje hvězdnou sítí noci a touhy
neznámých věcí žhavý proud jak růže líbeznost
mi dere tichý smutek můj
a ocel vnitřní má již krev napájí se znovu
listovím révy skví
v bolestném rozporu tážíc se zoufale mlčíc
tichem svým se zalykajíc jak moře bouří v níž lilie
smrti k Hospodinu
po ohrdlí plna kvasu v němž všechno pozemské
má krásná růže čepel
studánka žíznivá zračící popel mlhy horké jež dávivá
obepíná šerý země stůl sil ctnosti láska chudobná
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a nádherná - nesmrtelnosti zvon růže jež z hlíny
neustále hovořící potrava snů spoutaných orlů se sune
jak chtějí zákony
a široká rodná zem hýří v mé hrudi ozvěnou
vlahého mléka
jež jako jarní déšť a mlžný vichr míz jásavě
jazykem vzlíná
jež dalo touze hlas a křídla mým orlům zběsilým vášním
růžím jich vůni
jež navždy kamení v krystalech stesku po nebi zvítězení
a svržen jak anděl svou vlastní touhou padám až na dno
v žířící ocel své vášně v svého boha krvelačnou tvář
a z oltáře bloudění steskem se rouhaje
a příbojem jara se třesa
povstávám k milosti věčné prudké jak víno kvasící
v hrudi mé
povstávám v žalosti věčné nekonečnost země
v sobě odkrývaje
na její krásu myslím po její kráse toužím ztráceje se
ve zpěvu sytosti
povstávám s krví svou na rtech na jazyku s kvítím
své žízně
jež ssaje Bůh můj láskyplný vládce z žaluplných
kořenů mých údů
Hymnos křisitel hlubokonosných sítí víry zajal
hlavu mou v bolest živnou
smějící se hojnost proráží mé hrdlo k ústí pramenů
ve vzpínajících se rukou třímám letorosty mocných zvonů
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milujícím hlasem tkám svůj pramen ach křišťál
jak rdící se oko žen v němž odvěké dění
sráží se v milostiplnou a sladkou záhubu písně mé růže
spalující se ve chvíli plodů
a otevřeny tepny širokým proudem teď tryská
můj bezbožný hlas a věčně se ptá
milující hlas a běsnící o Bože který mi v milence
koupáš svou podobu v trýzni mé hlíny
a otevřeny tepny a hlas můj se zalyká chliptěním
krvotvorné nádhery pustošící žízně
a dlaní své lítostivé písně moře přelévám v mlžné
hudbě cév
ach slyšte poupata jsem svrhl do této prohlubně moře
jež zpívá
a nyní se vynořil ke mně můj vlastní obraz
a v příboji štká
a nyní se přede mnou otvírá do nekonečna
se táhnoucí brázda mých snů orlů
a slyším zmatený tlukot křídel jež nevzlétnou
spoutána v žal vlastní touhou ó hroudy
jež nevzlétnou leč staletími písně zpřevraceny
do chleba budou hvězdně padat

II
rozkoš všech minulých ratolestí zračí se v otvoru nebes
co jara podobenství
a prudká vůně zachvívá hořkou rosou mou jitřní
v níž se rdí nebesa
bědnost má lidská překypuje a tryskající hymna
je chorál je syringy zalykavý klokot
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a příštích jiter peluplná tvářnost zmatena zrosením
a nevědomá
zračí se v podobě teskné noci nejstrmější noci mé
zřídla strašných pochyb
a v síti rozsedlin úzkosti jež jazyk poutá v marné volání
a v síti žaluplné hltá své meze věčnost a voní již
nahá a ryzí noc milostná
a v mázdře pukajících semen botnajícím klíčkem
se vždy znovu jitří sám Bůh
a vnitřní vše jediný napájí pramen žíznivý nejžíznivější
ach čeřeni Mus v propastech bouřící vždy znovu
kloním se v tvé kalné poznání
mlčící noci šálení v níž hýří vyvěrajíc líbezná spleť
tisíceré minulosti
a dávno zkrystalisované budoucnosti obětní dým
a srdce požár
nad milostí skláním se nad zemí rozsévač
milosti boží šeptám svou žízeň
a z větru věků sbírám svůj pramen v němž hovoří
miliony k Jedinému
a z hloubi prakřeče zemské sbírám svůj mramor
kámen rozdávačný a dláto pochybovačné
a stoupající nádhera modři vždy hlouběji mě koupá
svou ryzí čirostí zrnek kvasících
a moře vzduté se ve mně dere hlaholem prsti ústící
v klasnatý stvol
na tvář teď padám zmaten ve svůj žal a tona
v překotném koloběhu hvězd
lyrou a rozumem nahý k zemi se přimykaje
jak zrnko pučící
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vlast má se tísní na křídlech toužebné melodie poznání
syringy tisíciletí
a tato syrinx zpívá jen skvoucí rozpor na dně vesmíru sítě
napájena krví prýštící v bolavých místech věčného
vlast má se tísní v každičkém slovu lásky jež vyřkne
neumělý jazyk lidský
holubička s ratolestí nad potopou vznáší se
místečka si hledajíc
kde z katharse poznání se vynoří nahá a holá zem
a vrouc pozdvihne mléčné své žlázy v nichž
stýkají se vše výsosti
věčnost svou objímaje uvnitř svým strašným steskem
bloudím v každičké vteřině všemi životy jež byly žity
zatáhl jsem síť Pane a mám plnou žalosti víry své
smrtelného poznání obětní dým
a vraceje se na cestě utrhnu v svém srdci květinu flétnu
teď z hladu zpívám
daleko line se v poháru barva hořící můj smutek
příští i radost
daleko line se daleko v mém těle line se zářivý
krve pruh po hvězdě brázda
odevšad sbírá se prolíná smršťuje tesknoty víno písmo žízně
až slyším horečný tlukot hluboko v míze svých útrob
jež zračí v křeči zákon
v sebe se obracím po hlase hledaje v hlubinách
a v temnu a v hnízdech hadích
postihnuv v bolesti stálost svou vnitřní nad sebou bloudím
střemhlav se vrhaje v studánku žízně a v rozkoš víry
v studánku rozkoše a v žízeň víry
z níž ocel věčnosti vyvěrá v toto bolestné víno
bez dna hlas úzkosti opojné v níž šílí milost
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KATHERINE

MANSFIELDOVÁ

ZJEVENI
Od osmi ráno až asi do půl dvanácté soužily Moniku Tyrellovou nervy, soužily ji tak strašně, že ty hodiny byly - no, zkrátka
trýzeň. Jako by nemohla své nervy ani opanovat. »Snad ještě kdybych tak byla o deset let mladší...« říkala. Co jí bylo třiatřicet let,
připomínala podivínsky při každé příležitosti své stáří, dívala se vážnýma dětskýma očima na známé a říkala: »Ano, pamatuji se, jak
před dvacíti lety...« nebo zase upozorňovala Ralfa na dívky, které
sedaly v restauracích vedle nich - opravdové dívky - s krásnýma
mladistvýma pažema a hrdlem a křepče vláčnými posunky. »Snad
ještě kdybych tak byla o deset let mladší...«
»A pročpak si neposadíte Marii přede dveře a nenařídíte jí, aby
k pokoji naprosto nikoho nepouštěla, dokud nezazvoníte?«
»Ach, kdyby to jen bylo tak jednoduché!« Odhodila rukavičky
a přimáčkla si na víčka prsty způsobem, který mu byl tak povědomý. »Předně bych o tom stále věděla: Marie tam sedí, Marie hrozí
prstem Ruddovi a paní Moonové, Marie jako nějaký kříženec dozorkyně a ošetřovatelky choromyslných. A potom přece pošta. Člověk
se neobejde bez pošty a jakmile přijde, kdo - kdopak - by mohl
čekat na dopisy až do jedenácti?«
Oči mu zazářily; honem ji zlehka objal. »To na mé dopisy,
drahoušku ?«
»Možná,« procedila tiše přes zuby a pohladila ho s úsměvem po
nazrzlých vlasech, ale při tom ji napadlo: »Pro Pánaboha! To jsou
mi hloupé řeči!«
Ale toto ráno ji probudilo silné bouchnutí domovních dveří.
Bác! Byt se zatřásl. Co to? Vymrštila se v posteli a zaťala pěsti do
prachové podušky; srdce jí tlouklo. Co to jenom je? A tu zaslechla
na chodbě hlasy. Marie zaklepala a jak se otevřely dveře, roleta se
prudce zdrhla, jako když se páře, a vylítla i se záclonami ven a
narovnala se, plácala, škubala sebou. Třapec rolety tloukl - tloukl
do okna. »Eh-h, voilá!« křičela Marie, položila tác a rozběhla se.
»C'est le vent, Madame. C'est un vent insupportable.«
Roleta se svinula; okno rázem vyběhlo nahoru; bělošedavé
světlo se rozlilo pokojem. Než si Monika zakryla rukávem oči, zahlédla obrovskou bledou oblohu, přes niž se táhlo mračno jako roztrhaná košile.
»Marie! Záclony! Honem záclony!« Monika se zvrátila zpátky
na postel a tu: »Cingilingilink, cingilingilink.« Telefon. To byl už
vrchol utrpení; docela ztichla. »Marie, jděte se podívat.«
»Je to milostpán. Jestli prý dnes půjde milostivá paní o půl
druhé na lunch do Knížecího hotelu.« Ano, aby prý to milostivé
paní hned vyřídila. Místo odpovědi postavila Monika šálek a otázala
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se slabým zamyšleným hlasem, kolik je hodin. Bylo půl desáté. Ležela nehybně a přivřela oči. »Řekněte pánovi, že nemohu přijít,« pravila mírně. Ale když se zavřely dveře - popadl ji náhle prudký
vztek, vztek a svíral ji a svíral, div se nezadusila. Jak se opovažuje!
Jak se něčeho takového Ralf opovažuje, když přece ví, jak ji zrána
nervy trýzní. Což mu to nepověděla a nevylíčila, a což mu dokonce ovšem, že jen letmo; něco takového se nemůže říci přímo - nenaznačila, že to jediné nelze odpustit.
A k tomu si ještě vybere tohle hrozné větrné dopoledne. Což
si myslí, že je to u ní pouhý vrtoch, nějaká ženská hloupůstka,
které se člověk jen vysměje a odhodí stranou? Vždyť mu teprve
včera večer řekla: »Ó, vždyť mě také musíte brát vážně.« A on odpověděl : »Drahoušku, vy mi to neuvěříte, ale znám vás neskonale lépe
než vy sama. Kořím se vašim nejkřehčím myšlenkám a citům a
jsou mi nade vše. Ano, smějte se! Mám rád, jak se vám zdvíhá
ret« - a tu se naklonil přes stůl - »je mi to jedno, aťsi každý vidí,
jak vás celičkou zbožňuji. Kéž bych byl s vámi na vrcholu hory a
všechny reflektory světa byly zamířeny na nás.«
»Pro Pána boha!« Monika se málem popadla za hlavu. Což je
možné, že to opravdu řekl ? Člověk by to do mužských nikdy neřekl! A přece ho miluje - jak to, že mohla milovat někoho, kdo
takhle mluví. Co to jen dělala od onoho večírku tehdy před měsíci,
kdy ji vyprovodil domů a zeptal se jí, smí-li přijít a »zase uvidět ten
zdlouhavý arabský úsměv«? Ach, taková hloupost - učiněná hloupost - a přece si vzpomínala, jak ji to tehdy hluboce vzrušilo, tak
podivně jako nikdy.
»Uhlí! Uhlí! Uhlí! Staré železo! Staré železo! Staré železo!«
rozlehlo se zdola. Je po všem. On že jí rozumí? Nerozumí ničemu.
Že na ni zvoní za větrného dopoledne, je nadmíru významné. Porozumí aspoň tomu? Málem by se byla rozesmála. »Zazvonil jste
mi tehdy, kdy by mi nebyl mohl zazvonit nikdo, kdo mi rozumí.«
Konec. A když Marie řekla: »Milostpán odpověděl, že bude ve vestibulu, kdyby si to snad milostivá paní rozmyslila,« tu Monika pravila:
»Ne, sporýše ne, Marie. Karafiáty. Dvě hrsti.«
Divé, bílé ráno, rvavý, doráživý vítr. Monika usedla před zrcadlo.
Byla bledá. Služka jí sčesala vlasy dozadu - měla tvář jako škrabošku
se zašpičatělými víčky a tmavorudými rty. Jak se tak zahleděla na
sebe do namodralého, šerého zrcadla, ucítila pojednou, jak ji zvolna,
zvolna zalévá, ach, přepodivné, přeúžasné vzrušení a chtělo se jí rozpřáhnout ruce a dát se do smíchu, rozházet všechno, polekat Marii
a křičet: »Jsem volná. Jsem volná. Jsem volná jako vítr.« Patří jí
celý ten tetelivý, roztřesený, dráždivý, poletující svět. Je jejím královstvím. Ne, ne, nenáleží nikomu, leda životu.
»To postačí, Marie,« vykoktala. »Klobouk, plášť, kabelku. A teď
mi sežeňte taxi.« Kam teď? Ach, kamkoliv. Nevydrží už ten zamlklý
byt, nemluvnou Marii, ten přízračný, pokojný, ženský interiér. Musí
ven; musí rychle odjet - kamkoliv, kamkoliv.
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»Je zde taxi, milostivá paní.« Když se opřela do domovních
dveří, popadl ji vítr a smýkl jí přes chodník. Kam ? Vsedla do vozu
a se zářivým úsměvem řekla nevrlému, upjatému řidiči, aby ji zavezl ke kadeřníkovi. Co by si byla počala bez svého kadeřníka?
Monika k němu jezdila po každé, když nevěděla, kam má jinam
jít nebo co má u všech všudy počít. Snad si jen dá naondulovat
vlasy a zatím si už něco vymyslí. Nevrlý, upjatý řidič jel náramně
rychle a dávala sebou házet z kouta do kouta. Kéž by jel stále rychleji a rychleji. Ach, uniknout a nemuset být o půl druhé v Knížecím
hotelu, nemuset být koťátkem v měkce vystlaném košíku, nemuset
být Arabkou a vážným, rozveseleným děckem a divokou šelmičkou.
»Už nikdy,« rozkřikla se a zaťala pěstičku. Ale vůz se zastavil a řidič
ji přidržel dvířka.
U kadeřníka bylo teplo a všechno se třpytilo. Páchlo tam mýdlem
a spáleným papírem a levkojovou brillantinou. Za pultem byla majitelka, rozložitá, buclatá a hlava se jí otáčela jako pudrovadlo na aksamitovém jehelníčku. Monika mívala vždycky pocit, že ji v tom krámě
milují a rozumějí jí - totiž jejímu vlastnímu já - mnohem lépe než
leckterý známý. Stávala se tam sama sebou a často si spolu s majitelkou podivuhodně popovídaly. A pak tam byl Jiří, který jí upravoval vlasy, mladý, snědý, štíhlý Jiří. Měla ho opravdu ráda.
Ale dnes - zvláštní věc! Majitelka tak tak že ji pozdravila.
V obličeji byla bělejší než jindy, ale jasně červené obruby víček
dávaly vyniknout jejím modrým perlovým očím a ani prsteny na
masitých prstech se jí neleskly. Byly studené, mrtvé jako skleněné
trety. Zavolala na Jiřího do trubky ve zdi tónem, jaký dříve v hlase
neměla. Ale Monika tomu nevěřila. Ne, nechtělo se jí tomu věřit.
To si jen tak představuje. Vdechovala dychtivě teplý, provoněný
vzduch a zašla za sametovou záclonu do malého pokojíku.
Klobouk a kabátek měla už sundaný a pověšený na věšáku
a Jiří pořád nešel. Tentokrát po prvé tam nebyl a nepodržel jí židli
a nevzal od ní klobouk a nepověsil kabelku, komíhaje jí v prstech,
jako by něco takového jakživ neviděl - něco pohádkového. A jak
bylo v krámě ticho! Ani majitelka se neozvala. Jenom vítr dul a lomcoval starým domem; vítr hučel a podobizny dám z pompadourské
doby shlížely dolů a usmívaly se prohnaně a poťouchle. Monika
by bývala raději nepřišla. Och, jaká chyba! Neblahá! Neblahá! Kde
je Jiří? Neukáže-li se v tu chvíli, odejde. Svlékla bílé kimono. Nechtěla se už na sebe dívat. Když otevřela na skleněné polici veliký
kelímek s krémem, třásly se jí ruce. Srdcem jí to škubalo, jako by
se její štěstí - její úžasné štěstí - snažilo vyprostit.
»Půjdu. Nezůstanu zde.« Sundala si klobouk. Ale zrovna v tu
chvíli se ozvaly kroky a když pohlédla do zrcadla, uviděla, jak se
Jiří ve dveřích uklání. Jak podivně se to usmívá! To arci to zrcadlo.
Rázem se otočila. Rty se mu zkřivily jakýmsi úšklebkem - že by
byl neoholený? - v obličeji byl skorém zelený.
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»Odpusťte laskavě, že jsem vás nechal čekat,« zamumlal a při
tom se šouravě ploužil dovnitř.
Ach, ne, nezůstane tam. »Bohužel,« spustila. Ale už zapálil plyn
a položil přes něj želízka a podržel jí kimono.
»Je to vítr,« pravil. Monika se podrobila. Čichala jeho svěží
mladé prsty, jak jí zapínal pod bradou kabátek. »Ano, je vítr,« pravila
a zabořila se do křesla. Rozhostilo se ticho. Jiří vyňal odbornicky
vlásenky. Vlasy se jí shrnuly dozadu, ale nepodchytil jí je jako jindy,
jako by zkoušel, jak jsou jemné a hebké a těžké. Neřekl jí, že »jsou
pěkné«. Nechal je spadnout, vyňal ze zásuvky kartáč, zachrchlal, odkašlal si a řekl nejapně: »Ano, to si myslím, že je, a pořádný.«
Neměla co odpovědět. Kartáč jí přilehl na vlasy. Ach, ach, jak
truchlivé, jak truchlivé ! Přiléhal hbitě a lehce, přiléhal jako listí;
a potom přilehl těžce a škubal ji jako škubání v srdci. »To stačí,«
vykřikla a vytrhla se mu.
»Bylo to moc?« otázal se Jiří. Schýlil se nad želízky. »Odpusťte.«
Zavoněl spálený papír - měla tu vůni tak ráda - otáčel želízky v ruce
a civěl před sebe. »Nedivil bych se, kdyby pršelo.« Uchopil proužek
jejích vlasů a tu - už to nemohla déle vydržet - ho zarazila. Hleděla na něho; viděla se, jak hledí jako jeptiška v bílém kimonu na
něho. »Co vám zde je ? Stalo se něco ?« Ale Jiří jen napolo pokrčil
rameny a zašklebil se. »Ach, ne, milostivá paní. Jenom nepatrná nehoda.« A znovu uchopil proužek vlasů. Nedala se však oklamat,
ó ne. Je to tak. Stalo se něco hrozného. To ticho - ano, to ticho se
takřka snášelo jako sněhové vločky. Otřásla se. V malém pokojíku
studilo, všechno studilo a třpytilo se. Niklové kohoutky a hořáky
a rozprašovače vypadaly tak nějak zlovolně. Vítr drnčel okenicí; železo křápalo a mladík stále střídal želízka a schyloval se nad nimi.
Ach, život je tak děsivý, pomyslila si Monika. Tak hrozný. Právě
opuštěnost je tak příšerná. Víříme jako listí a nikdo neví - nikdo se
nestará, kam zapadneme, která černá řeka nás odplaví. Škubání jako
by jí stoupalo až do krku. Bolelo ji, bolelo; chtělo se jí plakat. »To
postačí,« šeptla. »Dejte mi vlásenky.« Když tak stál vedle ní, tak
zkroušený, tak zamlklý, div nesvěsila ruce a nerozštkala se. Už to nevydržela. Ten veselý mladý Jiří se ploužil šouravě jako dřevěný,
podal jí klobouk a závoj, vzal od ní bankovku a přinesl jí nazpět
drobné. Nacpala je do kabelky. Kam teď?
Jiří vzal kartáč. »Máte na plášti trochu pudru,« zamumlal. Okartáčoval jej. A pak se najednou vztyčil, pohlédl na Moniku, máchl
podivně kartáčem a řekl: »Abych vám řekl pravdu, milostivá paní,
jste přece stará zákaznice - dnes ráno mi umřela dcerka - první
děcko - « a tu se mu bílá tvář pokrčila jako papír, otočil se k ní
zády a jal se kartáčovat bavlněné kimono. »Ó, ó,« rozplakala se
Monika. Vyběhla z krámu do taxi. Řidič jí se zuřivým vzezřením
sklopil sedadlo a přibouchl zase dvířka. »Kam?«
»Do Knížecího hotelu,« zaštkala. A po celou cestu tam viděla
jen drobounkou voskovou loutku s chmýřím zlatých vlasů, jak leží
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pokorně se složenýma ručkama a nožkama. A v tom, právě když dojížděla ke Knížecímu hotelu, uviděla květinářství plné bílých květin.
Oh, znamenitá myšlenka. Konvalinky, bílé macešky, plnokvěté bílé
fialky a bílou sametovou stuhu... Od neznámé přítelkyně... Od
někoho, kdo rozumí... Děvčátku... Zaklepala na okno, ale řidič neslyšel, a ostatně byli už u Knížecího hotelu. Přel. Aloys Skoumal

PAUL VERLAINE

HLASY
Hlas Pýchy: mohutný jak pokřik polnice.
Na zlatém brnění krvavé hvězdice,
klopýtat výhněmi a drát se plameny...
Avšak hlas zaniká jak z teskné polnice.
Hlas Záští: v moři zvon, neznělý, ztlumený
tkanivem vánice. Ten chlad! Tak zchvácený,
hnán strachem, pomaten po břehu život běží,
co zvonu zvuk vždy dál, tou dálkou tlumený.
Hlas Těla: lomozná únava bez otěží.
Tu lid se opíjel. Tak se to tu zdá svěží!
Spleť očí, jmen a vzduch, jenž páchne po tlení,
v něm zmlkne lomozná únava bez otěží.
Hlas Bližních: dálky v mhách. Zásnuby, loučení,
balvany těžkostí a shon a soužení,
ryk civilisací, do hrůzy vytřeštěný,
v němž houslí svatebních vřeštivé kvílení.
Hněv, svody, lítosti a temné, temné steny,
jež přec jen musily být námi uslyšeny,
by přehlušily tak to dobré ticho zrání,
hněv, svody, lítosti a temné, temné steny.
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Ach hlasy, umřete vy, mroucí bez přestání,
lži, slova do prázdna a špatná přirovnání,
všechna ty úskočná, ach hříchů výmluvnosti,
ó hlasy, umřete, vy mroucí bez přestání!
Nehledejte si nás, už nejsme pro vás dosti.
Nuž odumřete nám i naší toužebnosti,
ji živí sladkost Slov, jež hlasy pozháší,
neb srdce našeho už není pro vás dosti!
Umřete v hlase, jejž modlitba unáší
k nebi, jež na její jen ťukot otvírá se,
umřete v hlase, jejž modlitba přináší,
umřete ve hlase, v tom strašném Lásky hlase!
Přel. Václav Renč

GEORGES B E R N A N O S

POD SLUNCEM SATANOVÝM
L
Milý příteli!*)
Chcete mermomocí, abych ještě mluvil o své knize; jsem věru
dlužen tuto malou oběť Vašemu přátelství. Avšak knihy upřímné
se nedají nejsnáze obhajovat a víte, že jsem tuto napsal s upřímností
až neopatrnou. Nucen vydělávati si živobytí životním pojišťováním,
trávím svůj prázdný čas v hotelích nebo na nádražích. Stránku zde,
stránku tam, v kouři dýmek nebo v nevinné bouři rozpoutané hráči
manilly, před zkoumavými zraky slečny pokladní. Když takto ze
sebe člověk rve knihu řádku za řádkou, dá se soudit, že je upřímná:
nedostávalo se volných chvil, abych skládal před zrcadlem!... Avšak
člověk se vystavuje různým překvapením. Ihned po vyjití ztropila
tato kniha úplné pohoršení.
Nemám ovšem stejný zájem na každém z těchto pohoršených.
Jest leckterá trpká pravda, které nemají rádi, a leckteří kněží - na
*) Dopis adresován F. Lefévrovi po vydání knihy »Pod sluncem Satanovým«.
Česky v překladu Bohuslava Reynka v Dobrém díle (Stará Říše na Moravě).
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příklad - plni strojenosti a koketerie, kteří by ochotně nechali svět
na ni zapomenout, kdyby je Prozřetelnost neodváděla jednoho po
druhém s mateřskou shovívavostí do literárních salonů nebo i do
Akademie, kde jsou rázem učiněni neškodnými. Ani se nikterak
nedojmu nad těmi zbožnými muži, kteří jaksi tvoří součást svršků
kultu a jejichž intelektuální nízkost je taková, že odstrašuje Anděle,
nad takovým lecjakým kostelníkem nadmutým mravopočestností a
větry, jenž odpovídá švábskému jménu Mangolfovu a který mi
vytýká »ztvrdlé střevíce, vyrudlou sutanu, nedostatek vychování a
savoir-vivre abbé Donissana«, nesnášející se, jak říká ten obrovský
hlupák, s osvíceností XX. století
Jsou však jiní.
Nedoufal jsem, že je zasáhnu, leda až příští knihou. Předmluvy
autorovy se mi vždycky zdály trochu hloupé; ale co říci o vysvětlivkách? A hle, tu mě jeden dopis dohání k protržení mlčení, protože je z těch, které člověk netoliko čte, ale které slyší, které v sobě
nesou upřímný výkřik. Vy jej znáte, neboť od Vás právě jsem jej
dostal: byl Vám adresován. Je podepsán Gastonem Lerouxem. Subtilní a hodně čtený romanopisec P a r f u m u d á m y v č e r n é m
zašel v mé knize mnohem dále než tolik jiných od řemesla. Domnívám se však, že šel obrácenou cestou a mé východisko si vzal za cíl.
Spisovatel zlé vůle se hájí texty, jež je vždy snadno vzíti na
pomoc. Co mne se týče, já povím pouze své záměry. To nejsou
jen tak slova do větru! Je pravda, že nás válka donutila k úplné
revisi mravních hodnot... Je pravda, je naprosto pravda, že jsme se
cítili pobouřeni, podníceni záštím proti té mystice, jíž velké deníky
častovali ten ubohý zchvácený lid: náboženství bohyně Francie a
Svatého Chlupáče.
Toto znechucení, pro nás jasné, bylo nejasně pociťováno spoustou lidí. Citová trýzeň válečná probudila v mnoha duších to, co
nazvu tragickým citem života, potřebu uvésti ve vztah nesmírné lidské neštěstí se vznešenými zákony vesmíru duchovního, přivésti je
zpět do řádu duchovního. Problém života jest problém bolesti.
Tu se moralista pozastaví. Úpění deroucí se z pokořeného srdce,
toť modlitba ve stavu zrodu, pramen, jenž vyvěrá z prosycené země.
Nemohlo by však stačit. Citovost při tomto prvém kroku hledá
nějakou oporu. Nachází ji nebo se ji domnívá nacházet v nějaké
mystice, která ji uvádí v pospolitý styk s jinými zraněnými citovostmi. I to jest cesta vedoucí k Bohu, a ne nejjistější. Svědčí o tom
tolik našich současníků, kteří docházejí k vražednému naturismu
Rabindránatha Thákura.
Rabindránath Thákur je však v dějinách lidského neklidu sotva
pitoreskní anekdotou. Tento neklid vězí na dně veškerého umění,
pakli je neinspiruje přímo sám sebou a jakoby bez jeho vědomí.
Zatracovat jej ve jménu pouhého rozumu je podnikem dost marným.
On také není bez nebezpečí. Neboť i ve svém nejvyšším a nejdokonalejším výraze jest umění pořád ještě hledáním. Umělecké
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dílo, byť i fixováno geniem, uchovává v sobě i v té své vznešené nehybnosti gesto a tvar jeho elánu. Ano, jakousi posvátnou
radost, jejíž podivuhodná přítomnost nás proniká ostnem čekání, a
z naší splněné touhy se rodí naděje krásnější. Někteří to nepochopili, nikdy to nepochopí, domnívajíce se, že umění je zde jen proto,
aby vyjadřovalo jistou intelektuální elitu, jistou skupinku šikovných a zjemnělých, jejichžto moudrost jest jen jiným jménem lakoty.
Všechno se zmaří, jakmile se ujmou vlády lidé vkusu, chytří a
dovední kritikové, obratně střežící genia před jistými přehmaty
(neboť genius se, o běda! nemýlí nikdy napolovic). Ti nedovedou
než vybírat, ba i samu látku k svému vybírání nedovedli by najít
jinde než v bližním. Nejasný pocit jejich bezmocnosti se rychle
zvrací v kyselost, v závist — snad i v nenávist proti umělci tvůrčímu, jemuž se pokládají za rovna. I vynese jejich hlučný enthusiasmus
některého druhořadého, avšak subtilního, vzdělaného spisovatele,
v němž s radostí čenichají drobečka stejné mohutnosti. Takto doporučují obdivu světa Anatola France. Berouc si za záminku reakci
proti nové romantické anarchii, hledí se za tímto utrmáceným starcem protlačit zpět osmnácté století: lék ještě horší nežli zlo! Neboť
umělá opilost racionalismu vždy nakonec vyústí v záchvat d e l i r i a
t r e m e n s . A náhle přes celou tu poušť zneplodnělé literatury vidíte,
jak se zjevuje divoch, člověk přírodní, stařešina s hlavou plnou
snů, a s dětským srdcem přežvykující tu úplnou zříceninu planety:
Ženevan Rousseau.
To se nedá popřít: umění má jiný cíl než sebe samo. Jeho
ustavičné hledání výrazu je toliko oslabeným obrazem, nebo jakoby
symbolem, jeho ustavičného hledání Jsoucna. Byl by na příklad
Racine dosáhl svého bodu dokonalosti, kdyby byl jednoho dne nepřekonal skvělým způsobem člověka morálního a nenašel zas člověka
hříšného? Žádná jiná příčina než tato by nevysvětlila jeho stálé
hořkosti, toho bůhví jakého bolestného chvění všude postižitelného,
ani náhlé odmlčení, ani smrt. Možno mít zajisté za to, že šťastný
sok Corneillův, poučen vyčerpávajícím zápasem, jaký vedl jeho
velkodušný starší současník, a dychtě ostatně po slávě, přál si vášnivě zalíbiti se publiku, jež autor C i d a nasytil vznešenem a které
si žádalo jiného povyražení. Avšak tento mladík nesnil nijak o tom,
naplnit jeho lačnící srdce vznešeností řeckou či římskou! V čem
všem by byl neustoupil vkusu a modě, jen aby alespoň něco pověděl z těch velikých vášní, jejichž byly jeho bouřlivé lásky pořád
jen oslabeným obrazem! Již v tom pokřiku, který vítězného, milovaného, slavného jinocha oslavoval a vítal do života, se rozvírá
nepostižitelná trhlina, záchvěv radosti smíšené s úzkostí, pátrání po
pravdě naléhavější a hlubší. Kdo ho sleduje po té strmé cestě? Kdo
až tak daleko, aby spatřiv znenadání jeho malou mlčelivou ruku,
vzešlou z jeho umění, bledou z rozkoše zhuštěné až k mukám,
položenu na rámě jeho nevýznamné přítelkyně — Faidry
poznal
bratrskou tvář a svou vlastní výčitku v umírajících očích?
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II.

Racionalisté mě nezajímají: nevěnuji jim o mnoho víc pozornosti než kamínku. Měl-li bych se již jimi obírat, navrhl bych jim
jiného světce než toho z Lumbres, a třeba některého světce rozumu
(jsou takoví). Já však jdu dál. Přiznám se k tomu: je pravda, že
jsem si s pohrdáním přál, aby ten můj šílený, ale pokorný a mocný
hrdina jim byl cizí. Byl bych chtěl, aby je ponukl k boji.
Ano, myslil jsem na ty, které odrazuje tento moralism, toto
zúžené křesťanství, jež jako by bylo na stejném stupni s průmyslovou civilisací, jejímžto jediným předmětem se zdá býti vláda nad
hmotou. Chtěl jsem jim říci: »Vy hledáte vidění mravního světa
i logické i pathetické zároveň? To už dál nehledejte.«
Mám za to, že má kniha pohorší v prvé řadě právě ty, jimž
má co dáti. Co pokřtěných si ze zapomenutého katechismu uchovalo jen nejasnou vzpomínku na jakýsi souhrn předpisů a symbolů
vynalézaných proto, aby se usnadnilo zachovávání mravních příkazů. Bůh bdí nad námi s výše věků a otcovsky se usmívá nad
poklesky, znaje jejich marnost. Démon je neukázněný chlapík, který
nedostupné Trojici provádí chlapecké kousky. Světec se dá snést,
je-li humanitářský, ale vypadá exaltovaně, jakmile překročí meze
buržoasní morálky. Neboť milosrdná sestra se výborně hodí, aby
utíťala klukům nos, v Karmelu se však stává pro jedny fanatičkou,
a pro ty shovívavé vzácnou a dekorativní květinou, drahocenným
lidským bibelotem... Tak co? Co tady má co dělat Ježíš ukřižovaný?
Vytušil jsem cosi na dně dojemného překvapení p. Gastona
Lerouxe. Klade tomu jakémusi úděsu, jenž se ho zmocnil, hned
tu onu příčinu. Na tom nezáleží. Vím lépe než on sám, kam jsem
uhodil: znám v duši přesně ten bod, ten životní uzel. P o v ě d ě l
j s e m p. G a s t o n u L e r o u x o v i , co t o p r á v ě j e s t h ř í c h .
Problém Života, řekl jsem, jest problém Bolesti: to je ještě
špatně řečeno. Celý problém života tkví zcela v problému Hříchu.
Co je to tedy hřích ? Přestoupení zákona ? Zajisté, avšak jaká to ubohá
abstrakce! Kdežto byste jej vyjádřili zplna, kdybyste jej pojmenovali pravým jménem: bohovražda.
Vím, že je to tvrdé slovo. Stvořitel usmívající se nad pošetilostí svého stvoření nebo se trochu pomračující, to by tak bylo
pohodlnější. Avšak slevíte-li cokoli ze základní definice, nemá dál
vykoupení žádný smysl a potupná agónie Spravedlivého je nadále
jen strašnou a nepříčetnou historkou.
Při takovémto předmětě ostatně lidský jazyk zesílil svou dvojsmyslnost. Nikde se jasněji neprojevuje jeho základní zbabělost. Říká,
píše: Zlo. Toto slovo znamená stejně utrpení jako hřích - zločin
jako to, co je právě jeho nevýslovným vyvážením. Rozumnému
tvoru se podařilo uzavříti do téhož abstraktního znaku myšlenku
bohovraždy i myšlenku prudkého bolení zubů.
Hřích je bohovražda, můj milý Lerouxe, i připouštím, že zvlád374

nouti takovéto tajemství je velmi těžké: ono se toho na nás tolik
nežádá. Avšak tajemství toto, ve své podstatě nezbadatelné, se dostatečně ospravedlňuje tím, že zavádí řád do mravního světa, že uvádí
v jednotu prvky až dosud nepřeveditelné, že problému bolesti dává
spravedlivé rozřešení. Pokud byl hřích jen přestoupením zákona,
bylo tak přísné potlačování jeho nepochopitelné, ale on jest především zločinem proti Lásce. Oběť Kříže není už jenom obětí vyvažující, neboť se to již nedotýká pouze spravedlnosti, nebylať uražena jen ona sama: na zločin proti Lásce odpovídá láska svým
způsobem a podle své podstaty: úplným, nekonečným darem. Kde
se tedy udá sjednocení Tvůrce a tvorstva, oběti a kata ? V bolesti,
kteráž jest jim oběma společná.
Jsme v jádře nesmírného dramatu, jsme v samém srdci Nejsvětější Trojice. Jak to? Takováto nepochopitelná bouře i v samotném Bohu ? Toť se vám zdá opravdu neuvěřitelné, protože si představujete jen dobrého, rozvážného Boha, inteligenci pořádající. Toto
však není především definicí Boha: On je především milosrdná
láska. Bůh jest Láska absolutní. Láska absolutní! Pokuste se tuto
neslýchanou sílu změřiti na tlukotu svého ubožáckého srdce! Žijeme si pohodlně, nevědomě uprostřed tohoto strašného víru, jehož
nejnepatrnější výchylka z jeho neochvějné spirály, kdyby vůbec
byla možná, by vyvracela světy. Pro lásku není nic prostředního,
všechno je veliké. Nejmenší částečka z toho, co miluje, je jí neméně drahocenná, naléhavá, potřebná. Rozum ustrne při pouhém
pomyšlení na to zázračné zavolání, které oplodnilo chaos, které
by odfouklo nejmocnějšího z andělů jako stéblo a jež přesto přilétá doznít prosebně, nenasytně, neukojené k uchu pacholete!
P. Leroux mě chce přesvědčit, že jsem ho na dně svého pekelného pokrmu pohostil Zoufalstvím. Toto svědectví mne naplňuje
radostí. Dokazuje mi, že jsem se dostal nad literaturu, zasáhl vyhražený kout jedné duše. Jsou bezpochyby jiné duše, v malém
počtu (a můj ubohý Donissan jest jednou z těchto duší), které zloba
hříchu plní nesmírnou hrůzou: p r o t y já nepíši. Avšak píši o n i c h ,
toť tato jejich hrůza, co předkládám tolika lidem, kteří ne že by
nebyli hodni pravdy, avšak hledají dosud ve vášních velké poselství,
po němž jejich srdce lační. Jsou s to chtíti ne ani tak rozkoš, jako
bolest, která jest na dně. Bolest nepochopitelná, milý Lerouxe, pokud se v ní chce viděti toliko spravedlivé odčinění viny. Tím ona
zajisté jest: je též čímsi nadto. Je chlebem, o nějž se Bůh sdílí s člověkem. Je časným obrazem božského vlastnictví, k němuž jsme povoláni. Proč se děsíte slov tak prostých, jimiž se pokouším zpřístupnit
jednu základní pravdu, že totiž Bůh žádá na svých privilegovaných
přátelích to, co dal On sám: utrpení větší, než si zaslouží ? Mohlo by
nás spasiti jedno slovo, láska však má jiné cesty než rozum či spíše
se s ním setká až daleko za naším chápáním. On mohl dát jen jedno
slovo. Dal Svůj Život Zajisté, původcem Zla není člověk. Vzbouřený
Anděl jen jednou řekl Ne, ale jednou pro vždycky a v činu nena375

pravitelném, na němž je účastna všecka jeho podstata. Zápas se již
neodehrává v pekle; odehrává se nadále v srdci Člověka-Boha, kde
má lidstvo svůj kořen, v tom srdci kopím probodeném, kde naše
pokolení, samo též prokláno, mísí svou krev utrácenou bez míry.
Za nás všechny, kteří nevíme - nebo tak špatně!
kteří žijeme
jako zvířata, tak si naprosto nevědomá toho znamení, kterým jsme
poznamenáni, trpí někteří a zmírají, nikoli marně. Za zoufalství, které
ho dohání až k mučednictví, není ubohý Donissan tak docela nezodpověděn, neboť učinil, aniž to věděl, svatokrádežnou oběť. Je však
v řádu, že Bůh učiní z této viny služebníka svých záměrů. Neřekl jsem to? Nenapsal jsem to? T e n t o z o u f a l e c r o z h a z u j e
naději plnýma rukama.
Abych pravdu řekl, nepohrdám o nic méně uspokojeným nevěrcem nežli učencem schopným rozumovat o lásce Boží ve dvaceti
svazcích s chladnokrevností sběratele vzácných exemplářů. Mluvme
lépe: tím jedním pohrdám, toho druhého nenávidím celou vahou
svého silného života. Kdo mě viní z toho, že jsem chtěl z faráře
z Lumbres udělat nějakého světce; ba víc: Světce? Hlupáci, kteří se
probírají knihami pátrajíce po nějakém námětu k románu. Vidím
toho či onoho z nich hospodařiti se svou drobnou neřestí a drobnou
ctností, hrát á la hausse a á la baisse s dobrým čichem starého bankéře. Chtěl by kdo, abych se utrácel pro tyto mladé chamtivce? Nedovedl bych vkročit úkosem ani ve Zlo ani v Dobro. Není možno žiti
mimo skutečno. A to skutečno, to positivní v životě, to není pár
chvilek citové nebo rozumové exaltace anebo nejasné religiosity, to
je ta hluboká hladina bolesti, která pojednou vyvěrá na povrch jako
voda podzemní řeky. Ti, jimž se vzdává obdiv, ucpali všechny východy, žijí na suchu. Jaká to urážka, na mou věru, jaká potupa pro
člověka, tento skepticism, o němž dobře víme, že ústí do nejponurejší neřesti! Důvěrné přiznání starce, započaté mezi nejvzácnějšími bibeloty, které se dokonává na špatném špinavém místě, kde
se on nadarmo zpracovává, aby v sobě probudil něco mrtvého kdož VÍ CO, - S v é mužství nebo SVOU duši.
Přeložil v. Renč

TIMOTHEUS

VODIČKA

POZNÁMKY K CHESTERTONOVI
C H E S T E R T O N V ČESKÉM Z R C A D L E
O složité, ale neproblematické osobnosti, jakou je Chesterton,
lze psát z dvojího důvodu: buď že ještě není vůbec známa, nebo
že je příliš známa - příliš známa v tom smyslu, že je soustavně
vykládána naprosto nesprávně. Uvážíme-li pozornost, jaké se u nás
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Chesterton těší, nelze mluvit o první možnosti, ale když srovnáme
všechno to, co u nás bylo o Chestertonovi a po Chestertonovi napsáno, máme tím více příčin litovat pochybné cti, jíž se mu tím
dostalo.
Je to zajímavé - se stanoviska studia tak zvané české duše sledovat změny hodnocení, jimž byl u nás Chesterton podroben
a které by mu byly málem získaly čestné místo v národní galerii
vedle Karla Čapka - jakožto »écrivain tchéchisé«. Začalo to tím, že
byl - v svůj neprospěch - srovnáván s G. B. Shawem co do vážnosti
a hodnoty svého paradoxu; potom objevil Karel Čapek jeho »geniální optimismus« a »poetickou demokracii« a Karel Teige jeho
»bujarost«, při čemž se o jeho katolicitě či paradoxnosti - což je
u něho totéž - buď vůbec nemluvilo nebo se shovívavě pomíjely.
Potom jsme dostali českého Chestertona v podobě F. Peroutky, který
považoval za vhodné zdůraznit vedle jeho kladného poměru k životu i jeho lásku k prostému člověku a zařadit ho hned za Nietzsche
jakožto nositele obrodného životního hnutí. A skončilo to tím, že
byl pohrdlivě odmítnut od pohlavára české kritiky málem jako napodobitel Karla Čapka a doslova jako hrubý materialista, který pohrdá idejemi.
Tato absurdní výtka je korunou všeho toho falešného hodnocení.
Ale můžeme jí být jen vděčni, neboť nám dává vhodnou příležitost,
abychom si všimli v několika poznámkách základních bodů Chestertonovy filosofie a uvědomili si, jak nesmírně se liší od všeho toho,
co v ní chce vidět český žurnalismus.
2
FILOSOFIE POHÁDKY
Všechny ty projevy, od pětiřádkového nesouhlasu F. X. Šaldy
až po padesátistránkový souhlas F. Peroutky, předpokládají nebo
přímo tvrdí jednu věc - že Chesterton je v základě optimista. Ale
to je opravdu příliš povrchní charakteristika Chestertonova životního
názoru; a nejen to, je to také charakteristika, která zastírá pravý stav
věcí a jíž se nedá vysvětlit mnohotvárnost a paradoxnost Chestertonovy životní filosofie. Ani optimismus ani pesimismus tu nejsou
vhodnými slovy, ledaže by se jich užilo ve vzájemném spojení, jako
to udělal Chesterton, když definoval křesťana jako člověka, který je
pesimistický k světu a optimistický k vesmíru. Věc je v tom, že
o optimismu a pesimismu lze mluvit jen mimo křesťanství, jehož
světový názor určuje dogmaticky poměr dobra a zla způsobem, který
se naprosto liší od systémů, z nichž vzniká optimismus a pesimismus.
To ovšem platí o optimismu a pesimismu jako filosofiích; ony
však existují také jako pocity, jež mají často více společného s fysiologií než s psychologií; znamenají často jen »kladný poměr k životu«
nebo »dravou chuť do života«, jak říká Peroutka. Ale takový opti377

mismus má příliš často více co dělat s nervy než s citem nebo rozumem. Je to optimismus bez myšlenky, bez rozumného důvodu,
velmi prostý a nebezpečně jednoduchý. Moderní člověk buď má
dobré nervy, a pak jde a stane se úspěšným podnikatelem nebo žurnalistou, anebo je nemá, a pak se zastřelí při první zámince.
S takovým optimismem ovšem nemá Chesterton nic společného.
Je pravda, že má v svém krédu několik základních zásad, které by
mohl přijmout za své každý optimista - tak na příklad praví, že je
a priori přesvědčen o dobru býti na živu zrovna tak pevně jako
o vlastní existenci; nebo mluví o »žádoucnosti nějakého života
aktivního i fantastického, barvitého a plného poetické zvláštnosti«
jako o samozřejmém požadavku. Ale lépe by bylo říci, že to jsou
zásady, přijatelné pro každého kromě radikálního pesimisty. Jsou
tak široké, že vedle optimismu se v nich naskýtá desatero jiných
možností. A Chestertonova filosofie je právě jednou z těchto druhých možností.
Nicméně existuje ještě jiný optimismus - optimismus filosofický, vyplývající z určitého vědeckého pojímání světa. Je to názor,
založený jednak na leibnizovské tési tohoto světa jakožto nejlepšího
ze všech možných světů, jednak na přírodovědecky pojatém, lineárním, nutném a neosobním principu pokroku. Mluví se o zákonech pokroku zrovna tak jako o zákonech přírodního vývoje. Mluví
se o harmonii člověka a přírody a o zdokonalování člověka na tomto
světě. Ale tento přírodovědecký optimismus je něčím, co odporuje
naprosto už základnímu Chestertonovu poměru k životu, jak hned
uvidíme.
Vypadá to snad trochu absurdně, když řekneme, že proti filosofii přírody staví Chesterton filosofii pohádky. Ale to je právě základ vší jeho životní filosofie, výslovně zdůrazněný v »Orthodoxii«.
A všimneme-li si jí blíže, uvidíme, že na tom není stínu absurdnosti a naopak že v tom je mnoho zdravého rozumu.
Prvním principem této »filosofie pohádky«, jejž Chesterton staví
proti přírodní filosofii, je názor na jedinečnost skutečnosti. Moderní
učenci říkají podle Chestertona, že strom plodí ovoce, se stejnou
samozřejmostí, jako že jeden strom a dva stromy jsou tři stromy.
Ale mezi těmito dvěma skutečnostmi je základní rozdíl. Nemůžeme
si představit, že jedna a dvě nejsou tři, ale můžeme si představit,
že stromy plodí třeba »zlaté svícny nebo tygry visící za ocas«. Tento
rozdíl mezi logickými zákony a konkrétními sledy faktů je podle
Chestertona cítěn v pohádce, ale zanedbáván v životě. Zde mluvíme
o zákonech na základě pouhé asociace - jako bychom znali logickou
spojitost mezi fakty zrovna tak dobře jako logickou spojitost mezi
skutečným zákonem a jeho účinkem. Víme, proč zbavujeme zloděje svobody, ale nevíme, jaký je smysl toho, že se pták rodí
z vejce. Není logické spojitosti mezi ležícím a létajícím vejcem.
Není v tom také žádná nutnost, neboť i když se tak neustále děje,
nemáme práva říkat, že je nutno, aby se to tak vždycky dálo.
378

V tomto pojetí je nejen osobitost individuálního pocitu života,
nýbrž i noetický základ, který není zrovna nejméně důležitý. Moderní noetika buď pokládá skutečnost za pouhou představu, jako
tomu je v Schopenhauerově pesimismu, nebo jí přisuzuje objektivní
existenci, řízenou neosobními přírodními zákony, jež jsou rozvedením »předzjednané harmonie« v leibnizovském optimismu a jimž
se přisuzuje logická nutnost. U Chestertona je stanovena reálná existence věcí, ale co je uvedeno v pochybnost, je právě vztah té nutnosti, která je jim přisuzována. Kategorie logické a reálné existence
jsou zde přesně odděleny; základním znakem první je nutnost,
druhé jedinečnost.
Z tohoto pojetí ovšem vyplývá docela jiný závěr o původu
skutečnosti než z předchozích. Proti skutečnosti představované subjektem nebo existující z přírodní nutnosti zde stojí skutečnost stvoř e n á . K témuž závěru dospívá Chesterton v své filosofii pohádky:
»Vždy jsem jaksi cítil, že skutečnosti jsou zázraky v tom smyslu, že
jsou podivný; potom se mi ukázaly jako zázraky v užším smyslu,
že jsou ů m y s l n y . Myslím, že jsou nebo by mohly býti opakovanými výkony nějaké vůle. Zkrátka, vždy jsem věřil, že ve světě
je skryto nějaké kouzelnictví; i pomyslil jsem si potom, že se v něm
skrývá i kouzelník. A toto ukazoval jistý hluboký pocit, vždy přítomný a povědomý: že tento náš svět má nějaký účel; a je-li v něm
účel, je v něm osoba. Vždycky jsem cítil život nejdříve jako nějaký příběh, a je-li příběh, je i vypravěč příběhu.« (Orthodoxie 94.)
Jinak řečeno, svět je tu podoben uměleckému dílu, jež má svůj řád
a svou definitivní podobu, ale jež mohlo být vytvořeno v docela
jiném řádu a docela jiné podobě.
Je nutno si ovšem uvědomit, že u Chestertona to nevystupuje
jako filosofie, nýbrž spíše jako základní osobní přesvědčení - mohli
bychom říci jako »pocit života«, kdyby to nebylo podle jeho vlastních slov »přesvědčení přísně intelektuálním Ať je tomu jakkoli,
jedno je jisto: že v tomto nazírání je třeba hledat původ jedné
neocenitelné Chestertonovy schopnosti - schopnosti vidět skutečnost
jako novou, kouzelnou a vždy krásnou. Vskutku jen přírodnický
optimista může vidět věci všední a věci poetické. Křesťan jako Chesterton vidí všechny věci poetickými, neboť je vidí stále novými
a jedinečnými.
Neboť v tomto vidění skutečnosti je Chesterton beze sporu
křesťanem, a co více, p ř i r o z e n ý m křesťanem druhu Claudelova,
což je dnes typ velmi vzácný. To znamená, že je člověkem, jehož
poměr k životu je od počátku křesťanský i bez dogmatického základu ; že je člověkem, který cítí skutečnost jako křesťan ještě dříve,
než ví, proč.
Toto přirozené křesťanství, nezávislé na dogmatu, se nám ukazuje ještě zřetelněji na druhých dvou principech »pohádkové filosofie« - na jeho pocitu podmíněnosti štěstí a trosečnictví života.
Je to pocit, že štěstí je podobno skleněnému zámku v pohádce; že
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život vůbec je skvoucí jako diamant a křehký jako sklo v okně
a že štěstí závisí na nečinění něčeho, c o m ů ž e m e k a ž d o u
c h v í l i u č i n i t a při čem není často zřejmo, proč to nemáme učinit.
A za druhé je to pocit, »že všechno, co máme, je jakýsi zbytek,
zachráněný z prvopočáteční zkázy, který si dlužno ochraňovati a
chovati v posvátné úctě. Člověk zachránil svůj statek, jako Robinson
zachránil své věci: zachránil je při ztroskotáním (Orthodoxie 101/02.)
Je na první pohled zřejmo, co znamenají tyto pocity. První odpovídá dogmatu svobodné vůle - že lidský život není řízen přírodním »zákonem«, nýbrž skutečným zákonem: zákonem, jejž možno
přestoupit. A druhý odpovídá zase učení o Pádu: vyhnání z Ráje
je oním ztroskotáním a to, co si člověk z něho zachránil, je krása,
štěstí, dobro skutečnosti - věci, které jsou kusé a omezené jako
inventář věcí, jež zachránil Robinson z vraku, ale jež jsou tím vzácnější a krásnější jako upomínka na ztracený domov.
Kdo by neviděl, jak velký je rozdíl mezi takto viděnou skutečností a mezi optimismem ať už jakéhokoli druhu ? Nejde tu o žádnou
»chuť do života« nebo o »zákony pokroku«; ne proto, že by v tom
nebyly obsaženy, ale že jsou už v této základní »filosofii pohádky«
podrobeny mnohem vyšším věcem. Je to jakýsi katolicismus bez
teologie, ale to neznamená, že by v tom nebyly zahrnuty ty nejpodstatnější principy orthodoxie - principy, které jsou šíře rozvinuty
ve vyšším stupni Chestertonovy filosofie, jejž možno nazvati Chestertonovým r o m a n t i s m e m . Ale ten už je teprve definitivním
popřením optimismu.
3
CHESTERTON ROMANTIK
Mluvíme-li o Chestertonově romantismu či spíše romantice, neznamená to ovšem, že bychom jej mohli řadit k běžným romantickým typům. Chesterton je romantikem v tom smyslu, že zdůrazňuje
a prohlubuje romantické kontrasty neklidu a touhy po pevném řádu,
ale místo aby je cítil v rozporu, cítí je v harmonii. Jeho romantismus je tím trvalým romantismem, který se zrodil s křesťanstvím
a potrvá tak dlouho jako ono a který také nachází jedině v křesťanství své řešení.
Podstatu tohoto romantismu vyjádřil Chesterton v Orthodoxii:
»Potřebujeme viděti svět jako kombinaci ideje úžasu a ideje radostného shledání.« (12.) Na jedné straně je to vidění skutečnosti jako
něčeho nového, neobyčejného, co by mohlo vůbec nebýt nebo být
jiné - a na druhé straně pocit důvěrnosti a pevného vztahu ke všem
věcem. Země je Chestertonovi jako domov neustále objevovaný
a zase opouštěný; něco od čeho se člověk neustále vzdaluje, jen
aby se k tomu zase neustále vracel. Dobrodružnost a stálost - to
jsou dva protipóly Chestertonova romantismu.
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Dva protipóly - a zároveň dva protiklady, které zdánlivě nemohou existovat vedle sebe, tím spíše, že nejsou tak jednoduché
a že platí i ve vyšší poloze. Ta dobrodružnost se mění někdy v revolučnost plnou radosti a ta stálost přechází v naprostou věrnost, plnou
lásky. Chesterton zkrátka hlásá revoluci a při tom je orthodoxní; jak
se to spolu snáší?
Odpověď na to zní, že může býti revolučním právě proto, že
je orthodoxní. Jen v křesťanství mohou existovat takové protiklady
v jednotě. Přesně řečeno, jen dogma o Pádu může ospravedlnit
věčnou dobrodružnost i věčnou stálost člověka. Dobrodružnost či
revolučnost proto, že je to dobrodružnost nepokojného hledání dávno
ztracené dokonalosti: »Pro orthodoxního je vždy možná revoluce,
neboť revoluce je restaurací. V každém okamžení můžete zasadit
ránu pro dokonalost, které nikdo neviděl od Adama.« A stálost či
věrnost proto, že je to věrnost věcem, jež byly člověku přiřknuty
neodvolatelně v úděl místo této ztracené dokonalosti. Je nutno dodati,
že to není věrnost, která je věcí výběru, neboť »člověk náleží k tomuto světu dříve, než se začne ptát, je-li hezké k němu náležet« a
proto jej miluje tak, jak je, v dobrém i ve zlém. »Podstatno není
to, že tento svět je příliš smutný, abychom jej milovali, nebo příliš
radostný, abychom ho nemilovali; podstatno jest, že když nějakou
věc milujete, radostnost její je důvodem, abyste ji milovali, a její
smutnost důvodem, abyste ji milovali ještě více.« (Orthodoxie 105.)
Mohli bychom k tomu dodat, že podle Chestertona je tato
dobrodružnost možná j e n pro orthodoxního. Nevěrec, který žije
ve znamení zvyku, musí být konservativní, neboť pozbyv zvyku,
pozbyl by všeho, kdežto orthodoxní, který žije ve znamení víry a
jehož pevný bod je mimo svět, může být revoluční, aniž pozbude
své opory. A stejně i takové stálosti v lásce k světu může být
schopen jen někdo, kdo nemiluje jen pro radost a jehož láska tedy
přetrvává i každý smutek.
Je v tom zároveň akt podivuhodné rovnováhy základních křesťanských ctností, neboť obrací-li se naděje k Ráji a víra k Bohu, tedy
mimo tento svět, je jen spravedlivo, aby láska byla k němu tím
více připoutána.
Svrchovaným a posledním důvodem Chestertonova romantismu
je tedy zase orthodoxie - nauka o Pádu. Člověk je revoluční a dobrodružný a opouští neustále svůj domov, protože je pln neklidné touhy
po jiném domově, jenž je mu přirozenější než on sám sobě. A člověk
se neustále navrací k svému domovu a je mu věren a miluje jej,
protože mu byl dán jako náhrada a upomínka na jeho první domov nebo, jak čteme v »Muži, který byl příliš živý« protože milujíce a
sloužíce jednomu místu, dosvědčujeme tím proti všem věčnostem
a vší sofistice, že Ráj je někde a ne všude, že je něco a ne všechno.
*
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To je v souhrnu celá životní filosofie Chestertonova. V této
definitivní formulaci je tím více zřejmo, jak naprosto je nepodobná
jakémukoli druhu optimismu - ať už jej definujeme jako »dravou,
vytrvalou, neumořitelnou chuť do života« nebo jako »víru v člověka,
která činí člověka svým středem« či jakkoli jinak. Je to neshoda
zásadní. V optimismu, jak to formuluje Chesterton, je zásadně obsaženo přesvědčení, že se člověk hodí do tohoto světa. Ale v Chestertonově romantismu je obsažen pocit nesounáležitosti mezi světem
a člověkem. To je smysl definice křesťana jako pesimisty vzhledem
k světu a optimisty vzhledem k vesmíru: že se člověk může vzdát
svého prozatímního domova pro vyšší věci; že zkrátka křesťan se
může stát světcem nebo mučedníkem, kdežto optimista může popřít tento svět jediným způsobem - sebevraždou.
Zdá se to trochu podivným uvádět ve vztah optimismus a sebevraždu - ale tento vztah najdeme u samých optimistů. Najdeme
jej třebas u Peroutky, tento zvláštní druh optimistické sebevraždy,
to jest sebevraždy ne z omrzelosti života, nýbrž z přílišného oceňování života. Míním tím místo, kde Peroutka namítá proti Chestertonově invektivě proti sebevraždě jako urážce celého světa, že
je aspoň jeden druh sebevraždy, který je omluvitelný - totiž sebevražda pro ztrátu věci, které si člověk cenil více než všechno ostatní
na světě a bez níž nemůže žíti. »Jsou to lidé,« praví o těchto sebevrazích, »kteří byli tak okouzleni jednou věcí z života, že sám
celý život pro ně před tímto faktem vybledl.« (Ano a ne 237.)
A dodává moudře: »Nikoliv oni jsou nejhorší nepřátelé života,
nýbrž ti, pro něž jsou všechny věci příliš malé a šedivé, aby se pro
ně zabíjeli.« (Ib. 238.)
Tato slova jsou vzorným příkladem na dotvrzenou Chestertonových slov o agnosticích, jimž musí být radost stažena, schoulena do jediného kouta světa, místo aby byla expansivní. Je to
dokonalý příklad té radosti, která ulpívá na jediné věci a opomíjí
ostatní svět. Moderní optimista Peroutka chápe radost jediné věci,
ale nechápe radost celého světa; nechápe h o d n o t u celého světa
proti hodnotě jednotlivé sebe lepší věci. Nechápe to, co Chesterton cítí jako samozřejmost a co již dávno stanovil v křesťanské filosofii Svatý Augustin, když napsal ve Vyznání, že »všechny věci
souborně vzaty jsou výtečnější než samy věci vyšší«.
4
C H E S T E R T O N R A C I O N A L I S T A ČlLI O P A R A D O X U
Předešlé výklady se týkaly Chestertona jako přirozeného křesťana, který intuitivně dochází ke stanovení vzájemného poměru
řádu přirozeného a nadpřirozeného. Tento výklad by nebyl úplný,
kdyby nebyl doplněn aspoň několika poznámkami o paradoxu,
který je přirozeným výrazem tohoto pojetí.
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Je třeba si všimnout hned na začátku, že paradox má u Chestertona dvojí základní funkci: především jako prostředek k praktickému uplatnění »fílosofie pohádky«, t. j. k uvědomení jedinečnosti
reality tím, že se osvětlí s nečekaného hlediska; a za druhé jakožto
prostředek k dosažení rovnováhy rozumu.
V prvním smyslu souvisí jeho paradox těsně s jeho pojetím
žertu, humoru, komiky vůbec, a je tedy nutno si ho všimnout
podrobněji, a to tím spíše, že se liší od filosofického či morálního
pojetí komiky, jak je nacházíme u jiných katolických moralistů
a básníků, jako je třeba Bloy nebo Baudelaire. Bloy mluví o pocitu směšná jako o »nejnižším, nejblbějším a nejpodlejším z citů
na světě«; Baudelaire pokládá komiku za »jedno z nejjasnějších
znamení ďáblových na člověku«, za zvrácený instinkt, který vzniká
z pýchy, z pocitu vlastní povýšenosti. U Chestertona je tomu právě
naopak a komika u něho vyplývá spíše z pokory než z pýchy.
V jeho pojetí lze komiku definovat právě jako objevování jedinečného ; komické je v tom smyslu všechno, co se náhle objevuje
v novém světle, v novém vztahu k okolí nebo k pozorovateli.
Neznamená to ovšem, že by snad u něho nebylo v širším smyslu
jiné komiky - komiky neosobní, mohlo by se říci, ironie, která
vyplývá z věci samé; ale pokud jde o komiku s osobním zabarvením, platí o ní podstatně uvedené pojetí. Něco takového ovšem
nemůže mít základ v pýše, která je snahou po expansi, snahou
státi se vesmírem a nikoli obdivovati jedinečnost vesmíru - ledaže by to bylo obdivování vlastní jedinečnosti; a fakt je, že u Chestertona vyplývá vskutku z věci právě opačné, z pokory. »Psychologickým objevem je, že zatím co se myslilo, že nejplnější možná
rozkoš je rozšířit se do nekonečna, pravda je, že nejplnější možná
rozkoš je zúžit sebe na nulu. P o k o r a j e n ě c o , c o v ž d y obn o v u j e z e m i i h vě z d y«. (Heretikové 146.) Není třeba to bráti
doslova; stačí říci, že se člověk zmenšuje natolik, že se stává dítětem a že vidí skutečnost stejně svěže a nově jako dítě. Chestertonův smích není výsměchem; je to radostný a prostý smích dítěte,
jež objevuje svět. Jeho komika není znehodnocováním věcí, nýbrž
zdůrazňováním jejich závažnosti.
Řekne-li na příklad Chesterton, že »když chtějí muži být majestátní, působiví, na př. soudcové, kněží nebo králové, nosí sukně,
dlouhé, vlečkové roucho ženské důstojnosti« (Co je špatného na
světě 93) - není to myšleno na snížení důstojnosti, nýbrž na její
zdůraznění. Představa muže v ženském hávu snad může být sama
o sobě směšná, ale v tomto spojení má za účel jen hlubší pochopení skutečné důstojnosti, která nám tak často docela zevšedňuje.
A tak je tomu i s ostatními Chestertonovými žerty, i když
to nejsou zrovna paradoxy. Napadá mne ještě jiný takový typický
příklad, kdy zdánlivý žert v sobě chová záludnou hloubku vážnosti. Míním tím zdánlivě povrchní výtku, že Nietzsche hlásal
nadčlověka a při tom se bál krávy. Peroutka proti tomu namítá,
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že právě nemocný člověk zná nejlépe podmínky zdraví a slabý
člověk dovede nejlépe ocenit sílu. Jenže chyba, kterou Peroutka
nevidí, je v tom, že slaboch si právě příliš cení sílu. Člověk, který
se bojí krávy, vidí ideál síly v surovci. Nic není nezdravějšího
než přemrštěný kult síly; a tím právě trpěl Nietzsche. Mohli bychom doplnit Chestertonův vtip ve vážný paradox a říci, že kdyby
nebylo krávy, nebylo by ani nadčlověka. Právě proto, že byl
Nietzsche chorobný slaboch, uctíval tolik sílu a zdraví, že jim
přisoudil nejnezdravější vlastnosti - krutost a násilí. Chesterton si
toho byl dobře vědom, a neřekl-li to přímo o Nietzscheovi, najdeme něco podobného v jeho knize o Stevensonovi - míním tím
místo, na němž mluví o »nedostatku přirozeného odporu k tyranii«
a o »nejméně mužné ze všech vad - obdivování brutálnosti«. A co
platí v jisté míře o Stevensonovi, platí ve svrchované míře o Nietzscheovi - i když je to zdánlivě vyjádřeno jako žert. Všimněme si teď druhé stránky Chestertonova paradoxu - té,
v níž se objevuje Chesterton jako racionalista, to jest, jak on to
definuje, jakožto člověk, který chce mít rozumové oprávnění pro
své intuice.
Zdá-li se paradoxním nazývat Chestertona racionalistou, je to jen
v pořádku, neboť jeho racionalismus záleží právě v používání paradoxu. Paradox je právě u Chestertona výrazem zdravého rozumu.
Pochopíme to, když si uvědomíme, jak Chesterton definuje
zdravý rozum. Je to definice velmi prostá a zdánlivě bezvýznamná zdravý rozum je ten, který nevede k nezdravosti - k šílenství. A k šílenství vede právě rozum, který je ponechán sám sobě. Blázen není
ten, kdo pozbyl rozumu, ale ten, kdo pozbyl všeho kromě rozumu.
Známkou šílenství je, že člověk je dokonale logický, ale jeho logika
se pohybuje v úzkém uzavřeném kruhu, z něhož není východiska.
A právě znakem moderního myšlení je, že myslí v takových kruzích. Je universální jen v tom smyslu, že se chápe nějakého slovního výkladu a dovádí jej až k absurdnosti. Popírá třebas kategorie
a zároveň jich užívá - jako Wells, když praví, že každá věc je
»jediná« a že všechny stolice jsou různy« - a nepozoruje při tom,
že pak nemůže užívat generálního pojmu »všechny«.
Chesterton cituje spoustu příkladů tohoto zjevu, jejž nazývá
přiléhavě »sebevraždou myšlení« a který je vlastním základem jeho
paradoxu. Neboť tento stupeň paradoxu pak záleží prostě v tom,
že se poukáže na tuto absurdnost, že se ozřejmí nelogičnost takového postupu; je to jen výraz jakési instinktivní bdělosti rozumu,
možno-li se tak vyjádřit, která zabraňuje tomuto přímočarému bloudění v kruhu.
Mohli bychom říci, že tento paradox vlastně zplodila doba.
Paradox tu vzniká tím, že se proti absurdní moderní tési staví opačná
tése tak, aby bylo vidět logickou chybu buď už z pouhého poměru
obou tésí nebo z jeho výkladu.
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Taková je většina proslulých Chestertonových paradoxů - prosté
logické postavení pravdy proti omylu, umožněné rozumovou zvráceností omylu - jako když tvrdí, že kult čiré vůle je popřením
vůle, protože každá vůle je částečná; nebo prosté srovnání dvou
omylů, jež tvoří bludný kruh - jako když se namítá proti důkazům
o zázracích, že lidé jsou lehkověrní, a na otázku proč jsou lehkověrní, se odpovídá, protože věří v zázraky; nebo konečně neméně
prosté stanovení zdravé meze nějakého výkladu proti jeho přehodnocení - jako když čteme, že tése o neustálém pokroku znamená,
že pokrok sám nemůže pokračovat, nebo že věčná změna se svou
věčností stává nezměnitelnou. To jsou paradoxy, které vycházejí
z vědomí, že rozum má strašlivou schopnost zvrátit a zničit sám
sebe a že paradox, který neustále zdůrazňuje rozpor, je jedinou
spolehlivou metodou, jak se uchránit před nebezpečím té přímočaré logiky, která je logikou bludného kruhu patrně podle téhož
psychologického principu, podle něhož člověk, který zbloudil v lese,
chodí v kruhu, domnívaje se, že jde přímo.
Ale toto použití paradoxu jako metody má i hlubší základ než
paradoxnost doby - vědomí, že paradoxnost tkví už v samé povaze
poznání, že »všechny filosofické záhady tíhnou k paradoxnosti« a
že nikdy nelze z jednoduchého principu vyvodit systém, který by
nekončil ve fikci. Ale přede vším jiným je to vědomí, že i sama
svrchovaná skutečnost, základní ideje skutečnosti jsou paradoxní, že
samotné křesťanství je »nadlidský paradox, jímž mohou dvě protivné
vášně planout vedle sebe«. (Orthodoxie 239.) Toto poznání je také
úhelným kamenem jeho romantismu, neboť právě tam jsme viděli,
jak a proč se spojují protichůdné city stálosti a dobrodružnosti,
věrnosti a revolučnosti v dokonalou jednotu. Na poslední otázku,
proč je svět paradoxní, je poslední odpovědí, že jsme jimi proto,
že už prvotní Pád byl nesmírným paradoxem, zplodiv mučivé dilema
dobra a zla, k němuž byl člověk odsouzen; a jsme jimi dvojnásob
právě dnes proto, že moderní myšlení připravilo člověku druhý pád
tím, že zvrátilo poměr dobra a zla (vzpomeňme jen na Franceovo
sofisma o dobru, které není myslitelno beze zla) a místo poznání
dobra a zla nabízí člověku jen poznání zla.
Toť třetí a nejvyšší stupeň Chestertonova paradoxu: paradox,
tkvící v samé podstatě světa, paradox křesťanský. Paradoxní je, že
člověk je neustále vzdalován ráje a přece ho neustále dosahuje;
paradox je, že je stvořen k obrazu Božímu a přece se často klaní
obrazu ďáblovu; paradox je, že syn Boží zemřel jako člověk a vstal
z mrtvých jako Bůh; paradox je, že Tajemství bylo zjeveno a přece
zůstalo tajemstvím. A paradox je, že všechny tyto paradoxy tvoří
samotnou podstatu života a že člověk jimi žije; že je omezen a
zároveň svobodný, že miluje svět a zároveň s ním bojuje, že je
stižen navždy dědičným hříchem a přece není nikdy docela zbaven
vzpomínky na Ráj - neboť »můžete změnit místo, kam jdete, ale
nezměníte místo, odkud jste vyšli«.
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To všechno jsou paradoxy, k nimž směřují všechny ostatní,
tvoříce tak trojí pevnou jednotu - od paradoxu zjevené skutečnosti
až k paradoxu ztraceného ráje. A pak jsou paradoxy ještě strašlivější, jichž pouhé tušení vzbouzí bázeň a jichž bleskové odhalování
působí, že některé Chestertonovy stránky jsou stejně děsivé a stejně
krásné jako nejlepší stránky Léona Bloye - jako je závěrečný paradox »Orthodoxie« o Kristu, který ukazoval světu svůj hněv a
skrýval před ním svou radost jako něco příliš velikého pro tuto
zemi; nebo jiný paradox o Bohu, který pokoušel Boha, a o jediném
náboženství, v němž Bůh se zdál na okamžik ateistou - paradoxy,
jež budí závrať a jež jako by již přesahovaly samu hranici Tajemství.
5
ZÁVĚREČNÁ

POZNÁMKA

Pokusil jsem se v předchozím shrnout obecné rysy Chestertonovy osobnosti, jak se jeví ve všech jeho knihách ať už básnických
nebo filosofických či žurnalistických. Nemluvil jsem o něm zvlášť
jako o básníkovi ani jako o »politikovi«, což jsou úkoly samy pro
sebe; a omezil jsem se na jeho filosofii. Přece však je nutno se
v závěru zmínit o těchto dvou stránkách aspoň potud, pokud dokreslují jeho obraz jako universální osobnosti.
O nikom jiném by se nedalo říci s takovou pravdivostí, že je
zároveň dobrým básníkem a dobrým žurnalistou; že dovede ze své
filosofie vytěžit stejně pro krásu i pro pravdu; že má význam jako
obnovitel epických ctností v románě zrovna tak jako obnovitel
ctností rozumu v řešení časových problémů. Zvykli jsme si nedůvěřovat takovému spojení; zvykli jsme si už příliš často vidět, jak
se dobří básníci mění ve špatné žurnalisty nebo jak se špatní žurnalisté pokoušejí o literaturu, aniž se tím na nich něco zlepšilo; a
»zrada kleriků« se stala už dávno obecným rčením. Ale to není
proto, že by se zájem umění vylučoval se zájmem doby. Je to proto,
že k takové věci je potřebí dobré filosofie, která by to obojí zachycovala v náležitém poměru, v níž by byla zachována náležitá
stupnice hodnot a která by zároveň byla dosti široká, aby její svět
»nebyl menší než kosmos«. Ale je-li vůbec někde taková filosofie,
tedy je to právě filosofie Chestertonova romantismu. Vycházejíc
z dobrodružnosti života a končíc v orthodoxii ducha, zahrnujíc
v sobě celou škálu lidských citů od opojení životem až po závrať
tajemství, od revoluční účasti na životě až po slavné mlčení meditace, skýtá stejně krásné možnosti umění i morální ekonomii
nebo jak bychom nazvali účast »klerika« na duchovním vedením
společnosti - bez nebezpečí, že by se to obojí mohlo dostat do
konfliktu. A co více, umožňuje také uvedení idejí do umění v docela jiném smyslu než v jakém to dělá třeba G. B. Shaw: uvedení
idejí jako činných sil ve všem lesku jejich dobrodružnosti, která
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mění svět, jako mění Londýn dvacátého století v Londýn středověký
v onom vrcholném díle moderní hrdinské epiky, »Nottinghillském
Napoleonovi«. A na druhé straně mu umožňuje také dávati moderním obecným rčením jako »pokrok« a »demokracie« nový, vyšší
a zároveň reálnější smysl, než jaký jim dává moderní sebevražedné
myšlení - řekněme přímo k ř e s ť a n s k ý smysl, o jakém se nikdy
ani nesnilo všem těm katolickým pokrokářům a demokratům, kteří
byli vždy nejvěrnější z věrných.
Neboť je jedním z příznačných rysů Chestertonova ducha, že
vycházeje z modernosti, nikdy ji docela neodpouští a má odvahu
ujímat se i tak zdiskreditovaných a zbědovaných idejí, jako je demokracie a pokrok. Jsa dalek toho, aby pohrdal idejemi, má k nim
naopak úctu universálního duchovního člověka, jemuž je málo idejí
tak špatných, aby se nedaly zlepšit. Vskutku jen jedna idea byla
Chestertonovi dost špatná - idea evoluce. Neobstála ve zkoušce
paradoxnosti. Ale moderní přírodověda s ní udělala více - obrátila
ji přímo na ruby - paradox hodný Chestertona.
Touto odvahou být moderní v psích časech modernismu dotvrzuje Chesterton svrchovaně jeden z hlavních principů svého
romantismu: věrnost zemi, která miluje věci tím více, čím jsou
horší - a která miluje i to, proti čemu bojuje.
A tato odvaha nebude oceňována nejméně, až se jednou pochopí, co znamená Chesterton pro moderního ducha. Ona a pak
jeho zdůraznění paradoxnosti (a tím universálnosti a životnosti)
křesťanství - proti všem pokusům o jeho monistické uhlazování to jsou dva stěžejní body jeho duchovního významu. Rčení b o jovník ducha« už dávno zevšednělo, ale nic nevyjadřuje lépe tuto
dvojí stránku Chestertonovu: jeho dobrodružnou bojovnost a jeho
universální duchovnost, spojené spolu tak pevně jako ruka s mečem, jejž drží. A nutno dodati, že je úspěšný bojovník. Neboť
jemu se podařilo dokázat možnost věci, která byla většinou moderních lidí pokládána už za absurdní: být moderním a být křesťanem. A dokázal to, v zkratce řečeno, smělým obrácením výroku
Písma: »Hledejte království nebeské a všechno ostatní bude vám
přidáno«. Tento slib byl v běhu věků splněn; znamenalo to, že
plnost víry vede k plnosti života - a také k ní vedla v oněch stoletích, jež možno nazvati beze zbytku křesťanskými. Ale moderní
člověk zrušil toto spojení; ztratil víru nebo ji začal odmítat, boje
se, aby ho nepřipravila o plnost života, jako by jí nebyl pozbyl
zároveň s vírou. A Chestertonova zásluha je v tom, že ukázal, že
moderní plnost života není tím, zač se vydává, a že stačí hledat
»všechno ostatní« - ale opravdu všechno - aby člověk došel přirozeně k víře - že není možná plnost života bez víry, protože
sama plnost života vede k víře.
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ALBERT VYSKOČIL

M Á C H O V O »NEROZUMÍM«
Se sklonkem podzimu léta 1835 čas básníkova úsilí rychle spěl
k svému dovršení. Zbývalo už jen několik měsíců ustředěné práce
v tajemně zrychleném tempu, práce uprostřed života vychutnávajícího všecku hořkost a černou ssedlinu ze dna své lásky. Výpisky a
záznamy četby, parafrase a preludia na filosofie doznívající z prvých
let, hledajících oporu své nezkušenosti, zlomkovité úchvaty veršů
z nejistých celků a podobné věci, jimiž naplňoval svůj zápisník, propadají se v deníku z roku 1835. Všecko uchvátil var temné krve,
v jejíž bezútěšné bolesti a černém nebezpečí se rozpaluje jiskra paradoxní lásky k životu, vysvitlá ze tmy záporného »nic«, v prudkou
výheň vypalující čistý kov čtvrtého zpěvu Máje. Zjevení, z jehož
první nápovědi vytvořil Marinku, ukázalo se mu v plnosti a nepochybné jistotě za hrobem bezejmenného člověka v úběžníku daleké,
tiché, osamělé, pusté krajiny s malou skalinou na obzoru. Pouhé nic,
z něhož rozum nenalezl východiska, toliko napialo struny, na nichž
se zachrání básník. Dějství tvůrčího nitra je unášeno bouří, jež láme
stěžně a trhá plachty zevnějších osudů jeho života. Románek, který
z nich spřede, zůstane toliko průmětnou plochou básně, jejíž hlavním a jediným cílem je toliko k r á s a .
Tento Mácha dospěvší vrcholu svého básnického růstu, dne
25. září roku 1835 zapisuje si do deníku příhodu, v níž jako vědomý umělec potvrzuje karakteristiku, o kterou jsme se tu pokusili.
»Ráno jsme se sešli s p. Palackým u Pospíšilů, tam jsme se
něco neshodli stranu básnictví; on o mně soudí »že mám výbornou
fantasii a že výborně maluji«, ale prací mých hlavní že je chyba,
že v nich nevysvítá jakási nutnost idey. Já mu nerozumím, nebo
mám za to, že právě v každé mojí básni idea jest co nejmožněji
rozvedena. Vlastně bych ale soudil, že on jest básník německý a že
hledá filosofii v básních jakožto nejnutnější věc, to u př. není v písních národních, a přece jest v nich poesie.«
Sedmatřicetiletý Palacký, který se tu s básníkem setkává, je zabrán prací na prvním svazku svých dějin, které pak následujícího roku vydává. Již dávno se vzdal naděje i úmyslu vyvěsti své estetické
studie, kterým zasvětil svou mladost, v soustavný celek, k němuž
směřoval. Známost umění, znalost jeho otázek, obsáhlá a vybraná
četba i vlastní básnické pokusy nedovolují zlehčovati jeho soud v oné
době svrchovaný a ve věcech umění v mnohém opravdu bezpečný.
Odsudek, jímž česká kritika vkrátce odmítne Máj, ukazuje se toliko
zakaleným odrazem nauky a kritického přesvědčení, z nichž Palacký tu vychází proti Máchovi. Ovšem je třeba uvážit, že Palacký
soudí ze znalosti nepatrného zlomku díla, jímž Mácha je tehdejší
veřejnosti znám. Ale týž Palacký, který ještě nadlouho potom pilně
sleduje a soudí českou básnickou produkci, neuznal potřeby, aby opra388

vil odmítavý soud české kritiky o Máji a zmíní-li se kdy o Máchovi,
uvádí ho (a to ještě v létech padesátých) v podružné řadě m i n o r
p o e t s s Kamarýtem a Chmelenským a podobnými ve stínu zjevu
Kollárova a Čelakovského.
Nedorozumění »stranu básnictví«, k němuž tehdy u Pospíšilů
dochází, vězí v onom slově idea, jež v uvedeném rozhovoru zůstává nevysvětleno. Pokusme se rozeznati, co Palacký jako estetik,
jako filosof krásy m y s l í pod touto »ideou«, abychom to pak uvedli
v konfrontaci s tím, co Mácha jako básník tu v i d í . V Palackého
estetice svrchované úsilí, k němuž člověk má směřovati, je b o ž n o s t,
srodnost a podobnost Bohu, což znamená cítit, myslit a chtít v absolutní jednotě a plnosti v Bohu. Cit jako indiference obou pólů lidské
bytosti, pólu duchovního a smyslného, je oním tajemným ohniskem,
kde jiskra nebeského ohně v pozemském živlu se zaněcuje a svítí.
V tomto ohnisku se rodí umění, jež je snahou po formě božnosti,
nepodmíněno a neurčeno svými účely. Je volné a samoúčelné, projevuje se v citu a obraznosti, nikoli v činnosti rozumu, směřujíc ke
kráse. Objektivní činnost ducha v poznávání a chtění (což směřuje
k pravdě a dobru) je přísně určena a děje se toliko tak zvanými
kategoriemi rozumu. Běží zde o boj autonomního rozumu ducha
usilujícího nad nutnost přírody. V citu, v němž duch a příroda jsou
v rovnováze, není tohoto boje, není účelu mimo sebe. Duch v této
činnosti je nepodmíněný a volný, usiluje o formu božnosti ve vyšší
harmonii, které ustupuje boj mezi duchem a přírodou. Palacký však
zůstavuje nerozřešenu otázku, zdali krása, k níž se takto směřuje,
jest cosi o sobě bytného ? Zdali může být zobrazena sama o sobě,
bez pochybnosti, je-li také pravdivá ? A právě touto otázkou Palackého estetika uvázla v oblasti filosofie, jejíž rozum nepostihuje onoho
tajemného ohniska umění.
Na tuto otázku odpovídá německá romantická filosofie, vycházející nikoliv z boje autonomního ducha s nutností přírody, nýbrž
z jednoty přírodního života, přírodního dění, jehož obecným výsledkem je vědomí probuzené v bytosti nevědomé, animální. Romantici,
vycházejíce z Fichtovy nauky o tvůrčím významu »já«, které je původem a tvůrcem veškeré skutečnosti, se Schillerem viděli v poesii
nejvyšší projev smyslově-rozumové povahy člověka, ono úsilí »mit
kühler Besonnenheit auf jeden leisen Zug der Freude zu lauschen«.
Staré umění řecké považovali za pouhý bezděčný výlev vášnivého
srdce, za výlev nepovědomého nitra člověka přírodního, směřujíce
k nové vyšší poesii, která sleduje jasnou myšlenku, druží se k ní
a jí slouží. »Stimme des Ganzen ist deine Vernunft, dein Herz bist
du selber: wohl dir, wenn die V e r n u n f t i m m e r im H e r z e n
dir wohnt,« jak to vyjadřuje Schiller, na něhož se odvolávají. »Stará
poesie byla plod spánku. Vědění je plod bdělosti. Budoucí romantická poesie bude plodem bdělého spánku«, jak praví Novalis. Bude
plodem podvědomí vystoupivšího do vědoma. Homér staré poesie
byl slepý. Homér poesie romantické bude vidoucí.
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Tyto polomystické úvahy, které v nejednom přispěly německé
filosofii a estetice, romantické poesii v Německu upíjely krve a zředily vzduch. Vidoucí Homér toť právě slepé místo německé romantické estetiky. Básník, ponořen ve svůj svět, neobzírá vůkol. Stupeň
jeho zevnější uzavřenosti a slepoty přímo odpovídá světlu a jistotě
jeho vnitřního vidění. O vlastní povaze a východisku svého počínání
dovede sotva co říci, leda že »si usmyslil napsati báseň«. Je tak absorbován, že schopnost poznámek na okraji vlastního díla by ho uváděla v důvodné podezření. Jsi-li ctnostný, pak jím jsi ze svého svobodného rozhodnutí, jemuž nadpřirozená milost vyšla vstříc a nelze
rozumně tvrdit, že tvá ctnost je darem, za který nemůžeš. Ale ctnost
se nedívá do zrcadla. Schaffe, Künstler, rede nicht! Je nad meze tvé
lidské přirozenosti, abys tvořil vidě a vědě zároveň. A mělo by pak
tvé umění jakého smyslu ? Bylo by ho ještě třeba ? Hle, pokušení
Evy před tváří hadovou!
Palacký jako filosof krásy je dalek těmto romantickým úvahám.
Ve své kritické praxi je však velmi blízko Schillerovu Vernunft im
Herzen, z něhož němečtí romantikové vycházeli, což poznával vtěleno v poesii klasické a klasicistické. Třebaže ve své estetice snahám,
jež směřují ke kráse, vykazuje místo zvláštní, spatřuje v nich činnost, jež není poznáváním pravdy, ani chtěním dobra, nýbrž činnost
oběma toliko analogická, příbuzná - prakticky sestupuje do potřeb
soudobého českého prostředí. Mluví o poesii jako o nástroji snah
vyšších, směřujících k idei čistého člověčenství a k prospěchu národa. Jeho mladá láska ke klasické časomíře byla netoliko z neúcty
k středověkému barbarství přízvuku a rýmu; byla i v podivné shodě
se snahou německých filologů, předpisujících časomíru poesii, která
tvořila přízvučně přes tyto vědecké důkazy. Učenec nikdy v něm
neztopořil jemná tykadla do strohých pravidel, v hloubi však neutajil svrchovanosti, již přiznával rozumu nad imaginací, což neodpovídá správnému rozlišení v jeho studiu krásy, je však praktickým
důsledkem konečných pochybností, k jejichž překonání duch v podstatě učenecký neměl potřebných disposic. Nedovedl svou estetiku
vyvésti z područí filosofie. V poznámkách a posudcích, jimiž doprovází českou básnickou tvorbu, jeví se myslitelův zájem štípený
na krásné písemnictví. Jinak sotva by mohl mluvit o »kráse ve vědě
a v umách«.
V nepříznivé recensi Kuzmányho Lučatínské víly odsuzuje
tytéž pretense slohu básnického na pouze prosaické osnově, jako
tomu bylo u nebožtíka Máchy. Právě takové útržky bez náležité
souvislosti, kterých se musí čtenář sám d o m ý š l e t i. Právem vytýká Erbenovu Pokladu nedostatky a vady v koncepci, ale nedoceňuje krásy, která na tyto požadavky není vázána a v které se
tu básník už jeví. Správně rozpoznává, že »všeliká poesie má základ v srdci lidském, v citech a tužbách lidských, v poměru časného života k věčnosti. Co na tom nestojí, co z té půdy nevyrůstá
a nepučí organickou nutností, to je pouhá prosa, která nemá naděje
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na báseň«. Zdá se, že ona organická nutnost prakticky se mu jeví
v řádu logického myšlení, což se však s cestou básníkovou plně
nekryje. Erben, který se patrně neuzavřel radám Palackého, tímto
uspíváním k spravedlnosti (Nemesis) a řádnému sepjetí nestvořil
onoho kouzla svých básní, k jehož vlastní povaze ukázal Jaroslav
Durych. Historikovi, který ustal ve století šestnáctém, nelze vytýkati mlčení o poesii českého baroka, jež doposud oficielní literární
historii je neznáma: je však příznačno, že v gotické poesii nenalezl
více než barbarské rýmované veršování bez tuku a kostí.
Z uvedeného, doufám, jasně vysvítá logický řád onoho pojmu
»idea«, na němž Palacký, v podstatě učenec, myslitel, zakládá svou
výtku básníkovi. Pronikavý estetik nemohl však alespoň necítit tuto
nesrovnalost ve své kritické praxi, třebaže si ji už neuvědomil. Ještě
v létech šedesátých píše příspěvek k dějinám české řeči a literatury,
zmiňuje se o zemřelých zakladatelích a heroích novočeské literatury, Máchu však nadobro pomíjí. Ve stati o polyglottě ódy Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic dobře rozeznal, že báseň, jejímuž
jazyku toliko r o z u m í m e , může být leda předmětem filologického
zkoumání, ne však uměleckého požitku. Estetickému studiu, kterému zasvětil první léta za živé účasti vlastní poesie, nedostalo se
nezbytné opory a východiska hodnotné české tvorby. Recensentu
Čelakovského Ohlasů zbývalo statečné a příznačné doznání: »Je to
již zastaralá vina učeného vychování našeho, že jsme až příliš navykli zakládati sobě cenu poetickou básní a zpěvů právě v tom,
v čem ona nezáleží, a že tedy často tratíme i jemnost chuti pro
vyšší a spanilejší půvaby poesie. Vzorové námi vládnou a formy
mrtvé.«
Táž nauka německé romantické filosofie, v které Palacký (osvícen Baconovými slovy z čtvrté knihy díla De augmentis scientiarum)
nenalézá bytného a nutného rozdílu mezi myšlením a básnickou
tvorbou, táž nauka, z jejíchž nesčíslných zmatků a zapředenin vyprostil svou estetiku, které však bezděčně se blíží ve své kritické
praxi, působila na první léta Máchova mediem Novalisových Fragmentů. Mácha nikoliv myšlenkou, jako filosof, nýbrž jako básník
ve snu, ve vidění Krkonošské pouti poznává uzavřený kruh těchto
cest a mrazivé mlhy jejich ovzduší. »Věčné nic«, tento závěr, kterým
podléhá jeho intelekt, probouzí v básníku překvapující ohlas všeobsáhlého soucitu a neskonalé lásky, v jejíž skutečnosti svět ztracený v prázdnotách abstraktní myšlenky nabývá tvarů a nového
života. Hvězdy, které mu pohasly, pojednou zazáří z propastných
hlubin nebes. Mýlil by se, kdo by pokládal jeho Noc za filosofickou poesii, za výraz nálady vzešlé z metafysického rozjímání, z ideí.
Báseň je prostě výrazem lásky k zemi, tohoto zjevení, jež se mu
ukázalo jako na rubu marných a bezútěšných rozjímání a hledání
oné jistoty, o niž by se opřel tvůrčí duch, dozrálý k svému slovu.
Filosofická myšlenka je tu pouhým doprovodem obrazového a hudebního živlu, jehož základ není z metafysiky, není myšlenkovou
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dedukcí, a není ani promítnutím nějakého zevnějšího zážitku, nýbrž
náhlým a nečekaným světlem a teplem, prvním nevysvětlitelným
zábleskem života ve tmách nicoty a v propastech beznaděje.
Touto básní, kterou počíná vlastní Máchovo dílo, básník se
vzdaluje východiska romantické poesie německé, onoho Vernunft
im Herzen vší poesie rozumově-mravní, k níž se přiznával i lord
Byron. Z jistoty svého básnického základu vyprošťuje svou poesii
z oblasti myšlení a ze služeb ideím. Posud toliko cítil svou jistotu,
z níž po dvou letech, dovršuje své dílo, vědomě se přihlásí. Odpovídaje námitkám Palackého: »Vlastně bych soudil, že je básník německým vědomě se vylučuje z oblasti básnictví, jehož ideály nechce
býti měřen a souzen. Směřuje toliko ke kráse a jejímu smyslovému
vtělení, představuje onoho básníka, ke kterému theorií své estetiky
dospívá týž Palacký, jehož kritické praxi, závislé na ideálech poesie
rozumově-mravní, odpovídá kánonickým slovem N E R O Z U M Í M ,
v kterém je postižen a českým básníkem předpověděn princip Poeova
výkladu o vlastní povaze poesie.

JOSEF

VAŠICA

K NOVÝM PŘETISKŮM
Z BILOVSKÉHO
Nedávno vyšla v staroříšském Dobrém Díle tři kázání Bohumíra Hynka Bilovského (1659-1725) a nyní se dotiskuje v Olomouci jeho veršovaná skladba o bl. Janu Sarkandrovi.1 Těmito
dvěma edicemi bude umožněno seznat obě stránky slovesné tvorby
tohoto typického, jak se uznává, představitele baroka. Literární
historie se spokojila dosavad toliko zcela povrchní charakteristikou
jeho kázání: Hynek Hrubý (České postilly, 1901, 244-255) všímá
si víc »smýšlení kazatelova« než povahy jeho díla, a to jen na
základě jedné z jeho sbírek; u Jaroslava Vlčka (Dějiny čes. liter.,
1931, II, 14-17) ani náběh k podrobnějšímu rozboru, nic než snůška
citátů, namátkou posbíraných při zběžném listování; stručný a neúplný souhrn životopisných a bibliografických dat v Dějinách J.
Jakubcových (1929, I, 919-920) není bez chyb.2 Ale Bilovského
kázáním dostalo se dvou dobrých monografií. Karel Kadlec podal
1
) Církevní Cherubín z r. 1703 nákladem Stojanový literární jednoty boho*
slovců.
2) Není správné, že Bilovsky musel opustí ti jesuitský řád »pro pohoršlivý
život« nebo že jesuitům »ostře zatápěl« v svých kázáních. Bilovskému se tu připisuje báseň »Rogus incombustus« : správný název zní: »Rubus incomb « Táž chyba
počínajíc od Jungmanna V. 905 vyskytuje se téměř u všech spisovatelů, kteří psali
o Bilovském.
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ve své studii (Sborník histor. kroužku XXII, 1921, str. 65-76), které
předeslal podrobný výčet spisů Bilovského, tématický a topický rozbor jeho duchovních řečí, poukázal na jejich prameny a látkovou
pestrost, dotekl se i metodických prvků v disposici a ve zpracování:
Bilovský »měl asi veliké množství výpisků z nejrůznějších knih,
neboť některá jeho kázání jsou skoro jen z takových citátů složena,
takže jako v kaleidoskopu přejdou před očima čtenáře nejvýznačnější spisovatelé církevní i světští až do 17. věku«. Není sporu
o tom, že zásadou Bilovského, jak sám výslovně přiznává, bylo
mluviti na kázání lidově, ale vedlo by k omylům, kdybychom řeč
Bilovského, velmi tvárnou a mnohdy až rafinovaně kultivovanou,
chtěli ztotožňovati s řečí lidu, stejně jako nelze ony dobové, ryze
barokní výstřelky jazykové se sklonem k trivialitě přičítati na vrub
snaze po populárnosti dikce.3 Stejně i autor druhé studie o »hlučínském kazateli« (Věstník Matice Opavské 1922, 22-40), Vojtěch
Martínek, shledává příčinu vulgárnosti, nízkosti, ba sprostoty mluvy
Bilovského v téže »snaze, aby byl přístupnější a srozumitelnější,
aby hovořil lidu jeho jazykem«, v této snaze prý »nedovedl zachovati pravou mez, kdy přestává vážnost a začíná obhroublá, i když
nechtěná komika« (o. c. 29).
Ve skutečnosti však věc není tak jednoduchá. Především dlužno nezapomínati, že mnohé z těch vulgárních slov, dnes odpuzujících, jako hovado, smrad, huba, trunk, chlipný, mordovati atd.,
mělo v 17. a 18. století jiný citový přízvuk, někdy i jiný odstín
významový, takže hranice dělící slušné od sprostého se nekryly
úplně s nynějšími. Potom bude třeba vyšetřiti, zda a pokud tato
příměs triviality je koncesí tehdejší literární módě aneb zda a pokud souvisí s procesem jazykové přetvorby, vyvolané naléhavými
úkoly, jež kladl barok tradiční spisovné mluvě, neschopné vyjádřit
v své veleslavínské poklidnosti všecku citovou a myšlenkovou překotnost nového životního patosu, a nutící spisovatele, aby odvrhli
archaistickou přítěž a plnou dlaní nabírali z bohatého toku řeči lidové.
Podobně i to, co Martínek s mnohými jinými Bilovskému vytýká jako další nedostatek, že totiž je »rozvláčný, na četných místech až nevkusně povídávý« (o. c. 28 a jinde), opět není, než jeden
z podstatných rysů barokního stilu, libujícího si v slovní amplifikaci,
v asyndetickém kupení synonym, v hojných digresích. Zkusme
opravit něco z těchto domnělých chyb, a uvidíme, že jsme porušili
samou ústrojnou tkáň stilovou.4 Prostě, i ta triviálnost a vleklost plní
3) K. Kadlec (o. c. 70): »Reč Bilovského je řeč lidu. Kázal tak, jak mluvil
prosty lid, užívá často obratů z řeči lidové. . . . Ve snaze po populárnosti dikce
zabíhá kazatel někdy až do triviálnosti a neostýchá se na kazatelně vysloviti i nejchoulostivější věci . . .
4) V takové nové úpravě jazykové, která nejen přizpůsobovala »• našemu vkusu «
slova a věty, nýbrž sem tam i věcně text opravovala a vynechávala celé odstavce,
vydával kázání jesuitů Leop. Fabricia (t 1772) a Fab. Veselého (t 1729) Ign. Bečák
v své ^Bibliotéce nejslovutnějších kazatelů českých starší doby« (I-V, Kroměříž
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nezbytnou funkci v souhře stilovych prvků. Na to jsem také poukázal v doslovu k své staroříšské edici Bilovského »Vína ze svadby«
proti citátové metodě literárních historiků, že jednotlivá místa mají
se posuzovati vždy v souvislosti s celkem. Jak by se jinak mohlo
stát, aby to, co lze pokládati zrovna za kabinetní kousek stilového
umění, uvádělo se na dotvrzenou vulgárnosti? Myslím tento passus
z Hlasu duchovní labutě (str. 83) z kázání o »opatrnosti božské«
(u Martínka zkráceně str. 29): »... Krkavce stravou zaopatřuje, a
tebe opustí Bůh ? Ó malé víry, a menší naděje člověče! Potkal se
nějaký takový Starosta s pánem Veselým, ten sobě spíval, hvízdal,
veselou mysl na sobě beze všechné starosti ukazoval. Starosta zatím
v hlavě se drbal, truchlivě hleděl, a plný starosti, milý Bože, pravil:
ó kyž já také tak mohu vesel býti! Než já jsem pod znamením raka,
všechno mně,,,spátkemjde ; můj dům jest pod znamením vodnáře,
přes celý rok žejdlíka piva v domě nevidíme. Má žena letos byla
pod blížencema, dva syny porodila, přátelé naší jsou proti mně na
štíru, děti u mně stojí, jako trouby při varhanech, stále pískají:
Táto chleba. Co vyděláme za den, to za den sníme. Což bude,
když budu nemocný? Nebylo by div, abych se oběsil. Ode všech,
i od Boha jsem opuštěný. Ó bláznivý Starosto, pravil jemu pán Veselý ; od tvého rozumu, ne od Boha jsi opuštěný, kdybys ty uměl
dobře Otče náš se modliti: jináče bys mluvil, a o tom nejbohatším Otci
smejšlel. Nemáš v domě chleba ? Jacta super Dominům curam tuam,
vlož na Pána péči svou, a onť tebe vykrmí. Nemáš s manželkou
a dítkami, čím bys své tělo poctivě přikryl? Pamatůj na Boha Otce
svého, který čtyrytcet let syny izrahelské na poušti šatil. Nepodařilo se tobě obilí, ani vinnice? Pamatuj, že manna z nebe padala,
a Kristus z vody víno učinil, tím se potěš, v toho doufej, nechybíš:
já tím způsobem nic nemám, než doufám v toho, per quem nec
ales esurit, kterýžto svou opatrností ptactvo živí do sýtosti. Však
také podlé rady bohyně Minervy: manům appono, ruce k dílu přikládám, nebo Pán Bůh zázraky nedělá, ale pracujícím požehnává.
Rozhněval se Starosta na toho kazatele, a obrátivše se, šel dál cestou
v truchlivosti své, a bláznovsky na to myslíce, co by dělal, a jak
by chodil? kdyby zrak stratil a oslepl: protož zavřel očí, chod
průboval, a polehoučku sobě pokračoval. Zatím v tom slepém pokračování, měšec peněz na cestě ležící, pominul, které pan Veselý,
jdouce za ním, našel, nebo v Pána Boha doufal...«
Martínek přímo tvrdí, že Bilovského nelze považovati za význačného spisovatele, i když jeho povídavý sloh je nezřídka velmi
hybný a barvitý, pro nás že zůstává především dokumentem doby
a bohatým pramenem pro poučení kulturně-historické (o. c. 34),
jeho řeč že je úpadková (40). Upozornil jsem v edici »Vína ze svadby« (88) na to, že ony zvláštnosti v jazyce Bilovského, v kterých se
1885-1887). Podobně s obnoveným jazykem byla dříve vydávána i německá kázání
Joh. Nepom. Tschupicka T. J. (t 1774), ale v nové edici (Sámtliche Kanzelreden,
Paderborn 1898) bylo od tohoto »omlazování« jazyka upuštěno.
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shledává úpadkovost, dají se vysvětliti současnou konvencí literární
a někde i vlivem rodného
nářečí autorova. V recensi o tomto vydání (Moravskoslezský denník 24. června) zamítá Martínek
tento výklad: »Ale pak mizí jakékoli měřítko a každý, i sebe bídnější stylista, dá se zachránit poukazem na »jazykovou konvenci«.
A což když ta jazyková konvence už sama byla úpadková?« Nejde
0 slovíčko, a nechci rozhodovat, bylo-li šťastně voleno, ale nemyslil jsem tou »konvencí« nic jiného než usus jazykový, na rozdíl od
nynější mluvnické normy, jak jej poznáváme ze soudobých literárních pomátek a z Rosový Čechořečnosti (1672), kde mnohé z těch
domnělých znaků dekadence se uvádějí buď jako správné tvary
nebo jako jejich přípustné varianty.5
Ostatně Martínek neskrývá jistých rozpaků před robustním zjevem Bilovského, a tak jinde zase nachází vřelá slova uznání jeho
řeči, že je »v celku při všech vulgárních nehoráznostech živá, plynná, osobitá, že je to odlesk řeči mluvené, ne papírově vymyšlena^
(40), postihuje i správně dojem, jaký vyvolává jeho četba v dnešním čtenáři svým bezděčným humorem, mnohdy až nenapodobitelně účinným (25). Obecná výtka těmto kazatelům barokním, kterou
nacházíme také velmi často u dějepisců homiletiky, bývá ta, že jejich
způsob hlásání slova Božího je vyložený nevkus, odporující zdravým
zásadám Církve.6 Není arci myslitelno, aby kdo dnes doslovně kopíroval Bilovského, ale typy takových lidových kazatelů, kteří rádi
koření své řeči dávkou drsné triviality, udržely se ojediněle až

5) Aspoň jeden příklad: za známku úpadkovosti bývá považován instrumentál
plurálu u 0'(jo') kmenů na -ami (zubami, hříchami a pod.), Rosa však takové tvary
nejen klade ve vzorech vedle zuby, hříchy a pod., nýbrž hájí jejich oprávněnost
ve zvláštní stati (str. 97-100: Observatio III. generalis. De casu instrumentali plurali
omnium declinationum): v přítomné době prý instrumentály na -y tak zobecněly,
že někteří se odvažují druhou koncovku na -mi a -ma vůbec zamítati jako barbarskou. Rosa však se jí zastává, poněvadž koncovkou -mi a -ma je instrumentál plurálu jasněji charakterisován a odlišen od akkusativu. Ve rčeních jako: psy nebo chrty
honiti, zuby kousati, vlasy vytírati, pysky kousati, prsty stískati a pod. není jasno,
je-li tu akkus. nebo instr. Proto je nezbytno přidávati adjektivum: zuby svými, všemi prsty atd. Pokládá tudíž tvary zubami, zubama a pod. za potřebné, a dodává:
Sed sicuti omnes lingvas usus regit, sic usus usum facile corriget. Et hoc modo
clarius loquemur: ut slovmi pokojnými mluviti, ustmi jísti, zubami kousati, vlasami
vel vlasmi vytírati, nehtami, nehtmi drápáti...« Nebyl to tedy nedostatek znalostí
gramatických, užil-li Bilovský takových tvarů, ani individuelní znak jeho mluvy.
Zdá se, že při volbě těchto variant morfologických rozhodovaly i zřetele eufonické,
na př. ve verších z Církevního Cherubína (nový přetisk str. 52.): Ti ponejprv očima
/ začali blejskati, / tváři zamračenýma / škaredě hlídati... Jak docela jinak rytmicky
i melodicky vyzní: tvářemi zamračenými!
6) J. Foltynovský, Duchovní řečnictví (Olomouc 1927, str. 22): »Hrubé výrazy,
pestrá směs citátů z Ciceiona, Horáce a j., doklady z pohanské mytologie a filosofie,
slovní hříčky, nechutné vtipy a málo slova Božího snížily v polovici 17. století kazatelství na nejnižší stupeň všech dob.« Ign. Bečák v úvodě ke kázáním Fab. Veselého (Bibliotéka V, 6) přičítá zálibu ve výlevech bujné fantasie a vtipu vlivům
renaissance, poukazuje též mezi českými kazateli na příklady »onoho zvrhlého vkusu
renaissančního«, a chválí na Veselém střízlivost, že » zachoval v svých pracích onu
důstojnost a klid, spolu i vroucnost a snahu apoštolskou, kteréžto vlastnosti byly od
jakživa znaky kazatelů vpravdě katolických«.
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posavad: jedním z nich byl i z Bezruce známý hrabyňský pan farář
Böhm. Nepochybuji, že i moderní homiletika se může mnohému
přiučit z těchto kaceřovaných památek po stránce metodické: jejich
životnosti, jež stále přihlédá k nejnaléhavějším potřebám, jejich
odvaze, neváhající se dotknouti i nejošklivějších ran lidské psychy,
jejich způsobu, jak věc podat názorně a jak vzbudit zájem, »udivit, rozesmát, uděsit a rozetřást duše« (Martínek 24), aby kázání
nesplývala bez účinku přes hlavy zlhostejnělých posluchačů. Martínek velmi případně dí, že »neví jak by lépe vyslovil svůj dojem
z četby, nežli že Bilovský vždy považoval kázání za činnost úzce
spřízněnou s divadlem« (23). Dodal bych: posluchač, často oslovovaný, stává se mimoděk spoluhercem, námitkami, jež mu kazatel
bere z úst, je vtržen do duchovního dramatu a prožívá s kazatelem
celý pohnutý průběh jeho výkladu.
Vkus či nevkus je velmi složitá a měnivá hodnota, bývá často
subjektivně zabarven a proto třeba ho užívati jako kriteria v estétickém hodnocení s jistou obezřelostí. Tak se zdá Martínkovi (25),
že Bilovský »dosahuje vrcholu násilnosti a nevkusu«, když na Nanebevstoupení Páně rozvíjí téma »kdo chce v nebi královati, musí
s Kristem tancovati«. Zatím je to jedno z běžných kázání emblematických,7 jaká byla v oblibě již v 15. století. Tanec, prastarý
symbol náboženský, ve středověku dával podnět k různým allegoriím: vzpomeňme jen na známý ze skulptur, maleb i dřevorytů
danse macabre; od tance smrti nebylo daleko k srovnání života
s tancem, k rozlišení tance ďáblova od tance Kristova a světců. Na
témž motivu tance, antitheticky prokomponovaném, je taktéž zosnováno celé druhé kázání v šestidílném cyklu o svatém divotvorci
Liboriovi, zvaném Siclus Sanctuarii anebo Šestka duchovní (1713).
Musel bych věnovat mnoho místa rozboru této sbírky, jež zůstala
mimo zájem badatelů. Právě na ní by se dalo ukázat to, co činí
z homiletického díla Bilovského součást krásného písemnictví a co
posud nebylo ani studováno ani hodnoceno: umělá architektonika
jeho kázání, v nichž každý detail plně vystupuje, aniž je přetížen
na úkor celku, a svrchovaná harmonie slova s myšlenkou, spínající nebe se zemí a procházející všemi stupnicemi nálad a citů. Ze
zmíněné druhé řeči o »sv. Liboriovi tanečníku« ocituji zde aspoň
peroraci, nejchoulostivější část každého kázání, kde Bilovský mistrně a po svém zpracoval motiv páva, dosti častý v středověké
symbolice, s obvyklou závěreční aplikací:
»To se čte o městě Paderbornu, že když jeho svaté r e l i q u i a e ,
na processi tak říkaje po městě tancují, jeden z nejpřednějších kněží,
před těma svátostmi, páví ocas nese. Proč to ? poněvadž jsem příčiny najiti nemohl, místo příčiny, toto naučení, v tom krásném
pávím peří nacházím. Páv jak nejmenší nemoc na sobě znamená,
anebo neřád vidí, tak dlouho se v čistotné vodě koupá, až se očistí,
7) J. Foltynovsky o c. 64. O zálibě baroka pro emblematiku srovnej též K.
Viëtor, Probleme der deutschen Barockliteratur (1928), str. 62.
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a uzdraví. Mnozí jsme nemocní jak na těle, tak na duši, ukazuje
nám zde studánku vod živých, a zdravou lázeň sv. Liborius: pokání, a Velebné Svátosti přijímání, l a v a m i n i m u n d i e s t o t e
(Isaiae 1.), umejte se, a čistí budete, a podívá se na nás svatý Liborius jako páv. Páv dívá se na nečisté nohy, a svým krásným
peřím je přikrývá; tak se na vaše nezdravé nohy, na vaše polámané ruce, a na vaše jakékoliv nedostatky, od kterých uzdraveni
býti žádáte, podivá sv. Liborius, a uzdraví vás. O pávu píše sv.
Augustýn: Q u i s n i s i D e u s d e d i t c a r n i p a v o n i s m o r t u i , ne
p u t r e s c e r e t . Pán Bůh dal tu milost pávovi, že maso jeho neshnije.
A proto snad nosí se to krásné peří pávové před svatým tělem
Liboria svatého: že rovně tělo jeho jest neporušené, a jeho pomoc,
a outočíště, které my vzýváme, nikdá nepomine. A protož s největší důvěrností, k tobě všichni se utíkáme, ó zázračný tanečníku,
pomáhej nám v naších nemocech, uzdravůj oudy naše, abychme
mohli s tebou věčně tancovati, a Boha velebiti, Páv: jak píše Paracelsus: jistotně znamená smrt pána svého, a proto jak on dokládá,
stále bude okolo pána svého choditi, zpívati, a smrt jemu oznamovati. Tak šťastný páv budiž nám ó sv. Libori, a v tom posledním
tanci, tak nám pomáhej, abychme zle neskočili. Páv z peří svého
udělá okolo sebe kolo, kterému kolu podepsal někdo: In rota
v e n u s t a s , v kole krása, a radost. Kolečko, v kterém tancujeme,
jest náš život, z toho kolečka musíme vkročiti do kola věčnosti.
Ó svatý otče patrone svatý! svatý Liboři! dej nám, aby skrze tvé
kolo, v kterém jsi svatě tancoval, v naším posledním kolečku byla
in r o t a v e n u s t a s , v kole krása, to jest svatá smrt, která nám
spůsobí, abychme vskočili do života věčného, a tam s tebou v tom
neskončeném kole Boha chválili, velebili, a s nim se na věky
věkův radovali.«
Jak si dovede pohrávat s tím kolečkem, v němž je krása!
Třeba však vědět, že je to protiva jiného kolečka z exordia, z uvodu, kde se světský tanec přirovnává ke »kolečku, kterého kolečka
centrum a prostředek jest černý rarášek, otočení pak toho kola,
tovaryši jeho.« Řekl bych, že právě lidé, jejichž vkus klade nejvyšší požadavky na literární dílo, najdou u Bilovského ukojení, jako
zřídka kde jinde. Arci, všechna kázání jeho nejsou stejné hodnoty.
Teprve dobrý výbor by nám objevil nesporné umělecké kvality,
rozptýlené po jeho mnohosvazkovém kazatelském díle.
Básně Bilovského8 jsou kvantitativně toliko nepatrnou složkou
jeho slovesného odkazu, a také látkově přestávají na jedinkém tématu.
Obírají se výlučně mučednictvím Jana Sarkandra, jehož oslavují také
latinské věnovací hymny (parrhesiae), přidané k některým jeho sbírkám kázání. Vedle jedné české skladby s názvem »Církevní Cherubín, anebo slavný, a stálý v ohni, a mukách víry a svaté zpovědi
8) V dalším shrnuji jen stručně výsledky svých studií, jež jsou podrobněji
otištěny v poznámkách k olomouckému vydání Církevního Cherubína. Tam je také
uvedena příslušná literatura.
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zástupce: Jan Sarkander« (1703) sepsal Bilovský dvě latinské, »Stella
nova... seu Joannes Sarcander« (1703) a »Zodiacus Sarcandri de
Skoczova« (1712), v kteréžto poslední je sloučeno v jedno sedm
menších spisků z let 1706-1712, tištěných v Olomouci a v Brně.
»Stella«, opěvající život a umučení Sarkandra v patnácti zpěvích,
je složena ve strofách sapfických, ovšem přízvučných, jaké zdomácněly v středověké duchovní písni, se sdruženým rýmem na
konci, této podoby (z III. zpěvu): Ergo Sarcander pavidus tenebras /
Frondeas quaerit nemorum latebras / Quaercinos intrat Tobaczow
recessus / Undique pressus. V Zodiaku vlastně jen první dva spisky
(druhý je psán prosou) se týkají přímo Sarkandra, ostatní jsou
příležitostné publikace, plné nejrozmanitějších prosodických hříček.
Záliba pro eteogrammy, která se zřetelně projevuje i v latinských
a českých nápisech Bilovského kázání, vybujela tu v dlouhé řady
chronostich a chronodistich, do nichž ještě bývají vpravovány prvky
kabbalistické číselné symboliky. Sapfické rýmované slohy, samy
O sobě dost tvrdý oříšek pro latinského veršovce, jsou v některých
ódách opatřeny akrostichem (ode acrosticho-Leonina). Najde se tu
i t. zv. Cephalonomasticum, kde všechna slova v jednotlivých dvojverších se počínají touž písmenou podle pořadu písmen daného hesla.
V Bilovském, jako v jiných latinisujících veršovnících jeho doby,
žijí ještě tradice humanistických snah renaissance, udržované v jesuitských školách, a není pochyby, že najde své místo v dějinách
naší latinské poesie.9
Pro Církevního Cherubína, který svým barvitě vzníceným líčením muk je spíš jakýmsi lyrickým dramatem než epickou legendou,
zvolil si Bilovský vhodně písňovou, sedmiveršovou strofu s trojím
rýmem (8a 6 b 8 a 6 b 6 c 6 c 6 b nebo 7a 6 b 7a 6 b 6 c 6 c
6 b): našel ji v bohaté zásobnici metrických schémat, v českých
barokních kancionálech, a sice v písni o sv. Janu Nepomuckém
»Velký hříšník přichází«. Avšak proti značně nepravidelnému metru
předlohy dal Bilovský své básni pevnější prosodickou strukturu,
toliko v prvém a třetím verši zůstalo kolísání mezi sedmi a osmi
slabikami. Aby se uvaroval únavné jednotvárnosti při tolikerém
opakování téže strofy ve skladbě o devatenácti zpěvích, přitlumil
poněkud pravidelnou stopovost veršů hojnějšími mezislovnými předěly před sudými slabikami, tím se členění na sestupné trocheje
tolik nevnucuje, a mimo to často porušoval syntaktickou a metrickou
souběžnost veršů různými přesahy (enjambement), i několika v jedné
sloze (na př. Tomu nic neodpouštějte, / který nechce soběj^odpustiti,
přidávejte^/síly, važte oběj^ ruce, i ramena, / nohy, i kolena / ať jest
9) Ve výčtech, spisů Bilovského se omylem napořád uvádí (počínajíc Jungmannem V. 905) »Rogus incombustus« místa správného »Rubus incombustus« (Nespalný keř): je to německé básnické zpracování legendy Sarkandrovy podle Bilovského
Stelly a Zodiaka od Wilh. Jos. Pusche von Grůnwald s názvem: Rubus incombustus, das ist: Unverbrandter Busch, oder der glorwůrdige Martyrer Christi, Joannes
Sarkander (Brno 1705).
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spíše v hrobě). Také rým, tu a tam nahrazovaný assonancí, je proti písňové předloze pěstěnější, ač i u Bilovského převládá rým mluvnický.
Většina rýmových dvojic je převzata ze starší tradice veršovnické.
Literární historie nezavadila o básnickou činnost Bilovského
a n i j e d i n ý m ř á d k e m , jako by to byla pouhá quantité négligeable. A přece bez její znalosti je víc než na pováženou pokoušeti
se o literární portrét hlučínského kazatele, který i ve svých duchovních řečech na mnohých místech prozrazuje básníka.

RUDOLF VOŘÍŠEK

RYTMUS ÚZKOSTI A LÁSKY
L'homme, ce puits ďinquiétude.
Ch. Péguy.

Sestup k bytostným základům lidské existence, v jejíchž hlubinách se rodí nejbolestnější otázky po smyslu všeho bytí, podobá
se krouživému pohybu spirály, postupující od povrchu k středu.
Není to však pohyb bez překážek jako ve vzdušném prostoru a
není to též pohyb rázem, nýbrž pomalé a únavné kutání vrstvami,
jimiž všední život zakryl onen prapocit našeho života, zasutý kdesi
vespod a proto našemu povrchnímu pohledu skrytý. Avšak jednou
v své zasutosti a skrytosti objeven; jednou poznán tak, že voláme
své »raptus sum« - není to ovšem jásavé zvolání sv. Pavla - prochvívá a prostupuje pak tento pocit celou naší bytostí a proniká
vším jejím konáním. I naše tvář, jež v řádu tělesném jediná věrně
zrcadlí všechna duchovní hnutí, ztrácí najednou rysy důvěřivosti
a klidné prostoty (snad jenom zdánlivé?), jež s radostným údivem
pozorujeme u dětí a je nyní až do svých nejjemnějších tahů utvářena tímto vše pronikajícím pocitem. Nesmíme se však domnívat,
že tu jde o stavy či nálady duše, o nichž mluví psychologie, o něco,
co vzniká a zaniká a nesmí nás také mýlit, označuje-li se tento
duchovní stav velmi často jako těžkomyslnost - to proto, že určité
duševní stavy jsou jen odrazem onoho existenciálního pocitu, jímž
je pocit prázdnoty, lhostejnosti a cizosti k jsoucnu, a kořen toho bezpředmětná úzkost. Tento pocit úzkosti zůstává většině z nás ztajen,
protože zasut všedním životem a jen v okamžicích - jako je na
příklad dlouhá chvíle, nuda nebo očekávání - objevuje se v své
plnosti, neprovázen vědomím úzkosti z něčeho..., nýbrž právě
bezpředmětností a tím úzkostí z ničeho. Zde se právě zjevuje a zírá
na nás Nic, nikoliv jakožto rozumové popření jsoucna, ale jako
cizost a lhostejnost ic němu (lhostejnost i k těm nejvyšším »hodnotám«, jak říká Guardini), vyvěrající až z vlastního temného jádra naší
bytosti: zde jako by se celé jsoucno kamsi propadlo a ztratilo pro
nás koeficient »hodnoty«.
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Stojíme nyní před otazníkem: proč vůbec si klademe otázku
po základu naší existence ? Proč stojíme s neklidem nad sebou samými? Uvědomiti si toto znamená vlastně zodpověděti již zčásti
ono věčně vzrušující, všechny věky a myslitele zneklidňující mystérium člověka a jeho podstaty. Neboť vězme, že už jenom vyslovení této otázky jest dáno toliko jemu. Už i ten nejslabší a nejjemnější záchvěv neklidu a pocit cizosti v tomto světě mluví o
něčem, co je dáno jen člověku a co nikdy nenajdeme v přírodě
rostlin a zvířat. Co nás uvádí v tichý údiv a úžas právě při pozorování přírodního dění, toť neúprosný, takřka slepý a osudový
běh zákonitostí v této oblasti, při naprostém uskutečňování smyslu.
Hle, květina. Ze semene vyrůstá stvol s listy, zakončený květem:
co skutečností, najednou, co dějů, jež s neúchylnou jistotou, hnány
neosobními silami, uskutečňují vlastní eidos této rostliny. Poznáváme
jasně, že zde vznikání i růst jsou podmíněny něčím neosobněnutným, co dává tušit velikost a slávu Tvůrce, co však samo o sobě
mluví o nepřítomnosti aktivního tvůrčího centra v přírodě. Tak je
příroda zakleta do osudové zákonitosti, jež se nad ní vznáší jako
kouzlo, jehož neúprosnost proniká i jednu část bytosti lidské.
Neboť jednou svojí částí je člověk ponořen do tohoto přírodního dění a jest jeho složkou. Ale přece nemůže nikdy být v ně
ponořen celý. Neboť cosi jej vytrhuje z této souvislosti a vrhá extaticky do jiné sféry, do sféry, která je oddělena ostrým předělem
od nutnosti a svatého klidu přírody. Jsou nesmyslné a pochybené
hlasy, doléhající k nám z minulého století jež z jakéhosi nedostatku
pýchy - či snad z přílišné slabosti? - tam, kde by byla oprávněna
(zatím co v ovládání přírody a ve zbožnění lidského rozumu jí
bylo až příliš) uváděly člověka do jedné roviny s přírodou, nepřipouštějíce žádného podstatného rozdílu a přelomu. Tyto teorie přezíraly onu novou a od neosobního přírodního činitele naprosto odlišnou mocnost, která právě přenáší člověka do roviny, v níž vládne
duch. Duch, toť proti přírodní neosobnosti a nutnosti právě zřídlo
osobní aktivity a svobody. Jest jakási relativní aseitas v duchu, která
plyne z jeho svobody a způsobuje rozmanitost jeho výtvorů - jen
lidská díla mají styl a jeho střídání, příroda jest uzavřena do eidetické nutnosti a neproměnnosti - a jest i pramenem duchovního
neklidu a oscilace mezi protivnými póly, které možno označit jakožto nenávist a lásku, zápor a klad. Láska - nikoliv láska psychologická, »cit«, stav duše, jenž vzniká a zaniká - nýbrž duchovní
akt, jímž celou bytostí přitakáváme tomuto světu, jest právě odpovědí na samotný akt Tvůrce, jenž z lásky stvořil svět »ex nihilo«
a je to vlastně poslušnost k onomu tajemnému puzení, jímž se
všechno jsoucno dere k existenci a tím ke kladu, neboť jsoucnost
jest již kladem. Je však dáno jenom člověku a jeho svobodě ducha,
že n e m u s í poslouchat tohoto zákona přitakání, jenž je v základě
všeho jsoucna, že se může odvrátit od svého nejvnitřnějšího puzení, že může popírat spění všeho jsoucna k plnosti a tím popírat
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i své vlastní určení. Toť druhý pól ducha - akt nenávisti, negace,
jíž se člověk vědomě vyřazuje z tajemné a hluboké harmonie všeho jsoucna, kdy neposlouchá zákona věrnosti, jímž vše stvořené
od neživé přírody až k zvířeti odpovídá na tvůrčí akt z lásky.
I rostlina, svým růstem až ke květu a k plodu vyplňuje neosobním puzením spoluznění svého bytí s prapříčinou světa; i zvíře
tak činí. V tom tedy je nízkost člověka, že tak činit nechce, ale
v tom je také jeho velikost, že je mu dána svoboda ducha a jeho
relativní aseitas, z níž může akt lásky splnit v míře daleko větší
než rostlina a zvíře. Oscilace ducha mezi aktem přitakání a popírání, mezi láskou a nenávistí v duchovním smyslu jest klíčem k pochopení zákonitosti duchovního vývoje vůbec. Zde se nám otvírají
daleké perspektivy na duchovní periodicitu, potvrzenou především
západoevropskou situací. Slyšeli jsme hlas o zanikajícím Západu,
v jisté;m smyslu podobně znějí myšlenky M. Berďajeva a P. Wusta:
není zde s mnoha stran dán výraz myšlence, že dějiny oscilují
mezi obdobími kdy se duch v zbožné úctě a v údivu sklání před
tajemstvím světa? Kdy poslušen svého určení, chce především láskyplným oddáním se skutečnosti v kontemplativním aktu poznávat řád tohoto světa a jeho Tvůrce, kdy v svaté prostotě se koří
před neproniknutelným tajemstvím a staví tak hráz vše pronikající
a zplošťující intelektuální hybris a mezi epochami, kdy pocit zbožné
úcty ke všem věcem a k prapříčině je nahrazen touhou po zmocnění se skrytých sil přírody a k jejich zužitkování ve prospěch
člověka, kdy pocit údivu a lásky k jsoucnu je nahrazen vůlí k moci,
úcta před mysteriem světa úsilím vysvětlit racionálně celou skutečnost, čímž ovšem je ztracena ona pokorná naivita, jakožto znak
náboženského člověka vůbec? Není to v prvém případě znak ducha přitakávajícího k jsoucnu stvořenému, jenž dává všem lidským
formám ráz, v druhém případě pak znak ducha popírajícího, jehož
ethos je dáno touhou zmocňovat se světa a pochopit jej v prometheovském odboji svým rozumem, což způsobuje zaslepenost
k podstatnému - znak to všech ďábelských forem ducha, které
nás ohrožují ze všech stran a přivádějí tento svět k nicotě ?
K existenciální podstatě člověka však patří, že jest uvržen do
tohoto světa. »Býti ve světě«, jak říká Heidegger, toť okruh jeho
existence, z něhož musí být chápán každý jeho projev. I akt lásky,
z něhož se rodí pravé poznání a pravé ethos, je ponořen ještě v hlubší
existenciální základ a má teprve na jeho podkladě své vlastní opodstatnění. Mluvili jsme o bezpředmětné úzkosti, kterou je lidské bytí
ve světě provázeno, jako je fuga provázena hlubokým tónem, který
jí dává zvláštní zabarvení. Jest jako neustále bodající a zraňující střepina skla, zarytá v našem těle. Úzkost boří platnost a hodnotu všeho
jsoucna ve světě, v ní se zde cítíme »cizí«, jsoucno je nám lhostejné, nejsme zde »doma«. Někteří, pozorujíce v duševním životě
odraz tohoto pocitu, hledají jeho výklad v duševních abnormalitách
a psychopatologických stavech, zatím co je to skutečnost vysloveně
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duchovní, tkvící v samotné existenci člověka. Většina z nás však
nepoznává této prázdnoty a bezpředmětné úzkosti, neboť ve všedním životě »ztrácíme« se takřka ve věcech a utíkáme před tímto
pocitem: teprve destrukcí všednodenní obecnosti, v níž se ztrácí naše
pravé já a naše vlastní možnost, teprve odstraněním tohoto nánosu
zjevuje se úzkost, prázdnota, cizost ve světě jako základní existenciální činitel. A právě zde, v této hlubině a z tohoto pocitu rodí
se vlastní otázka po smyslu jsoucna. Teprve zde, kde se jsoucno
propadá a zjevuje se nicota, vzniká první a základní metafysická
otázka: proč je vůbec něco a proč není spíš nic ? To však není jen
otázka, to je také údiv, jak už viděli staří, co přivádí člověka k otázkám metafysickým. Návrat z bezpředmětné úzkosti do tohoto světa
je tedy nejen provázen údivem z toho, že něco jest, nýbrž nesen
zároveň aktem přitakání a lásky k tomu, co je postaveno mimo
nicotu - k jsoucnu. Musí být přece Někdo, kdo vyvolal toto jsoucno
z nicoty, musí být někdo kdo chtěl, a z lásky chtěl, aby byl tento
svět, aby tato květina dorostla svého květu a plodu, toto zvíře dosáhlo plného uskutečnění svých možností, abys ty, člověče, byl,
byl v tom vlastním a vysokém smyslu, v němž bys vyplnil zde
v tomto světě své určení. I když nás neustále provází hluboký
spodní tón stvořenosti všeho a jeho konečnosti a tušíme v hloubce
vychýlení všeho jsoucna z vyššího řádu - i v onom zdánlivém klidu
přírody to cítíme - přece jsme v resonanci s nejvnitřnějším puzením
všech bytostí, když láskou k tomuto světu odpovídáme na lásku
jeho Stvořitele. I poznání je neseno láskou. V lásce totiž vynořují se
duchovnímu pohledu nové skutečnosti a jenom pohled lásky poznává plně - není správné tvrzení, že láska »zaslepuje«. Milovaný
předmět, obepjatý pohledem lásky, jakoby vyzařoval všechny skutečnosti v něm skryté, všechny své hodnoty, což není dáno pohledu
jen rozumovému a dokonce už ne poznání, které jest neseno vůlí
k ovládnutí. Láska právě nechává předmět tak jak jest a proto
jej poznává plně, touha po moci chce mít předmět jiný a proto jej
zťcřivuje - láska ví, že věci vyšlé z rukou božích samy hovoří o své
podstatě a tím o svém Tvůrci, nenávist a touha po moci - jež je
na dně myšlení a konání moderního člověka - však vyhání všechnu
objektivní podstatu ze světa a staví jako vrchol lidské já, jež uznává
ve skutečnosti jen to, co do ní samo vkládá. Metafysické poznání
je tedy ono poznání, které je poháněno láskou, láskyplným oddáním se předmětu, je to rytmus ducha, jenž od temného pocitu bezpředmětné úzkosti a nicoty přichází s údivem nad tím, že něco
jest, k radostnému přilnutí z pocitu lásky k tomu, co jest. Z úzkosti
a lásky spředeno jest nejvyšší poznání lidské, od úzkosti a metafysické prázdnoty jde k uchopení plnosti jsoucna v jeho podstatě,
aby se tak člověk stával zrcadlem světa, a v tomto rytmu úzkosti
a lásky je zřídlo vlastního poznání člověkova - ale také jeho věčného neklidu.
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LISTY Z Č E S K O S L O V E N S K A
O H O D N É R E F O R M A C I A ZLÉ P R O T I R E F O R M A C I
Mnoho na slovo vzatých učenců a odborníků stanovilo, že reforma byla hodná a protireforma zlá, že demokracii jest potahovati
již z hnutí táborského, že importované lutherství v Čechách jest
cennější než češství Balbínovo a druhů; pro vyklizování Koniášovo
se zapomnělo na nesmyslnou knihobornost Josefa II. atd., atd. To
je všechno tak samozřejmé a do omrzení čtení omleté a sepisované, že nechceme na tom vyvraceti ani chlup. Nesčíslným škrtáním per byla vyloučena velká většina z národa a protestantství
s atheismem se předhánělo v exploitování »husitských tradic«. Divíme se tedy DNES jedině tomu, že se vyskytne ještě někdo, kdo
mohutnými šrouby devítisetstranného popsání papíru utahuje tuto
samozřejmost, jež nemá odporu. A protože i my na tomto místě
pěstujeme neutiskování národních ctností, hodláme podepříti nejvybranějšími argumenty nejnovější grandvýpotek Jana Blahoslava
Čapka: »Československou literaturu toleranční 1781-1861« (dva díly
o 844 stranách), který neohlížeje se pranic na slepou spravedlnost
vyloučil znova oněch 70% (ať jich bylo tenkráte víc!) katolíků z krásného období nadějeplného obrození českého národa, vypodobnil visi
heretického blouznění, jak bychom my nikdy nedovedli, dokázal
postaviti proti sobě tak příkře matku a syna, haně germanismus
Marie Terezie a velebě ne-li národní tedy toleranční stránku Josefa
II., dovedl Máchu založiti reformačně, velmi chutně si vycucal lineární ideu českoslovenství docela mimo katolickou většinu, nezapomínaje vyloučit katolíky z národa se vším všudy.
Methoda, způsob podání, historické koincidence, samozřejmost
blouznění jsou tak okouzlující, že jsme ani na okamžik neotáleli a vyslali jsme k nejnovějšímu potvrditeli méněcennosti katolické většiny
českého národa a montéru českých dějin jednoho pána na kus řeči.
Řeč pak se nesla takto:
PHC PUCYNA: Dobrý večer, pane doktore! Jste mým a p.
dra F. M. Bartoše krajanem. Nechcete se zúčastniti na mém novém
podniku a spoluzaložiti »Učenou společnost pro podporování východočeského blouznilství a jihočeské snivosti«? Byl by to spolek
pro vzácné příznivce historie, té staré učitelky, s kterou se ve volných chvílích po vyčerpávající celodenní práci laskáme. Konečně
nástup mladých, konečně dovršení úporného úsilí malého českého
ducha pnoucího se k vyšším metám!
J. B. ČAPEK: »Je nápadné, že rozmach blouznilství byl na Hradecku a vůbec ve vých. Čechách.« (Liter, toler. díl I., str. 122.) »Český
smutek zosobňoval šumař, toulající se po světě, a písmák, zpívající
tlumeně ve své světnici.« (I. 95.)
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PHC PUCYNA: Ano, rozpomínám se na to s nemalou hrdostí,
i já patřím k jednomu šiku blouznilů a pevně věřím, že půjde-li
to takle dál, bude brzy celý náš národ jedinou velkou rodinou východočeských blouznilů a jihočeských snivců. Už dávno tomu tak
mohlo být, avšak sveřepý Řím...
J. B. ČAPEK: »a jiné lesy, hvozdy a háje jsou svědky těch
dob (cit. Temno str. 155 a d. - I. 26). A také jeden z hrdinů v díle
známé autorky, která horlivě studovala život blouznivců.« (I. 126.)
PHC PUCYN
: To Temno bylo, pane doktore, asi moc zlé...
J. B. ČAPEK: »Katolická většina národa tápala v přítmí podivných pověr a duchovní otupělosti.« (I. 53.)
PHC PUCYNA: Vím - u katolíků je to zařízeno tak i dnes jak jste dokázal Vy, Jirásek, Vrba a jeden redaktor jednoho krajinského týdeníku - nevzpomínám právě kterého...
J. B. ČAPEK: »A nejlepší lidé jsou přišlápnuti k zemi, nebo
i jí zcela zbaveni...« (PHC PUCYNA do toho: »Nestrašte, pane
doktore!«) »Barrésovo slovo Déracinés je tu zcela vhodné, ač v poněkud jiném smyslu.« (I., 31.)
PHC PUCYNA: Máte úbělný styl, pane doktore. Nechci se
sice s vámi měřit, ale bylo by mi ctí, směli-li bychom si vyměniti
styl, víte asi tak jako si filatelisté vyměňují známky. Dal bych vám
třebas tuto větu: ...Vidina dávných osudů, přetrpěných bolů, ale
plná rudých červánků, které se nyní v naplnění prorockém vrství
před naším duchovním zřením, prochází v pásmu sladkého tajemství, které jsme tušili oněch plných 300 (slovy: tři sta) let. Čas
nadešel... Jakou větu byste mi za to dal?
J. B. ČAPEK: »Podhorské krajiny zachovaly si mužnou tesknotu z oněch dob. Fary, přitulené v družném sousedství šumících
starých lip k jednoduchým bílým kostelům, s vysokými a úzkými
jehlancovitými věžemi, které se jako strážci rozhlížejí po širé zelené planině, na níž se vše krčí k zemi, až na ty skupinky topolů
a olší. Ty kostely jsou středy malých uzavřených světů - kotlin
a říčních údolí, náhorních planin a polonin; táhlými hroty jejich
věží a stoupajícím hlasem jejich zvonů vzpínala se lidská touha
do svobodné výše, k horským štítům, které v odvěké nehybnosti
mlčí nad lidskými hnízdy. Ta žízeň snad nejžhavěji tryskala z duší,
které se shromažďovaly pod pokornými krovy těch modliteben, jimž
nebylo dovoleno pyšnit se velitelskou kolmicí věže. Granitové štíty
Vys. Tater, hrotitě strmící nad proměnami věků, tam dole, ... chránily nejen Janošíka, ...ale i opuštěné a štvané udržovatele a živitele
československého ducha v době, kdy v rovinách Labe a Vltavy, Moravy a Váhu triumfovala cizí moc a cizí kultura a k jejím nohám
se plazila domácí otupělost a nevědomost.« (I., 32.)
PHC PUCYNA: Báječné! Dám se poddat! Jinak ovšem to ani
nemohlo dopadnout. Jezoviti pálili knihy, kde na jaké přišli, a »sebevědomá habsburská suverénka«, jak jste ráčil nazvati Marii Terezii,
se chovala nectně.
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J. B. ČAPEK: »...pod její ochranou bylo spáleno více knih
než za dřívějších Habsburků; její mocenské úsilí bylo však zmařeno
pruským králem a její duchovní nátlak českým sedlákem.« (I., 45.)
PHC PUCYNA: Toť hrozné. Zde je ovšem nejasná ještě otázka
známého ius primae noctis, která měla být ve vašem díle blíže
osvětlena. Jisto jen, že Marie Terezie holdovala tomuto právu, kdežto
Josef II., ušlechtilý modrooký blondýn, hověl spíše tolerančnímu patentu, jak jste ráčil dokázati. Jako by to ani nebyl Habsburk!
J. B. ČAPEK: »Josef II., poučený teoriemi osvícenskými a praktickými argumenty fysiokratickými a ekonomickými, vystupuje stále
aktivněji.« (I., 47.) »Josef II. byl především étatista a nikoliv osvícenec.« (I., 50.)
PHC PUCYNA: To víte, husité se také jen tak lehce nedali.
Jak používáte...
J. B. ČAPEK: »...podobenství Antona Štefánka: Husité zasadili tam (na Slovensku) strom, exulanti přišli a zalili jej.« (I., 89.)
PHC PUCYNA: Hm... podobenství poněkud neslušné... avšak
čeští exulanti na Slovensku záhy zdomácněli. Jako ten Jiskra. A vůbec československý problém jste jako mladý badatel zdůvodnil podivuhodně přesvědčivě.
J. B. ČAPEK: »Je zvláštní, jakou popřával Stúr volnost v impulsivních projevech polemických, ač e r o t i c k é s k l o n y tak nemilosrdně potíral.« (II., 246.)
PHC PUCYNA: Vidíte, to je, co říkám i já. Tohle neměl Štúr
rozhodně ze sebe. Víme z dějin, že i tatík Žižka byl jinak velký
demokrat a popřával mluvit kde komu, avšak tyhle erotické sklony,
jak známo, adamitů, vystát nemoh. O celých 400 let před Štúrem!
J. B. ČAPEK: »Vojenský význam husitů na Slovensku básnicky
zvěčnil Alois Jirásek; k vylíčení jejich významu národně duchovního by bylo potřebí dalších tří dílů Bratrstva.« (I., 89.)
PHC PUCYNA: Dovolte, abych vás opravil ve vaší nemístné
skromnosti. Již jen jednoho dílu jest potřebí. Dva právě leží přede
mnou a na ten třetí ještě, doufám, nás, Mistře, nenecháte dlouho čekat.
VZDOROSLAVÍČEK

V A R I A
K LITERÁRNÍ Č I N N O S T I ČESKOSLOV. PROTESTANTŮ
Jan B. Čapek, Československá literatura toleranční 1781-1861. I—II, str. 3 8 3 + 4 6 1 .
Knihovna České mysli, sv. 10-11, Praha 1933.)
Redakce si tento odborný posudek vyžádala. Přeje-li
si čtenář příznivější soud o této novince knižního trhu,
odkazuje se na Listy z Československa.
Red.
Po menších pracích, v nichž se zabýval jednotlivými zjevy z naší náboženské
poesie, přistoupil Čapek k syntetickému zpracování literární tvorby československých
evangelíků v nové době. Práci svou ohraničil na jedné straně vydáním tolerančního
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patentu, na druhé prohlášením formální rovnoprávnosti všech náboženských vyznání
v Rakousku r. 1861. V tomto časovém období pak zabývá se studiem krásné a písňové
tvorby evangelického původu, k ostatní, jmenovitě vědecké činnosti našich protestantů přihlíží jen v zvlášť významných a zajímavých případech. Neomezuje se toliko
na prozkoumání literárního díla, nýbrž všímá si i života autorů a snaží se jej aspoň
stručně vylíčiti, jmenovitě v případech, kde jde o autory, jichž si naše literární
historie dosud nepovšimla vůbec anebo jen málo. Vedle toho přihlíží i k četným
anonymním skladbám, jmenovitě písním, jichž se v rukopisných sbornících z konce
XVIII. a počátku XIX. stol. zachoval značný počet. Studovanou dobu rozděluje na
čtyři periody, z nichž první je charakterisována velkým počtem básníků lidových
a příležitostných, druhá (1803-1818) Palkovičem a Tablicem, třetí vystoupením Kotlářovým, Šafaříkovým a Palackého, čtvrtá (1844-1861) osamostatněním spisovné
slovenčiny. Úvodem podává rozsáhlý obraz doby, charakterisuje duchovní a kulturní dědictví české reformace, období protireformační i duchovní stav doby toleranční, potom studuje jednotlivá období a to nejprve lidové autory, pak veršovce
příležitostné, autory chrámových písní a konečně skutečné básníky.
Čapek si je vědom obtíží literárně-historické studie, jejíž materiál je určen
hlediskem konfesionelním, tedy kriteriem zcela neliterárním, předpokládá však, že
v dané době náboženství znamenalo aspoň jednu z dominantních sil a že literární
produkce evangelíků v tomto období má určité charakteristické rysy, jimiž se liší
od ostatní naší literární tvorby. Tyto předpoklady lze připustiti pro počátky studované doby, kdy většinu literárně činné inteligence tvoří kněží a kdy v této produkci převažuje tvorba příležitostná, vyplývající z povolání svých původců. Jakmile
se však objevuje skutečné literární snažení, mizí tato konfesionelní výlučnost vyjma její nejvlastnější pole, duchovní píseň - a není rozdílu mezi autory evangelickými a katolickými. Není proto pochyby, že by práci Čapkově bylo prospělo,
kdyby byl svůj původní úmysl, zpracovati celé stopadesátiletí české a slovenské
evangelické literatury, zredukoval ještě více - vždyť na př. již v Tablicových Poesiích je dost nesnadné zjišťovat pečeť autorova náboženského původu. Takové omezení by se projevilo příznivě i tím, že by autor byl mohl důkladněji prostudovati
počáteční období, které vzbuzuje tím větší zájem, že úzce souvisí se známou Masarykovou thesí o působení reformačních idejí v našem obrození. Tato souvislost
je ostatně patrna i v celém duchu práce, která svědčí o daleko větším autorově
zájmu o ideje než o hodnoty pouze a skutečně literární. Srv. jen autorova vlastní
slova (I. 9): »Přehled toleranční československé literatury jest především historií
reformačního a nábožensky národního vědomí na prahu nové doby, historií reformačních ideí vývojově usměrněných nebo nepohnutých, obohacených nebo ochuzených, jest i historií citových obsahů a v souvislosti s nimi i básnických tvarů, ač
namnoze nepříznivými okolnostmi stísněných.« Jde mu tedy především o zhodnocení evangelického přínosu do naší národní kultury.
Hlavní význam toleranční literatury spatřuje Čapek v tom, že »udržovala vzájemnost a jednotnost československou v prvních dobách obrozenských, a že zprostředkovala vysílenějším Čechám a Moravě duchovně národní hodnoty, uchované
na Slovensku«. Jednotu československou představují podle něho v období tolerančním
jedině evangelíci (slovenští katolíci se hned od samého počátku pokoušejí o vytvoření samostatného spisovného jazyka). Tato formulace je velmi nešťastná a nedomyšlená : Čapek chápe čsl. jednotu především jako jednotu spisovného jazyka, češtiny -
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nepřihlíží ovšem k tomu, do jaké míry je čeština i slovenských tolerančních autorů
proniknuta zejména lexikálními (ale i formálními) prvky slovenskými - a proto také
vylučuje ze svého materiálu tvorbu slovenských evangelíků po r. 1844, pokud není
psána česky. Je to pojetí, jak patrno, ryze formální, nepřihlížející k objektivním
znakům a připouštějící subjektivní element, proti kterému pak Čapek sám, když
se počne uplatňovati proti jeho koncepci, tak horlivě a zbytečně polemisuje (ve
výkladě o Štúrovcích).
Zmínili jsme se již výše, že partie pojednávající o prvním období by byla
měla býti důkladněji propracována. Projevují se v ní totiž některé nedostatky až
překvapující, tak zejména Čechám je věnována daleko větší pozornost než Slovensku,
ač autor sám opětovně zdůrazňuje, že těžiště toleranční literatury je na Slovensku.
Pro Čechy sebral autor s velkou pílí velmi značný materiál rukopisný (jmenovitě
z východních Čech), nezmiňuje se však nikde, zda na Slovensku podobný materiál
také existuje, a většinu slovenských autorů nezná tu z vlastní četby, nýbrž přejímá
údaje o jejich pracích z druhé ruky. Vylíčení duchovního stavu českých zemí jsou
věnovány obsáhlé partie, pro Slovensko se spokojuje povšechným náčrtem; zejména
paušálně je podán přehled duchovního dědictví reformace - i když jde místy o věci
známé, detailní přihlédnutí by pozměnilo v lecčems autorovu perspektivu. Tak když
mluví o lásce k mateřskému jazyku a kultu bible Kralické, bylo by zajímavé konstatovat, že Tablic zásluhu o přeložení Písma do mateřského jazyka a jeho zavedení
do bohoslužby připisuje nikoli Jednotě, nýbrž Lutherovi (Sbírka svatých řečí, str.
82-3) a všimnou ti si pravověrně kritického stanoviska Institorisova ke kalvínským
tendencím, projevujícím se podle něho v margináliích Kralického překladu (někde
se dostaly dokonce i do samého textu), za něž prý nelze činit zodpovědnou celou
Jednotu, nýbrž jen překladatele (Potřebné ponapravení). Také pro chápání čsl. jednoty
v prvním období tolerančním by bylo třeba probrati kriticky ještě další doklady,
z nichž je jasně patrno, že tato otázka ani v počátcích nebyla tak jednoduchá a
jednosměrná, jak se jeví z Čapkova líčení. Autor nezná obsáhlé dílo Rapantovo
»K počiatkom maďarizácie«, z něhož by se byl mohl poučiti o chápání patriotizmu
v XVIII. stol., ani jeho studii »Maďarónstvo Bernolákovo« (Slov. dielo 1929-30,
též separát), která osvětluje »uhroslovenství« Bernolákovo jinak, než ostatní literatura autorem citovaná - pro práci Čapkovu by to mělo tím větší význam, že by
byl mohl konstatovati zcela stejné »uhroslovenství« i u některých autorů evangelických, jimiž se zabývá, tak jmenovitě u M. Semiana (Kratičké vypsání) a Ondřeje
Plachého. Tento dokazuje v poznámkách k prvé knize své velmi patriotické skladby
Fidelitas Hungarorum erga regem (1791 v B. Bystrici, II. kniha 1796 v Štiavnici)
společný původ Maďarů a Slovanů a příbuznost jejich řečí navzájem i s hebrejštinou a v § 4 podává seznam formálně i významově identických slov v slovanštině
a maďarštině, uvedený touto významnou poznámkou: »Lingua Slavina, seu Slavica,
Bohemica etiam vulgo dieta, cuius sunt dialecti: Polonica, Russica, et reliquae,
quantam cognationem, si suffixa exceperis, cum Originali Hebraeo-Scythica habeat,
potest is iudicare, qui vel Biblia Sacra, Slávo-Bohemica cum Originali confert. Čerte
p o s t H u n g a r i c a m l i n g u a m , vix ulla alia, praeter Slavinam, ad interpretandum
textům hebraeum aptior esse potest.« Tedy běžný názor o slovanských jazycích jako
dialektech češtiny, jejž později Šturovci aplikovali na slovenčinu, ale zároveň cení
maďarštinu výše než češtinu. To je věc, která by zasluhovala podrobnějšího rozboru,
stejně jako Semianův výrok v úvodu k překladu Kartigam: »Nečeštil sem všudy
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tak, jak bych byl mohl, abych snad některým čtenářům nebyl k vyrozumění příliš
nesnadný. » Raději sem tedy některých slov s l o v á k ů m z n á r n š í c h , n e ž l i Čec h ů m , užíval« (jako příklad uvádí k o č i š , h i n t o v , v a č e k , g r ó f a vyslovuje
dále naději, že toto počínání snad nezpůsobí českým čtenářům tak velkých obtíží).
Jako zde, i v některých jiných ohledech Čapek vnáší do minulosti dnešní
hlediska, tak zejména pokud jde o protihabsburské založení evangelíků. Považuje
na př. za nutné omlouvat Doležalovo oslavování rodu Habsburského poznámkou, že
Doležal »byl j i n a k velikým milovníkem českého jazyka, národa a literatury« (I. 145).
Jinde vykládá podobné oslavné projevy úředním nátlakem, což je vysvětlení velmi
pohodlné, ale je otázka, lze-li jen jím objasnit na př. výrok Tonsorisův o návštěvě
Josefa II. v Uhrách, že »svými svatými šlepějami po Uherském světě choditi ráčil«
(Memorabilia imperatorum, r. 1770). Také je těch projevů daleko více, než jich
Čapek uvádí (Tablic 1804, Korček Solennia VII, J. Trokan a j.).
Již tu je patrno, že se Čapek nedovede všude smířiti s fakty tak, jak jsou.
Ještě markantněji se to projevuje, když poměrnou skoupost projevů reformačního
vědomí v Kollárově Slávy dceři vysvětluje takto (II 67): »Je však třeba stále pamatovat na základní fakt, že Slávy dcera není svobodně integrálním projevem básnické osobnosti, ale skladbou usměrněně buditelskou« i dále (II 89) znovu soudí,
že Kollár měl hlouběji a plněji vyjádřit duchový obsah vývoje národního. Takto
interpretovati materiál je naprosto nepřípustné, neboť tím padají všechna objektivní
kriteria a každému je dovoleno vyčisti z materiálu, co se mu hodí. Podobně vykládá Čapek Cechům, jak měli daleko více pečovat o československou vzájemnost
(II 28 o Hronce, II 286 o Hurbanově Nitře). Je v tom všem značný nedostatek
klidu a objektivity, který se projevuje ještě rušivěji v nekritickém opakování nedoložených názorů a soudů, jmenovitě o věcech a dílech neprotestantských i v posuzování některých specielních prací, jež Čapek bez odůvodnění prostě odmítá
nebo přechází, protože se nesrovnávají s jeho pojetím (I 74 Bittner o Herderovi,
II 79 Hendrich o Kollárově upravování Hlasů, II 72 Chudoba o religiositě Kollárově).
Příliš jednostranné zaujetí a místy i apologetická tendence způsobují také, že Čapek
přehlíží některé zajímavé otázky a problémy, jež bychom rádi viděli blíže osvětleny - tak není na př. vyloženo, jaké celkové stopy zanechalo v Cechách působení
slovenských kazatelů po vydání tolerančního patentu, není dosti podškrtnut zajímavý
fakt, jak málo z nich v Cechách vytrvalo a zdomácnělo (kalvínští Maďaři splynuli
úplně s českým prostředím a stali se i českými spisovateli, zdá se tedy, jakoby již
tehdy » patriotismus eklesiastický« byl silnější než nacionální). Také by se bylo
možno tázati, zda na vysvětlení zcela odlišného rázu evangelického písemnictví
českého a slovenského v prvé době toleranční stačí pouze fakt, že toleranční patent
v Cechách vytvořil zcela nové poměry, kdežto na Slovensku jen uvolnil a osvěžil
síly již trvající. Zde by bývalo dobře podati podrobnější obraz literární činnosti
průměrného slovenského evang. faráře, jenž by konkrétněji ukázal, co si s sebou
přinášeli do doby toleranční, zdůraznil větší měrou jejich tradicionalism a zároveň
i umožnil posoudit, v čem se jeví působení nových, svobodnějších poměrů. Tento
nedostatek však již souvisí s tím, že Čapek jen málo ze starších slovenských autorů
zná z vlastní četby.
To je patrno na př. velmi jasně u M. Šuleka (I 288'9). Praví o něm, že se
neomezoval jen na duchovní písně, ale pustil se do zveršování různých prosaických
elementů, jež svědčily o tehdejším úpadku básnického vkusu na Slovensku, který
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zavinily i všeobecné evropské poměry literární (cituje tu i Lansona). V tomto oboru
»Šulek se skromně zaskvěl v skládáním Recept boží proti krátkosti života atd. potvrzený na dlouhém totižto životě ..paní J. Platthy. Téže paní věnoval prý Sulek
i pohřební verše - Čapek tu odkazuje na Záthureckého, který je prý »otiskl v Priateli školy a literatury I. Tamže (1860, 204) se jich dovolává polemicky Radlinský.«
V seznamu pramenů II 436 uvádí, že je otiskl Záthurecký v Priateťi (sic) školy
jimiž se Sulek »skromně zaskvěl«, vůbec neviděl: Záthurecký z nich skutečně otiskl
ukázku, ale v Priateli školy evanjelickej I, 1880, 57-60; považuje je za znamenité
proto, že vybočují z běžného rámce podobných skládání hojnými satirickými šlehy.
Z. podotýká zároveň, že je snad viděl někde otištěny, o dva roky později, v Korouhvi na Sioně 1882, V, 54-6 je identifikuje s Receptem (nikoli Recept s Knihou
gazdovskou, jak jeho zcela jasný výrok mylně chápe Čapek). A takový je i fakt,
Recept boží není snad nějaká samostatná skladba didaktická, jak se Čapek domníval
podle neúplného titulu uvedeného u Jungmanna, nýbrž právě valedikce nad hrobem
paní J. Platthyové. V plném titulu, který Čapek mohl znáti z Tablice, jsou obsažena
i slova (prokázaný na dluhém životě) »a b l a h o s l a v ě n é s m r t i , « jež Jungmann vynechal a jež by snad byla uvarovala Čapka před ukvapeným a generalisujícím filosofováním o povaze veršů, jichž nečetl. Čapek ovšem dovede charakterisovati i skladbu,
jež vůbec nebyla napsána (zamýšlenou epopej Palackého II 101) a proto mu nepůsobí potíží utvořiti si z neúplně známého titulu názor o skladbě skutečně existující.
Ještě horší omyl se mu přihodil (I 227-9) s Pavlem Šrámkem, kde spojil otce
a syna v jedinou osobu. Otec byl Pavel - nikoli Petr Pavel - a zemřel 25. II. 1830,
jak to jasně vyplývá z XXII. sv. Solennií (str. 55-66 jeho životopis od M. Kolbenheyera, Carmen funebre od J. Gála str. 71, kde je výslovně uveden rok 1830; Ríznerův omyl vznikl tím, že tento svazek Solennií byl vydán až 1831; že Šramko
nezemřel již 1812, mohl Čapek vědět i z oslavných veršů Tablicových z r. 1823,
jež cituje I 369 i v seznamu pramenů, které však patrně zase nečetl). Z jeho životopisných dat, uvedených u Tablice, vynechává Čapek studium ve Vídni a v Prešpurku; ve Velké Paludzi byl Šramko nejprve pět roků učitelem, teprv potom
kazatelem. Prací mezi malohontskými osvícenci se zúčastňoval jen málo, za to tím
horlivěji jeho syn Petr Pavel, nar. 29. VI. 1775: on to byl, jenž pracoval v literární historii, doplňoval Wallaszkého a napsal životopis S. Kollára (Pavel byl již
tehdy mrtev) a v malohontské společnosti se stavěl na odpor snahám Holkovým.
Šramkovodílo Života a smrti požehnaná památka má 174 stran, nikoli 8 (Jungmann
má správné číslo, Čapek však jeho údaj o formátě mylně vztahoval na rozsah; také
Tablic má přesná data), a je to skladba biograficko-didaktická, líčící celý život Šramkovy první ženy (obsahuje i cenné údaje autobiografické; Šramko tu uvádí datum
svého narození 14. únor) a dávající jej za vzor jiným ženám. Obsahuje i vložené
skladby jiných autorů, tak jmenovitě Semianovu oslavnou báseň na Šramkův sňatek, pohřební verše Ambrozyho, kázání M. Šulekovo, i vlastní epithalamium Šramkovo, zajímavé důsledně provedenou paralelou mezi životem a smrtí fénixe a svobodným životem mladého člověka, jenž sňatkem umírá, aby se v manželství obrodil
a vstal jako bytost úplně nová. Je tam i několik veršů, jež složila Šrámková manželka k Semianovým jmeninám a kondolenční verše manželky Semianovy - tedy
hned dvě slovenské básnířky ještě z doby před tolerančním patentem. - Pamětný
Sloup zůstal jen v rukopise.
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Podobné omyly nacházejí se i jinde, tak na př. Tonsorisova Zdravá radda lékařská je prosaická snůška předpisů a receptů lékařských, kompilovaná z různých
pramenů, teprve ke konci (str. 227-60) jsou verše » Přídavek k Zdravé Raddě lékařské užitečný, z školy Salernytánské vybraný«, tedy překlad známého středověkého skládání (verše Čapkem citované jsou na str. 234). Také Tablicův překlad
Spaldingova spisu, o němž Čapek výslovně praví »Je to zpracování veršované,
básnicky bezvýznamné«, je ve skutečnosti prosaický.
Podobných chyb a nedopatření, jež dokazují, že Čapek nečetl (aspoň ne dobře)
řadu věcí jež cituje a uvádí mezi svými prameny, je více, na př. I str. 276-8 pozn.
249, 255, 259 nepřesné citáty z Tablice; str. 318 tvrdí, že malohontská spol. působila do 1830 a také Solennia vycházela do té doby, ač Osuský i Zítko uvádějí
i poslední tři svazky Solennií z r. 1836 a 1842; 337 zaměnil dvě básně Rohoňovy,
338 nesprávně chápe Štajglovu báseň »Mol v knize«, 339 Štajglova skladba na korunovaci královny uherské je prosaické kázání, nikoli verše; 341 výklad o originální koncepci Holkově (jehož se dovolává i II 372) se zakládá na mylné interpretaci Holkových slov (Solennia VIII 49-50): Holko vybízí tu k vydávání nových
knih, přiměřených současnému stavu vědění, ad commendandam alendamque pietatem - těch knih je třeba a nikdo jich nechce psát, raději užívají zastaralých knih
zděděných. - Nelze zde však všechny tyto detaily rozváděti. Větší nedostatek je,
že Čapek nepokládal za potřebné přihlédnouti k bohatému a snadno přístupnému
rukopisnému materiálu v archivu Slovenského Nár. Muzea a Matice slovenské. Tak
na př. velmi obsažný sborník pohřebních veršů (archiv Mat. sl. č. 195) by mu byl
poskytl zajímavý pohled na vývoj tohoto literárního genru v XVIII. stol. - je tu
zastoupen M. Sulek (str. 105, 325, je tu i vložen tištěný Recept boží), P. Šramko
(str. 67, verše z r. 1770, jež byly též tištěny v Prešpurku u Landerera; str. 267
vložen Běh života atd.) i jiní autoři, z nichž někteří dosud neznámí, na př. Matěj
Dureus (str. 22 z r. 1763), J. Baranyi (str. 568 z r. 1740), J. Bruck (str. 610), Greg.
Fábry (str. 379 z r. 1757) a j., dokonce i verše, jež jsou prý opsány z žilinského
tisku z r. 1700. Toto faktum je tím zajímavější a důležitější, že všechny tyto valedikce jsou psány alexandrinem, většina pak v čtyřveršové strofě o jednom rýmu,
jejíž původ Čapek marně hledal pro vysvětlení závěru Doležalovy Tragedie. Že
skutečně Doležal tuto formu zná z valedikcí, je prokázáno nejlépe tím, že ve sborníku nacházíme i jednu jeho skladbu, str. 563-568, s označením: I n e x e q u i i s
M a r i a e C h o v a n A n n o 1 7 7 8 d i x i t A u g u s t i n u s D o l e s c h a l V. D. M.
(otisknu tuto skladbu jinde) - je to tedy nejstarší dosud známá práce Doležalova.
(Pro ocenění vlivu jeho Tragedie v pozdější době je také v Matičním archivu materiál - dvojí volné zpracování nebo přepis, jejž pořídil tkáč Samuel Křižko, č. 303
a 337). Podobných rukopisů je více, tak na př. v archivu Sl. Nár. Muz. č. 656
z r. 1742, č. 94 (possessor est Samuel Schulek) obsahující mezi jiným i Semianovy
verše nad hrobem prešovského rektora S. Reberyho (str. 118nn.), které jsou i v č.
96 a byly také tištěny r. 1780. Zajímavé je i č. 434 (Muz.), nadepsané: »R. 1794
dne 22. Decembris pohřební verše k poctivosti D. C. h. někdy muže Josefa Hrebenda, Tisovské církvi evang. někdy S. B. kaz
dne pak 27. I. 1830 přepsané
. . . k vůli Mateje Hrebendy, vnuka jeho«, s poznámkou na titulním listě: » Tento
Josef Hrebenda byl narozen 1714. d. 13. Decembra v Čerenčjanskej fare, kdež jeho
otec Tobiáš Hrebenda na ten čas byl knězem* (sr. Solennia XV 36; působil tam
1713-1720). Uvádíme tato fakta proto, že z nich jasně plyne, že Čapek M. Hre-
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bendu neprávem zařadil mezi veršovce lidové - bylať přece podle tohoto svědectví knižní kultura v jeho rodě domovem aspoň již 100 let před jeho narozením.
(Jeho Poklad srdce, opsaný Ondřejem Hlobetzym r. 1839, je v archivu Mat. sl.
č. 552, jiný exemplář v knihovně Tranosciovské. V archivu Muz. č. 79-M jsou
opsány lidové písně jím sebrané.) Další doplňky - na př. J. Ambrozyho překlad
Šturmova Kochání se s Bohem z r. 1787 - opět necháme stranou, jen bychom
snad ještě mohli uvésti z Matičního archivu č. 75 a 2, Básňe Českje i Slovenskje
D. V. Maróthyho od r. 1843. Podobně jako tohoto autora vynechal Čapek i M.
Jadcka a Dan. Krmana nejmi. - bylo by tedy lze k obrazu Čapkem podanému
připojití dost věcí, z nichž některé aspoň tak důležité, jako materiál z českých lidových veršovců do práce pojatých.
I když tedy Čapkova práce přináší leckteré novum, jmenovitě tím, že z církevní historie evangelické uvádí do dějin literárních nejedno jméno, dosud se v ní
nevyskytující, nesplňuje přece cílů, jež si autor vytkl, aspoň ne v té míře, jak se
o tom sám v úvodu vyslovuje. I v tom materiálu, jejž zpracovává, dalo by se pro
literární historii získá ti daleko více, kdyby autor věnoval více pozornosti hodnotám
a formám literárním než pohybu ideí.
JAN VILIKOVSIC?

M A L f P O D N I K V KRISI
Sekulární změny v hospodářství, zrychlené hospodářskou krisí, zasáhly i do rozvrstvení podniků. Tato doba nutí, aby se struktura hospodářství změnila podstatněji:
Podle koncentrační teorie, dosud většinou pokládané za všeobecně a neomezeně platnou, má velký podnik převahu nad malým, což vede ke koncentraci podniků
a k » přirozeně nutnému zániku« malých. Tato teorie, vyjádřená Marxem, se stala
majetkem celého veřejného mínění, liberály a středostavovské konservativce nevyjímajíc. Veřejnost se spíše obávala rychlého postupu koncentrace a náhlé proletarisace mas. Koncentrace podniků se stala znamením pokroku a naděje, že by se
tato tendence zastavila, byla pokládána za absurdní. Nepatrné výjimky spíše potvrzovaly pravidlo. Malý podnik v průmyslu a obchodu stejně jako v zemědělství, prý
se udržoval jen »nadlidskou prací a podlidskou obživou«.
Nemůžeme tvrdit, že se koncentrační tendence obrací v parcelaci velkých
podniků také v průmyslu a obchodu, ale jisté je a potvrzují to četné zkušenosti
z této doby krise, že tempo koncentrační se povážlivě zpomaluje. Odolnost malých
podniků sesiluje a jsou odbory, kde si velké podniky stěžují na konkurenci malých.
Nás tyto úkazy přesvědčují tím spíše, poněvadž je známo, jak velkým podnikům
bylo vždy se strany veřejné politiky straněno a jak naopak zájem o malý, zejména
řemeslný podnik byl úplně obětován. Je všeobecně známo, že k hromadné nezaměstnanosti nejvíce přispívají velké továrny, že notoričtí neplatové daní pocházejí
z vrstev největších poplatníků a že přes sanaci bank byla vlastně provedena sanace
velkoprůmyslu.
Velký podnik je kategorií, pro kterou přímo platí většina dobrodiní, vyplývajících z t. zv. hospodářské politiky. Aby tyto výhody získaly, zajistily si velké
podniky podporu politických stran. Přijaly do správních rad vysloužilé i činné politiky
bez valných rozdílů politického přesvědčení, často i přes jejich formální protesty.
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Podporovaly politicky tisk insercí, začež se jim dostalo mnoha jiných neocenitelných
služeb. Správní radové pomáhali k veřejným dodávkám, ke kulantnímu zdanění,
podle potřeby urovnávaly cesty k boji o nízké platy a mzdy, vymáhali dopravní
slevy, dovozní a vývozní povolení, devisy a všechno ostatní, co úřady mohly pro
blaho podniku učiniti. Kdyby byla možná a dovolena podrobná statistika o tom, co
veřejná správa v rámci i mimo rámec svých opatření poskytla ve prospěch soukromých podniků, shledali bychom, že velký podnik má na tom podíl bezmála
stoprocentní. Však v tom také spočívala naše pokrokovost a velkorysost. Banky
poskytovaly úvěr jen velkým podnikům a náš drobný lid, veden příklady svých
politických zástupců, ukládal v akciích své úspory. Koncentrace se často stávala
něčím násilným, prováděným bez ohledu na hospodářskou účelnost a tím spíše
bez ohledu na regionální potřeby. Co zbylo z principu svobodné soutěže, to zůstalo
neomezeně přístupno jen malým a středním podnikům.
Je několik příčin, proč průmyslová koncentrace nepokračuje tak všeobecně
a proč malý podnik právě teď osvědčuje svoji vitalitu. Předně technické výhody
z koncentrace podniků mají své meze. Třebaže nové technické vynálezy, posuzovány samy o sobě by měly výhody koncentrace zvyšovati, nelze je organicky včleniti
do podniku tak, aby se všechny tyto výhody daly uplatnit. Naopak vzrůstající koncentrace vyvolává potřebu nových zařízení v podniku (kontrola), jejichž náklad při
stoupající velikosti podniku roste přímo progressivně, Také řízení podniku a prodej
výrobků jsou nákladnější. Velký podnik se stává objektem nového způsobu kořistnictví,, kde kořistníky bývá několik správních radů a vedoucích zaměstnanců. Za
své služby požaduje několik osob více než činí nároky akcionářů a proti jejich
požadavkům musí dnes býti podnik chráněn i zákonem.
Malý a střední podnik postrádá přemíru automatiky v technice a organisaci
lidské práce, zato lépe uplatňuje kvality lidského činitele. Je lepším prostředím pro
uplatnění, individuální vynalézavosti a uměleckého vkusu. Vliv krise bývá v malém
podniku lépe paralysován. Malý podnik je poměrně méně zadlužen, snižování režie
se nepřesunuje jen na zaměstnance a podnikatel se snadněji přizpůsobí zhoršeným
poměrům než správní rada a ředitelství.
Jakkoliv mohou býti námitky proti malému podniku, drobnému obchodu a
řemeslu pro jejich technickou i obchodní nevýkonnost, se stanoviska společnosti
stojí za to, aby rozumnou politikou byly tyto stavy nejen udrženy, ale přivedeny
k novému rozkvětu. Jsou důvody sociální, mravní, populační a j., aby této vrstvě
byla dána přednost před rozkvětem zaměstnání žen a nedospělých osob v továrnách
a jednotkových obchodech. Až dosud veřejná politika podporovala všechno, co
směřovalo ke koncentraci podniků v domnění, že sleduje jen »přirozený chod věcí«,
Možnost nerušeného rozkvětu jednotkových obchodů je důkazem koncentračního
fanatismu. Jejich existenci umožňuje jen nejhorší zboží, nejhorší platy a hloupost
zákazníků. Je známo, s jak lehkým srdcem přihlíželo naše veřejné mínění k vyhla zovacímu boji Bati s obuvníky. Dnes musíme pokládá ti za lehkomyslné nečinné přihlížení k tak hromadným přesunům a ignorování společenské funkce středního stavu.
Středostavovská politika až dosud nebyla positivní, neboť byla pokládána za
něco tak marného a neúspěšného jako na př. podpory nezaměstnaných. Dnešní péče
není ničím víc než poskytováním základního vzdělání a primitivní regulací podnikání.
Stavovské organisace a družstva by mohly nahradit to, v čem je malý a střední
podnik pozadu za velkým. Metody veřejné pomoci by musily býti jiné než vzor
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uplatněný v zemědělství, kde se sice malým podnikům udělují různé subvence, ale
positivní politika dbá jen zájmů velkých podniků.
V dnešní době se nedá bezpečně určiti, která kategorie podniků má větší
existenční oprávnění a naději na lepší budoucnost. Ceny a výrobní náklady nejsou
spolehlivým srovnávacím měřítkem, když na druhé straně jsou ukládány nové sociální povinnosti státu. Společnost nesmí přihlížeti, jak se utváří život jednotlivých
vrstev, neboť každá vrstva má své funkční oprávnění. V hospodářství patří budoucnost
mnohotvárnosti institucí. Poněvadž střední stav má své hospodářské funkční oprávnění, měl by býti předmětem větší positivní péče zvláště pro své důležité funkce
sociální.
vn

SMYSL

BLAHOSLAVENSTVÍ

V těchto dnech setkal jsem se opět, nevím v které knize nebo hovoru, s tak
často slýchanou myšlenkou, že kázání na hoře se svým vyvrcholením, blahoslavenstvím, tvoří základ křesťanské etiky. Tato etika byla pak srovnávána s j i n ý m
útvary a stupni mravního vývoje; bylo stanoveno, že stojí výš než ty ostatní, jenom
přirozené formy mravnosti, ba že znamená korunu a zdokonalení mravního světa.
Neříká Tolstoj ve svém »Vzkříšení« totéž? S výraznějším přesvědčením, ale přece jen totéž? Ta kniha ve mně zanechala hluboce znepokojující dojem, tak
útlá a reformistická - zvláště, když jsem ji srovnával s jinou, která se bezděčně
klade vedle ní, s Dostojevského » Zločinem a trestem«. Myslím, že právě v základním pojetí tkví rozdíl obou knih.
Smysl blahoslavenství pochopíme teprve tehdy, když si uvědomíme přirozený
pořádek hodnot.
Jak odpovídá na otázku majetku? Říká: bohatí jsou blažení! Jest krásné žít
v plnosti všeho, v dalekém osvobozujícím prostoru a v držení všech možností k rozvití sil. Přináší štěstí, míti to, co je vznešené a hodnotné. A nejvyššího mravního
úsilí je hoden úkol, překonávat nebezpečí, která tkví v bohatství, nenechat se jím
znepokojit, nestát se rozkošnickým, sobeckým, bezmyšlenkovitým, nýbrž v neustálé
sebekázni dosahovat míry, ovládnutí a svobody. Jest vznešeným úkolem, ospravedlniti dobro vlastním životem, možnosti, které dává proměnit v živoucí síly a to
co vytváří jako přednost, proměnit v zodpovědnost. Toho všeho postrádat, být
chudým - chudým, nikoliv jenom s malými prostředky - tedy postrádat, co život
žádá, jest neštěstím. Nic nemůže učinit tak tupým jako starost. Nic nemůže učinit
tak žádostivým a vystupňovat nadmíru hodnotu věcí, až k těm nejhmotnějším,
jako strádání. Chudoba může pošlapat všechno něžné, strhnout každou závoru, vydat člověka v šanc každým způsobem... Chudoba jest neštěstím. A každé přirozené chápání tak mluví. Kdo však mluví jinak - ten je buď bohatý a pociťuje
v přebytku touhu po drsnějším životě, nebo se chce udělat zajímavým, nebo je
sám chudý a pociťuje ressentiment k tomu, co mu zůstává odřeknuto... A pravděpodobně neví vůbec, co je chudoba. Říká chudoba a míní skromnost v životě.
Přirozené chápání říká: je krásné být veselým. Je to přece krásné. Veselost
dává všemu kvést. Je jako slunce, v jejím jasném světle vystupuje vše, co je v člověku dobré a tvůrčí. Činí lehkým, silným v překonávání a dobrým. Smutek však
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zatěžuje jako břímě a zahaluje do temnot. Bolest - které přirozené chápání může
říci, že jest blažená? Je-li to opravdu bolest, o čem se zde mluví? Nikdo, kdo
opravdu trpí bolest, neříká, že je blažená. Ponese ji co možná nejstatečněji, protože
musí býti nesena. Bude ji chápati jako cenu za něco, co takto musí býti splaceno a to nejtrpčí je už přijato, jestliže víme, proč to je. Ale nebude to nazývat blažeností. A kdo sám nebyl v utrpení, tomu schází právo o tom mluvit.
Přirozené chápání říká: jest krásné a blažené, nalézti otevřená srdce pro poselství hodné cti, pro dobře vykonané dílo. To vytváří společenství v tvoření.
A je-li zde někdo, kdo poselství přináší, a jiný, kdo je oceňuje - ti oba jsou více
než dva, neboť jsou tvůrčí. Zajisté, že jest neporozumění, jsou tragické zápletky,
jest odpor k dobru. Vše, co je ryze chtěné, musí trpět tímto pronásledováním a
může se tím stát silným a nesobeckým. Přesto není snadno najít něco vyššího a
blaženějšího, než společenství v dobru. To však jest přece společenství ve spravedlnosti. V přirozeném řádu věcí nemůže nikdy znamenat blaženost, býti pronásledován. A při nejmenším být pronásledován pro spravedlnost proto, že otupělý
smysl, lenost srdce, závist a nedůtklivost se brání proti připomínajícímu se dobru.
Je to trpké a rušivé. Nic nemůže víru v dobro, ve vše co znamená čistou otevřenost,
vztaženou ruku a otevřené srdce tak odraditi, jako pronásledování pro spravedlnost.
Při takových věcech nesmíme myslet na abstraktní princip, nýbrž na člověka jaký
je, na tebe a na sebe, na lidi, jakými jsou ve svých skutečných poměrech.
A tak je tomu s ostatním blahoslavenstvím a s celým kázáním na hoře.
A teď tu stojí Kdosi a praví: přicházím ze světa, zvěstuji vám pravdu, přináším vám skutečnost - to je nad vším jenom přirozeným, tak »nad každým
smyslem«, tak nad vším co vešlo v lidské srdce, že o tom platí: tato chudoba
zde, tak neblahá o sobě - jest blažená! To pronásledování a snášení bolesti, tak
trpké o sobě - jest blažené!
Blahoslavenství nejsou zásady, nýbrž průlomy jiné skutečnosti do tohoto našeho zatvrzelého a v sebe uzavřeného světa. Nejsou to maximy nové etiky, nýbrž
signály blížící se vyšší skutečnosti, která se ve své absolutní velikosti může prokázat jenom tak, že si podmaňuje přirozený - domněle přirozený - řád hodnot.
Jest jeden bod, kdy mystik, chtěje vysloviti to poslední o Bohu, praví: jest
Nic. Žádný ze známých výroků už nedostačuje. Nemá již žádných prostředků, aby
řekl, že jde o něco, co jest nesrovnatelně vyšší, nesrovnatelně jiné než všechno
známé. Tak béře onen výrok, který ve známém řádu jsoucna a myšlení všechno
ruší, který znamená >vůbec už nic« a vztahuje jej na Boha. To vyvolává u naslouchajícího protest. V tomto protestu však říká - a apeluje při tom na sám rozum,
o němž bylo řečeno, že jeho nejvznešenější vášní jest, narazit na něco, co už není
schopen myslet, protože se před tím může jen sklonit a najít mír - v tomto protestu říká: Máš pravdu! Zajisté, že On není Nic, nýbrž právě něco, ale tvá obhajoba platí něčemu, co je jiné než všechno to, co může být přirozenými slovy
označeno jako Něco . . . Nuže: toto vyřčení nového, jiného, převrácením onoho
známého, co však přece zcela přešlo do masa a krve - takového rázu jsou blahoslavenství !
Je-li toto zapomenuto, béřeme-li je přímo a bez dalšího jako maximy, jako
etické zásady, které stojí v řadě se známými pravidly a zásadami; nazýváme-li je
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»vyšší« než tyto, »vznešenější«, naprosto vysoké, naprosto vznešené, ale přece
v jedné řadě s nimi, což potom také znamená, že se musí před těmito přirozenými etickými hodnotami osvědčiti - učiníme-li toto, pak budou ony věty falešné.
Neboť vezmeme-li je, jak stojí v Novém zákoně a učiníme-li na nich onu zkoušku,
která přece rozhoduje o každé pravé hodnotící výpovědi: že své nejvnitřnější na
ně vložíme a necháme soudit, pak se toto od nich odvrací. Ba více, vzpírá se! Nesoudí jen: to je falešné, nýbrž volá: to je pobuřující! Jak můžeme něco takového
říci! To je něco pochybeného! Zoufalý muž, který nemůže už žít ve zdravém
vzduchu, hledá zde, na pokraji propasti možnost pro svojí ztracenou existenci.
Veliká duše, která trpí neslýchaným soužením a nevidí z něho východiska, učiní
toto soužení normou, aby našla ospravedlnění svého b y t í . . . Nebo jest podvrženo
přirozené chápání jako měřítko a pak je původní smysl těch nesmírných vět zploštěn. To veliké je z nich vyňato. Stává se z nich něco bezstarostného a průměrného, něco jako: nésti utrpení jest blažené, neboť utrpení činí hlubokým, chudí
jsou blažení, neboť chudoba činí prostým a chrání před svedením penězi. Takové
maximy mohou obstáti před přirozeným citem, ale jsou bez závažnosti. Ba, může
nastati něco horšího, že se tímto nehorázným voláním božské odvahy zakrývá prostřednost. Jest malodušná chudoba na duchu, která svoji vlastní omezenost klade jako
normu a zakazuje, aby byl někdo duchem bohat. Jest pochmurná bezradostnost, která
pokládá sebe samu za křesťanskou a označuje jako pohanské žít a tvořit radostně.
Je-li však zajištěn pravý smysl svatých slov, pak ovšem z toho plyne také
etika. Vlastně však nemůžeme už mluvit o etice. Je to něco zcela jiného.
Plyne z toho chování, jímž je víra, protože víra žije z božské skutečnosti. Jest
láskou. Avšak láska, - nikoliv láska všeobecně psychologická a etická, nýbrž ta, kterou míní Kristus když říká to slovo - láska znamená odhodlání, které se nedá ospravedlnit z přirozeného hodnocení. Vetváří něco do světa, co zde ještě nebylo. Láska
je neustálé vyzdvihování řádu hodnot, který není dán v bezprostředním světě, ba
jest jím popírán, protože jest vyšší, čistě božský a tím konec konců nad všechen
rozum. Láska jest v tomto světě ustavení řádu, který plyne z božského srdce, který
jest zjevem nadpřirozený, křesťanský a který je k tomuto světu tak, jak jest teď při vší »naturalis christianitas« - v protikladu. A jest nadějí. Naděje znamená apel
rostoucího života na záruku svého zdokonalení. Tento rostoucí život však nepochází
ze světa, ba jest od něho neustále v nebezpečí. Nic, co se nazývá světem, nedává
mu záruku, že nezemře. Jedinou zárukou, že zůstane naživu a dobude své plnosti,
jest věrnost Boha slibujícího.
Pro tento život, pro jeho hodnocení a tedy také pro jeho etiku jsou blahoslavenství místa průlomu, pohraniční signály.
Tyto věci se nás dnes zvláště týkají. Naše doba, zdá se, je připravena věřit;
věřit hlouběji, nezahaleněji, než minulé půlstoletí. Je jí to však těžší, snad proto,
že chápe hlouběji, co znamená víra. Ale právě proto chce mít tuto těžkost ryzí.
Právě v ní cítí vznešenost toho, oč se jedná. Proto je nedůvěřivá ke všemu úsilí,
dělat podobnost a souhlas mezi přirozeností a křesťanstvím. Zajisté jest významné,
jak věci křesťanské jsou v hlubokém spříznění s přirozenými, jak jsou »perfectio
naturae«, od ní očekávány a připravovány. Jest osvobozením pravda, že v posledním
smyslu je víra něčím samozřejmým, - jak už i Kristus řekl: »mé jho je sladké a
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břímě lehké«. Přes to snad není nic, co nakonec víru tak zmate, jako úsilí, učinit ji až
příliš rozumnou. Chceme udělat cenu příliš malou, abychom ukázali, že není těžké
ji splatit, ale při tom se zapomíná, že to, co příliš nepožaduje, je právě laciné...
Někdy si myslíme, že nejlepší služba, kterou bychom mohli naší době prokázat,
by nebyla, učinit křesťanství lehčím, nýbrž těžším. Ale vznešeně těžkým.
Jsou síly, které chtějí být zatěžkány, pak se zvyšují. Není naše křesťanství
laciným a právě proto těm nejlepším ničím? Nestalo se až příliš maloduchým?
Záležitostí průměrného rozumu? Nemůže přece být zcela náhodné, že Kierkegaard
a celé hnutí, které z něho vychází, tak hluboko působí. On viděl svůj úkol v tom,
ukázat, že křesťanství není laciné. To neznamená, že máme »křičet na ulicích,
zhasit doutnající knot a zlomenou třtinu zašlapat«. Znamená to jen, že máme dát
výhost duchu praktické rozumnosti, vše dokazující apologetice; obratné a tak až
příliš exaktní organisaci - a nechat křesťanství tím, čím je: tajemstvím a milostí
a něčím, co jde nad všechen rozum. Pak ovšem mít širokou lidskost a velikou
lásku a blaženou svobodu dítek božích, která dovede rozlišit podstatné od nepodstatného a ví, že » Pavlovi náleží setba, Apollonovi vláha, avšak růst dává Bůh«.
Tento růst má však mnoho způsobů, u každého jiný, a má svoji hodinu a potřebuje svůj čas. A v tom vlastním nemůže nikdo »soudit« než Bůh sám.
ROMANO GUARDINI

VILÉM ZÁVADA: SIRÉNA. A v e n t i n u m 1 9 3 2. První Závadova kniha,
»Panichida«, imponovala svou silou a eruptivností; byly tu verše nabité rytmem
a obrazy, jichž příliš prudké jiskření zabraňovalo v pohledu na to, co se za nimi
skrývalo. V Siréně naopak postřehujeme jasně koncepci v několika odlišných pásmech. Všechno se tu vyhraňuje až s děsivou jednoduchostí: peklo a fraška světa,
sen života a sen poesie, přízračné vise prokletí i čisté vise krásy - zkrátka celý
Závadův poměr k životu ve všech svých protikladech. A hlavně v tom základním,
z něhož vše vychází - v protikladu světa čistého básnického snu a světa bídy
a smutku skutečnosti. V základě tedy pouhá romantická desiluse, vzniklá konfrontací snu a skutečnosti a ztrátou víry v sen; ale vlastní Závada je právě ve způsobu,
jak se s tím obojím vyrovnává. Jako by se cítil vázán trvale tím, v co už nevěří:
»Podepsal jsem smlouvu se světem jehož možná není / ale bez jehož soumraků
zbylo by nám jenom živoření / tož se světem v němž snad nejvíc žijeme.« (Cestou
v noci.) Celá »Siréna* je pásmem výkyvů mezi hledáním tohoto světa, k jehož
poselství byl ztracen klíč (»A déšť mi telegrafuje když ulehl jsem k spaní / a déšť
na okna mi vyťukává naléhavé šifrování / ale já jsem k němu ztratil klíče a už je
nerozluštím«) a mezi zoufalstvím, jež se n a d a r m o od něho odvrací »tam dolů*
k bídě země. Nadarmo proto, že i do největších hlubin, a právě do největších
hlubin proniká zář ztraceného světa a že právě »v roentgenovém světle ztraceného
ráje / srdce pohmožděné a prohnilé odkrývá své rány«. Z těchto setkání snu a bídy
vznikají právě nejskvělejší a zároveň nejosobitější Závadovy básně jako »De profundis« nebo » Rozloučení «. Závada prostě nedovede propadnout bludnému zoufalství
nebo slepému cynismu, i když se hrouží do nejhustšího kalu života; tam, kde se
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o to pokouší jakoby z hrůzy před světlem, mění se všechen ten hnus v pouhou
frašku, burleskní komedii, jejíž ďábelské hrůzy končí v pouhém ohňostroji. Ani ti
Závadoví »Desperados« nejsou naprostými zoufalci: »Infikováni chimérou oblohy
blankytné / jdou zemí řepných polí jako bez ducha / nebe je jim vypráhlé jak řeka
za sucha / a c o ú s t a d o l e p i j í t o s r d c e o d m í t n e . (Desperados). Nebo ještě
význačnější verše: » Jdeme nízko shrbeni a zatínáme pěst / ale z vrozeného pudu
uštvaného zvířete / (které aspoň stopy nízkosti své zamete) / v d o b á c h m l h y v ě t ř í m e k d e s v ě t l o j e s t . « (Tamt.) Tato bytostná touha po světle, jehož přítomnost
je cítěna i v nejhlubším zoufalství, je hlavním rysem, jímž se Závadova poesie vybavuje z původního poetismu a přibližuje se nejmladší poesii, jak ji představuje na př.
Zahradníček. Má s ní společné i to, že to není pouhé neurčité lyrické tušení, ale
docela konkrétní pocit Boha, jenž ovšem dosud zápasí s romantickou desilusí. To
je definitivní podoba původní Závadovy rozeklanosti - zápas, který v Siréně ještě
není dobojován, ale v němž je jedna věc, která nikdy nemůže podlehnout - je
to ta touha po světle, která sice prohlubuje melancholii a bolest až v zoufalství,
ale která v něm nikdy nedovolí zakotvit. » Zatni se teď do mne zase ty, ó sekero
světla« - tento výkřik je dominantou Závadový poesie i tehdy, když se zdá plna
ďábelské bezútěšnosti. Je to výkřik duše, toužící po zničení - ale jen v tom smyslu,
že chce být rozdrcena tíhou Slávy. Ne nadarmo se mluví v Desperadech o »flagelantech duše«; a ne nadarmo vystupuje v »De profundis« (básni, která má daleko
do té »nejasné a zmatené alegoričnosti«, jež jí byla vytýkána) s takovou intensitou
obraz božího kováře. »Jsem ruda nečistá / a podobám se Satanově škváře / když
na mě boží kovář perlík nachystá / syčím jako had a plivám jed do jasné jeho
tváře / . . . A ten kovář na nebi j kladivem mi pere do lebi / a stále buší a buší /
jako by chtěl vypáliti moji hříšnou duši / A noří mě do bahna a kalu / chtěje vylisovat ze mne křišťálový proud / jenž bude hasit vaše požáry a troud / a léčit
malomocné ve špitálu.« Básník, který dovede napsat takové verše, není obyčejný
zoufalec ze začátku století; jeho zoufalství je zoufalstvím metafysickým, jaké znají
jen duše stíhané Bohem - jako štvanec v Thompsonově básni »Hound of Heaven«,
marně prchající před tímto »hrozným milencem duše«, jenž zraňuje smrtelně
svou láskou. Je to zoufalství, jež nechává jen j e d i n é východisko - a to i pro
poesii. To je nejlépe vidět právě na těch Závadových verších, v nichž se snaží
hledat východisko ve filosofické resignaci nebo dokonce v novém světě, »věku štěstí
bez boha a bez duší«: jsou bezbarvé a hluché a vyznívají docela na prázdno. To je
také nejvážnější nebezpečí Závadový poesie, které ji nejvíc porušuje - jakási snaha
vpravit toto zoufalství do normálu života, kterému zůstane nadobro cizí právě
proto, že má vyšší smysl, než by mu chtěl přiznat třeba sám básník.
tv
BOŽENA BENEŠOVÁ: TRAGICKÁ DUHA. M e l a n t r i c h , P r a h a 1 9 3 3 .
Látkově zabírá tento román poslední měsíce světové války, tu slavenou dobu, kdy
se chystal převrat slovem i činem, ale více slovem než činem. Něco takového
bývá vítanou příležitostí pro české romanopisce, kteří mají odjakživa sklon k ideologisování, a je to tedy tím záslužnější, že se autorka »Tragické duhy« dovedla
vyhnouti tomuto nebezpečí. Pathos tohoto románu je nesen konflikty dvou intimních citů, lásky mateřské a milenecké, což je téma nesčetněkrát už zpracované,
ale zde obohacené novými možnostmi a zvednuté k vyšší úrovni tím, že citové
osudy hlavních osob jsou uvedeny v přímou příčinnou závislost na událostech obec-
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ných, aniž jsou tím schématisovány k podobě »nositelů idejí«. Obecné konflikty
činného, ideálního a kdo ví jakého ještě vlastenectví tu vystupují jen v odrazu a
pokud jsou nezbytny k charakteristice, kdežto hlavním středem uměleckého zájmu
je drama citové. Přesněji řečeno, je tu položen důraz na základní a podstatnou
sílu lásky, jakožto smírného východiska z brutální prázdnoty, způsobené právě
zásahem vnějšího obecného osudu, který do ní může člověka uvrhnout, ale
nikdy ho z ní vyléčit. Jedním slovem bychom mohli říci, že jsou tu vyzvednuty
»skryté dějiny« ve smyslu vnitřního citového dramatu proti vnější historii. Při tom
však význam těchto »skrytých dějin« není jen individuální; konflikt i jeho vyznění
zasahuje hlouběji do samých citových kořenů existence a nabývá obecné platnosti.
Tedy koncepce podobná z části Durychově koncepci »Bloudění«, jenže bez jeho
ironie a bez jeho spiritualismu; koncepce, která se sice nedobírá žádných svrchovaných výšin - v nichž lze tak snadno ztroskotat - ale která podává svědectví o bezpečnosti nadání, jež si je vědomo hranic své síly a využívá jí co nejplněji, tv
JAROSLAV DURYCH: VÁHY ŽIVOTA A UMĚNÍ. M e l a n t r i c h , P r a h a
1 9 3 3 . Kdybychom se měli dívat na »Váhy« jen jako na autobiografii, byli bychom
hodně zklamáni a nebyli bychom také právi úmyslu básníkovu. Neboť životopisné
líčení zde tvoří jen jedno pásmo a to pásmo hodně kusé a úmyslně neosobně stylisované, a důraz není na něm, nýbrž na druhém pásmu typicky durychovských
rozjímání a marginálií, jimiž se osvětluje básníkův život i dílo s určitého vědomě chtěného a udržovaného stanoviska. A to stanovisko je ovšem stanoviskem Durycha dnešního - toho, který vědomě zavrhl umění a hledá smysl své tvorby v něčem docela
jiném, v jakési civilní teologii. S tohoto stanoviska je nutno chápat všechny Durychovy výklady, zejména pokud se týkají jeho básnické tvorby. Je nutno mít
slovem na paměti, že váhy života a umění jsou tu nakloněny citelně na stranu
života. Bylo hned od počátku charakteristickým rysem Durychovy básnické osobnosti, že se mu umění vyhraňovalo do rozporu z životem v romantickém smyslu
absolutního snu, kterému měla být přiznávána platnost skutečnosti, kdežto vlastní
skutečnost - řád relativity - byla znehodnocována ničivou ironií. A právě nemožnost
takového pojetí dvou řádů, z nichž každý má své přirozené místo a jichž bytostné
konflikty svědčí vždy o nedostatku rovnováhy - právě ztroskotání této základní koncepce vedlo Durycha k tomuto zdůraznění řádu relativity proti řádu umění, s nímž
se setkáváme v konečné podobě i ve »Vahách života a umění«.
S tohoto hlediska se musíme dívat na celý ten obraz básnické i lidské zkušenosti, jak se s ním v nich setkáváme. Nesmí nás překvapit, když shledáme, že
se tu o umění uvažuje hlavně s morálního hlediska jako o jisté hmotné rozkoši
(»dráždění pudů«, jak se kdysi Durych vyjádřil na jiném místě) a jistém pokušení a když se na příklad v kapitole o Bloudění dočteme hodně podrobností o historické
části komposice, zatím co umělecká část, nazvaná přezíravě »záměry obrazotvornosti«
je pominuta pouhou zmínkou, že vedla k dosti vážným historickým omylům. To
je jen pochopitelné se stanoviska básníka, který si u m í n i l považovat umění za
pouhou etapu života, za jisté pokušení, jež je nutno přemáhat, nebo, jak říká na
začátku jedné kapitoly, za jisté břemeno, jímž je básník neodvolatelně zatížen
až do smrti a jež je nucen táhnout s sebou, chce-li nést i ostatní duchovní břímě.
Pokud jde o souhlas nebo nesouhlas, to je ovšem už jiná věc. Známe-li blíže Durychovo dílo, zejména jeho essaye, víme, že ve skutečnosti vychází Durychovo
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úsilí z mnohem hlubších konfliktů než jaké jsou často jen naznačovány na stránkách této knihy. A domyslíme-li správně cesty umění, jak je Durych sám naznačil,
nemůžeme přijmout jeho dnešní gesto. Neboť správné domyšlení jeho umění vede
k docela jiné stupnici hodnot, než jak si ji konstruuje Durych. Nic to nedokazuje
lépe než už pouhé srovnání se scholastickým pojetím umění; přímo to svádí položit
vedle sebe morálku a umění u Durycha a Opatrnost a Umění u scholastiky. Čteme-li
v Maritainovi, že všechna apetitivní schopnost umělcova musí směřovat ke kráse
jako něčemu transcendentnímu a nadlidskému, je nám zřejmo, v čem Durych pochybil hned na počátku a do jaké míry dnes dělá z tohoto pochybení pravidlo.
Čteme-li, že ctnosti, jež mají svatí »simpliciter, čistě a prostě a v řádu nejvyššího
dobra, musí mít umělec s e c u n d u m q u i d , ve zvláštním řádu m i m o l i d s k é m , «
t. j. v řádu transcendentní krásy, ukazuje nám to poměr morálky k umění a umění
k Bohu docela jinak než u Durycha. A čteme-li definici umění jakožto jednání
»k dobru díla«, vidíme, jaké chyby se Durych dopouští, když je podřizuje »dobru
jednajícího«. Pak čteme s pochopením i podobenství o stromu, který nechce růsti
na zemi, nýbrž v éteru, neboť v tom vidíme ve zkratce i obraz Durychova uměleckého úsilí jako něčeho, co chce zapustit kořeny v absolutnu a jen kvést a nést
plody na zemi.
To vše ukazuje Durychovo dílo v jiném světle než tato kniha, která je jen
posledním ukazatelem jeho nových cest. Kam vedou, nelze snadno říci; zdá se,
že do slepé uličky. Ale jedno lze bezpečně říci: že tato kniha ukazuje na t r v a l o s t
Durychova odvratu^ od umění a na hloubku resignace, z níž si Durych vytváří nové
životní ovzduší uměleckého poddanství, v němž má básník místo opravdu už jen
jako písař, abychom použili Durychova výrazu.
tv
JOSEF KOPAL: GUSTAVE FLAUBERT. S p i s y f i l o s o f i c k é f a k u l t y
K o m e n s k é h o u n i v e r s i t y č. 11. B r a t i s l a v a 1 9 3 2 . O Flaubertovi u nás
dosud nemáme kromě Šaldovy studie žádné významnější práce, zejména ne takové,
kde by se slučovaly stejnou měrou kritika a pečlivé studium materiálu. Proto je
nutno opravdu uvítat Kopaiovu knihu, která má obě přednosti. Je tu zpracován
rozsáhlý materiál, týkající se Flaubertova uměleckého založení a jeho pojetí umění;
po té stránce jsou nejcennější první dvě kapitoly o Flaubertově estetice a stylu.
Je tu sledován, s náležitým zřetelem zejména ke korespondenci, vývoj Flaubertových názorů na umění - jeho mladistvý romantismus, jeho nenávist k měšťáctví,
vlivy Cousinovy filosofie a Gautierova l´artpourl´artismu a hlavně ovšem jeho neosobnost v různých stupních svého významu. Tu se právě uplatňuje vedle literárního historika i bystrý kritik; najdeme tu náznaky a postřehy, jichž rozvedením
by se dala vytvořit zajímavá paralela mezi Fiaubertem a Baudelairem - hlavně Baudelairem z »Umělých rájů«. Tím se Kopalova kniha vymyká z rámce obvyklých literárně
historických prací, na jaks jsme u nás zvyklí; neboť náležité chápání Flaubertova umění jako světového názoru, ve vší jeho velikosti i tragice, předpokládá vedle erudice
i svrchovaný smysl pro náležité hodnocení umění v řádu ducha vůbec. A nelze říci
o Kopalově knize větší chvály než že to v ní najdeme obojí ve svrchované míře.
tv
NICOLAS BERDJAJEV: LE CHRISTIANISME ET LA LUTTE DES CLASSES.
É d i t i o n s » D e m a i n « , P a r i s 1 9 3 2 , s t r . 1 6 6 . - Marx byl v mládí učitelem
Berdjajevovým a není tedy náhodou, že dnes věnuje tento ruský myslitel knížku
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poměru křesťanství a třídního boje. Křesťan je v pravém slova smyslu realistou, ba
je dokonce jediným realistou a musí jím být proto, že se na skutečnost nedívá
brýlemi žádné »ideologie«, která vždy pravdu zkresluje. Proto si nesmí zastírat nic
ze současné sociální skutečnosti. Nesmí přehlížet, že opravdu je třídní boj, jak byl
poznán Marxem, třebas v simplistní formě a ve významu spíš symbolickém. Je »buržoasie« a je »proletariát«, v tom má pravdu Marx, avšak Berdjajevovi znamená »buržoa«
skutečnost duchovní, ba přímo věčný princip a typ člověka, usilujícího o moc, který
se dostává v určité době k vládě a vytváří pak určitý hospodářský systém, kapitalismus
- neurčuje tedy vlastnictví výrobních prostředků, jak se domnívá Marx, buržou jako
lidský a hospodářský typ. Marx staví zcela manicheisticky proti sobě třídu buržoasie
a třídu proletariátu jako zlo a dobro, při čemž samozřejmě »dobro« má porazit »zlo«,
ovšem ve smyslu především hospodářském. Poměr ke skutečnosti a k člověku, slovem
ethos, je však u obou stejné, proto nutně dochází - jak to vidíme zejména dnes - ke
zburžoasnění socialistických stran (komunismus je antiburžoasní jen negativně, jinak má
ideály zcela měšťácké). Proto Berdjajev správně poukazuje - a zde je jádro této knížky
- že protikladem buržoasního d u c h a není marxismus a tedy třída proletariátu, nýbrž
křesťanství. Principy, normy, ideje jsou, dle něho, samy o sobě bezmocné a nesmějí
být kladeny ani proti marxismu: proti němu, stejně jako proti duchu buržoasie a kapitalismu, nutno postavit e t h o s hlubší a mocnější než je to, o něž se oba tyto útvary
opírají. Právě křesťanství, svojí zbožnou úctou k lidské osobnosti a náboženským posvěcením lidské práce popírá jak ethos buržoasie tak marxismu, které oba rostou ze
společných kořenů. Zde jde především o člověka a nikoliv o třídu, kterou uznává
Marx za jedinou skutečnost, zcela ve smyslu realistickém, zatím co společnost chápe
nominalisticky. Kapitalismus z v ě c n i l člověka, je nyní třeba dát posvěcení našemu
vztahu k lidem a věcem. To se nestane bez prvenství ducha před hospodářstvím
a bez náboženského posvěcení všech lidských hodnot. Církev má zde svůj naléhavý
úkol - Berdjajev konstatuje, že společenský základ církve se mění a bude prý dělnický par excellence. Menšinu bude tvořit inteligence, ale nebude šlechty ani tradičních obchodníků. Příští společnost bude především dělnická a Církev bude musit
v ní existovat, jako existovala v ostatních společnostech. Jestliže v kritické části je
knížka Berdjajevova jasná a přesvědčivá, je tento závěr poněkud obecně formulován a zasluhoval by důkladnějšího rozvedení. Jinak je tato knížka příkladem, jak
se křesťan nemá vyhýbat otázkám konkretním a, jak se říká, aktuálním.
rv

P O Z N Á M K Y
SANCHO PANZA V MICOMICONU. Jsou lidé, kteří zapomínajíce na jedno ponaučení z Písma nedají žebrákovi fenik, aniž se tím pochlubí každému,
koho potkají. Jsou též mezi nimi hanebníci takoví, kteří den co den až do své
smrti nebo do smrti podarovaného neopomenou choditi touže cestou, aby tomu
ubožákovi nahlas připomínali uštědřený fenik nesčíslněkráte ohmataný lakomstvím,
vyžadujíce a trhajíce vděčnost ze své oběti. Stokrát se vykašlali na duši a city tohoto
ubožáka a přece slepý by neviděl nejen jeho vlastní rozhořčení, ale i záblesky hněvu
nad takovým šlechetným nestoudníkem, záblesky roznícené Někým jiným v očích
onoho ubožáka, který snad už po tisíciletí se chystá vraziti do tváře nestoudníkovi
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Božímu za jeho fenik celou přehršlí zlaťáků tak těžkých, že jeden z nich by stačil, aby
mu roztříštil lebku. A tento ubožák po všechny věky mu nabízí za fenik odměnu,
kterou lhostejnost nestoudníkova pohrdá. Ale právě proto, nejcennější, co má, a co
každému přímo nabízí, ponese ubožák výčitku a chválu nestoudníkovu tak dlouho,
dokud se nad ním nesmiluje Milosrdný.
A takovým šlechetným způsobem si teď pochvalujeme a denně v novinách a
v hovorech vykřikujeme, co všechno jsme dali Slovensku: svobodu, kulturu, školy,
paláce, subvence na chlívky atd. A nikde žádná vděčnost! Kdo to pochopí ? Po převratě vrhali jsme se na ňadra Slovenska »ze samé lásky,« dnes, zapomínajíce, že Láska
mlčí, jsme svědky toho, jak se tato »láska« vychloubá, takže Slovensko až do Soudného dne bude přijímat od nás utrpení výčitky naší vlastní chvály, že od nás něco
přijalo. Je to duch prostřední, jenž vyžaduje vděčnost a jenž se sám chválí, či mocí
vyžaduje pochvalu a uznání od jiných. Duch prostřední se nejlépe uplatňuje v obchodu, zde nabývá jedinečné obraznosti a dokonalosti, zvláště v takovém, z něhož jde
okamžitě zisk. Všechny hodnoty chce strhnout do roviny obchodu, neboť »národ,
který nejvyšší měrou bude mít ducha kupeckého, bude nepřemožitelný. Pro něho nebude vítězství bez zisku, aniž ztrát v porážce«, jak říká jistý filosof. Nuže, kdo nyní
nepochopí obranu d u c h a p r o s t é h o proti d u c h u p r o s t ř e d n í m u , jenž otročí
jen sobě?
Nechci nikterak ukřivdit Sancho Panzovi, který se vydává s Donem Quijotem
osvobodit království Micomicon, a který, byv sotva a už napřed jmenován šlechticem
této země, ještě neosvobozené, radí svému pánu, aby zanechal své Dulciney z Tobosa
a oženil se s princeznou Micomiconu, »protože jistě bylo dost králů, kteří chodili že«
nám za holkami«. A když byl napřed podarován jedním hrabstvím černého Micomiconu, počala ho trápit myšlenka, že všichni jeho poddaní budou černí. Netrýznil se
příliš dlouho s tím, co s nimi učiní. »Co z toho, že moji poddaní budou černí? Naložím je klidně na loď, dovezu do Španěl na trh a tady mi je zaplatí hotovými; za ty
peníze si pak koupím nějaký titul nebo úřad a z toho budu žít bez starosti až do smrti.
To se nesmí zaspat a je k tomu potřebí trochu vtipu a šikovnosti, aby se tak věci zařídily a dvacet nebo třicet tisíc poddaných se rozprodalo, co bys okem mrkl. Pán Bůh
ví, že to budu prodávat, jak stádo běží, velkého s malým, a ať jsou jakkoliv černí, však
si už je proměníme na běláčky a žluťáčky. Tak sem s nimi jenom, už aby tu byli«
A v další kapitole Sancho mudruje o odměnách následovně: » Slyšel jsem kázat, že
takto máme milovat Pána Boha pro něho samého, bez nadějí na slávu a beze strachu
z trestu, ač já bych jej raději miloval a sloužil mu proto, co dokáže.« Na což mu Don
Quijote odpovídá: »Jdi k čertu, mizero, co to zase máš za rozumy? Zrovna jako bys
byl studoval!«
jd
ADVOKÁTI ŽVANĚNI. V tom velikém umravňování frázemi je podivné, že jak
lidé zapomínají na umění mlčeti, tak se jim vyhýbá umění mluvit. Příčina je v tom, že
dříve se mluví, než se slyší, nebo lépe neslyší se nic a přece se mluví, druhá, že se
snadnost zaměnila s lehkostí. Lehkost jest obdivována duchy velikými a jistými, snadnost falešnými nebo prostředními. Snadnost napodobuje lehkost a připojí-li se k tomu
prázdnost a nepřirozenost, vzniká v řeči fráze. Při takovém výkonu »inteligence přihlížející« jako by se ztratila a její místo zabírá inteligence vychytralá nebo kupčící
(dá-li se zde ještě o inteligenci mluvit), která necensuruje, ale prodává. V lidové řeči
se ovšem užívá úsloví, ale ta zůstávají stále svěží a i po staletém užívání jsou solí, vůní
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a rosou řeči. Čím to ? Mnohá z nich vytryskla jakoby vyražena velikým vnitřním tlakem, jsou tedy přirozená a mají obsah. Ale jako mizí všechno přirozené ze života,
mizí i ona z řeči a tak příští naši řeč budou skládat novinářskopolitické fráze, nebude
to než zrůda vzniklá spojením slohu školských učebnic a pochmurné posunčiny opic.
Na venkově, který byl takovou nádrží svěží mluvy, se starají o to noviny, tyto kroniky veřejných duší, spolky a politické strany. Jejich zásluhou mizí dědictví staré selské
moudrosti, s kterou to bude pomalu tak jako s měnou některých moderních států:
sám papír a žádné zlato. Ponenáhlu i ten nejhloupější vesničan bude umět nazpamět
všechny žalostné obraty a finessy našich politiků a žurnalistů, což potvrzuje jen snadnost a falešnost takové výchovy. Avšak v této poznámce jde o jiné, co je stejně zlé
a ještě trochu hanebnější, totiž že tomuto žvanění se dostává požehnání s míst t. zv.
vyšších a odpovědných. Politikové, ministři, učitelé národa, filosofové sestupující na
úroveň hrubých žurnalistů, proslulí literární kritici neváhají ani na okamžik zasnoubiti
se s touto běhnou, která jim nasazuje v odplatu košaté parohy proslulosti. Pohleďte
na takového politika, když mluví, jak se namáhá, aby vzbudil dojem nekonečné námahy, vidíte, jak se potí, jeho tělo jest pokrouceno úsilím, jako by rval myšlenky
z vesmíru, a bije se v prsa, aby vzbudil zdání upřímnosti. Tato přetvářka se jmenuje
vzývání génia fráze. Byť ustavičně v celé své bytosti pobouřen Láskou, génius opravdový je pokojný a jistý, nezná takové komedie, která se nám zde předvádí a zakazuje
si ji. Ale příčiny toho jsou hlubší, než se zdá, a zjev sám zapadá přesně do nesmírného úsilí vyhladit ze světa přirozenost. Už se neví, že člověk byl stvořen k p o s l o uc h á n í , a to v obojím smyslu, který vyjadřuje toto slovo. Jde o zakrývání a přehlušování
prázdnoty a úzkosti, o přehlušení slzí, kotácejících se v prachu, o přehlušení šeptů, proseb
a modliteb a kroků Strašlivého, které se ozývají z dálky. A to všechno pracuje na skladbě
té hrozné symfonie, která je světu předpověděna a přislíbena a již svět jednou uslyší, jd
ODPOVĚĎ F. X. SALDY. V posledním »Zápisníku« reaguje F. X. Salda na
mou poznámku o jeho poměru k demokracii svým charakteristickým způsobem.
Především mi hned na začátku podsunuje, jako bych se rozhořčoval nad tím, že
ještě něco čeká od demokracie, jako bych mu vyčítal, že v ní hledá příliš širokou
duchovní svobodu a podobně. Tomuhle se říká házet písek do očí, neboť se tu
odpovídá na něco docela jiného než to, čeho se týkala má poznámka. Ta byla namířena výhradně proti dvěma věcem: proti užívání jalových žurnalistických frází,
které jsou přece nedůstojný Šaldovy kulturnosti, a proti stejně jalovému a prázdnému
zneužívání náboženských pojmů tam, kde jde o určitý politický systém, který přece
i podle něho samého má zaručovat jen svobodu k tvorbě; a přímý závěr těchto
dvou výtek byl ten, že bychom od ducha rázu Šaldova čekali konkrétnější a plodnější řešení, když jde o tak závažný problém, jako je demokracie. Jenže F. X.
Salda nesplnil toto očekávání ani v své odpovědi. Na první výtku frázovitosti odpověděl obranou proti výtce přílišného liberalismu (o němž nebylo řeči) položiv
tím mimoděk poněkud odiosní otázku, jaká je souvislost mezi frázemi a liberalismem;
druhou odbyl prostě tím, že ji nepřímo popřel, aniž se pokusil ji vyvrátit, prohlásiv
v své odpovědi, že neuctívá n á b o ž e n s k y pokrok ani humanitu, ale nevysvětliv
ani v nejmenším, proč potom mluví o demokracii jako o církvi, která musí mít
své svaté a mučedníky atd., kdyžtě přece humanita i pokrok jsou nezbytnými
součástkami každé demokracie. Tím si ovšem odpověď hodně usnadnil, ale jen za
tu cenu, že obešel nebo zkreslil mé výtky.
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Nechci říci, že je v tom úmysl. Možná, že si tu p. Šalda opravdu prostě
spletl osoby, což je dost pochopitelné; méně pochopitelné však je, že si plete
v své odpovědi i daleko významnější věci, jako je třeba katolicismus, s věcmi,
které s ním nemají co dělat. Tak na příklad odůvodňuje svůj »obrat k demokracii*
tím, že prý ho katolicismus zklamal v boji s hitlerismem, uzavřev s ním smír. To
vypadá, jako by si p. Šalda pletl katolickou církev s Levou frontou a těžce nesl,
že nevydává manifesty, podepsané národními i mezinárodními intelektuály. Možná,
že si F. X. Šalda opravdu myslí, že by to Církev měla dělat už jen proto, že to
on od ní čeká, ale měl by uvážit, má-li k tomu ještě i jiné důvody. Není přece
třeba být žádným »znalcem náboženství«, aby se vidělo, že katolická církev nemá
zájem na potírání nebo fedrování hitlerismu nebo kteréhokoli jiného politického
systému, pokud nejde o uznání jejích duchovních práv, prostě proto, že byla před
ním a bude i po něm. Bylo by dobře, kdyby si F. X. Šalda v té věci srovnal poměr Církve k Německu s jejím poměrem k Československu, zejména pokud jde
o poslední případ s nunciem. Víc o tom prozatím z pochopitelných důvodů nelze
říci; mohu k tomu dodat ještě jenom tolik, že zklamala-li katolická církev páně
Šaldovy naděje ve věci boje s hitlerismem, je ku podivu, že se s nimi obrací
k téže demokracii, která v Německu zklamala naděje všech, kdo doufali, že bude
mít dost odvahy, aby se důrazně opřela této nové formě imperialismu.
Tolik považuji za nutné poznamenat k Šaldově odpovědi. Pomíjím všechny
ty žertíky o zaneřádění Řádem, o »superiorném humoru« a podobně, protože to
jsou věci, které se dají provádět s obou stran do omrzení, aniž se tím co rozřeší.
Z toho důvodu také ponechávám některému zdatnému příštímu literárnímu historikovi vděčné téma k disertaci, koliknáctkrát nazval už F. X. Šalda v svých polemikách snoby lidi, kteří s ním nesouhlasili - a jakými různými obměnami prošla
u něho tato nadávka, než se ustálila ve snoby katolické.
T. Vodička
SPLAŠKY. Stalo se - nestalo: dočkali jsme se odpovědi na některé poznámky
s několika stran, s nichž jsme to už ani nečekali, a takové, že bychom se jindy
museli rozmýšlet, nebylo-li by lépe mlčet. Ale je po prázdninách a není věcí důležitějších, což nám může být jakousi omluvou, že se zabýváme tím, co bylo
správně nazváno splašky.
Především nám odpověděl pan Smetáček v Činu, ujav se vědecké ctnosti páně
Rádlovy a pře páně Koutníkovy. To bychom mu konečně neměli za zlé (uznáváme,
že výraz »třtina na levici větrem se klátící« je sice poetický a také výstižný, ale
málo zdvořilý), jen kdyby to byl udělal trochu lepším způsobem. Ale na neštěstí
nenapadlo panu Smetáčkovi nic lepšího, než naznačit, že jsme »podezřelí živlové«
a že by bylo v našem zájmu, abychom předešli nedorozumění a řádně se vybarvili
(patrně po sociálně-demokraticku). A jeho Musa ho vedla tak neblaze, že k tomu
přidal pokrokový žvast o katolické reakci, která se odjakživa hleděla všelijak udržet
a která i dnes »líže důtky tyranů «. Pan Smetáček tím mínil Německo, což ukazuje,
jak je kovaný v církevní politice, o níž soudí s takovou svrchovaností; ale nehledíc
k tomu, zapomněl na jinou věc: že nám tím náramně usnadnil odpověď. Neboť|
pak stačí zeptat se jeho nebo pana Koutníka, co lížou tyranům v Německu jejich
sociálně demokratičtí soudruzi. Bojíme se, že kdybychom na to měli sami odpovědět podle pravdy, museli bychom být po freudovsku sprostí.
Pak se nám také dostalo odpovědi od ruralistů na naši ruralistickou povídku.
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Hlavní útok odnesl docela nevinně Jan Čep; na »Řád« si vynašli jen vpravdě ruralistickou metaforu o čepu, vytrženém ze sudu s hnojůvkou. Patrně podezírají
Čepa i z autorství dotyčného »Listu z Československa«; můžeme je však ujistit,
že se mýlí, neboť to bylo zkomponováno z nejlepších plodů ruralistické vykasané
Musy, že se pánům z »Osvěty Venkova« zajisté až sliny sbíhaly. Chtějí-li tedy mluvit
o hnojůvce, budiž - m y jsme nepoužili toho slova pro ruralismus první; a nebudou
tedy moci nikoho vinit, když se nadále bude mluvit už jen o hnojůvkářích a hnojůvkaření.
Do třetice všeho - neřekneme dobrého: i pan Vilinský se vyskytl s odpovědí.
Prý mínil svůj článek o detektivkách ironicky; a pokud jde o Dostojevského, jsou
prý v Rusku teorie o jeho souvislosti s dobrodružnou četbou, »které ovšem dosud
nepronikly do hlubin redakce ,,Řádu"«. Bodejť, jako by nebylo důležitějších věcí.
Ale to je vedlejší. Nám jde hlavně o tu »ironii«. Kdyby byl pan Vilinský býval
dost chytrý, aby přestal na prohlášení, že to mínil ironicky, byl by na tom dobře;
protože si přece nemůžeme dělat nárok na to, abychom věděli lépe než on, jak
to myslil. Ale pan Vilinský k tomu dodává, že své články »úmyslně přecpal nehoráznostmi« (to je svatá pravda) »aby tak byla zdůrazněna myšlenka vhodnosti
zintensivnění a zpestření děje«. Nu, jestli tohle je myšlenka, která měla být pravým obsahem té »ironie« - pak můžeme p. Vilinskému poradit jen tolik, aby se
poučil z nějaké Malé poetiky, co to ironie vůbec je. (Či že by v Rusku zase o tom
byla nějaká teorie, která dosud nepronikla . . . ?) Kdyby však p. Vilinský i nadále
se držel svého mínění, pak bychom se ho rádi zeptali, byla-li i jeho »Mařenka«
míněna ironicky a byly-li ironicky míněny i bombastická reklama nakladatelství a
referát v Lidových listech.
Pokud jde o závěrečnou otázku p. Vilinského, jsou-li naše poznámky odtokovou rourou pro splašky, můžeme mu říci, že pokud se budou jistí lidé plést do
kultury, bude pořád nutno odklízet jisté splašky. Ale že by to bylo tak laciné a
snadné - to se pan Vilinský mýlí. Není to nic snadného přečíst některou jeho
knihu až do konce.
tv
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