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BOHUSLAV REYNEK

JEŘÁBY
Opět z lesů do polí
stěhují se hejna vran.
O trny a o stvoly
léta háv je rozedrán.
Opět jíní na střeše
stříbrem krásy vyrůstá,
k opuštěných útěše
údiv tiskne na ústa.
S nejistoty zámrazy
popel dávna rozhrabu.
Z jisker snad zas vyrazí
svatá sláva jeřábů,
láska lesů, klenba cest,
oheň v tmách, krev daleká.
Duši pomůže mi nést,
těžkou duši člověka.

*

Holubice neúprosná,
vrkající vrahům do sna
o zaryté naději,
kdy tě, hosti nenadály,
v srdci, kde jen prázdno pálí,
mrazem běd svých zahřeji ?
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Kdy se křídla samoty mé,
žertvy, jež jen k zemi dýme,
zbarví jasem Jazyků,
kdy jak v mlhách věže vzletí,
spustí se jak vůně snětí
do čekání, do vzlyků ?

PROCITÁNÍ
Ještě dříme jitra nach
ve hvězd křehkém větvoví.
Kohout ve tmy ssutinách,
zelený a nachový
jako jeřáb v šeru cest,
duše volá z kobky těla.
Krví rozlila se zvěst,
křídla chval se nezachvěla.
Petr, zapřev, ještě dříme.
Procitli jsme. Nevzbudíme
bratra viny své, a spáče,
jenž snad ve snu s námi pláče ale možná odpočívá,
zaklet v zapomnění zdiva.
Procitlo-lis nejdříve,
zaúpění ohnivé,
oblec roucho naděje!
Kohout zpívá. Zahřeje
v srdci tmu ten výkřik zory,
úpěnlivý, dravý, chorý,
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píseň jako živá rána
v opuštění rozeklaná,
zastíní-li křídly chval
křišťálový tribunál
Petru, který přece vstal ?
VÁCLAV RENČ

PRELUDIA
Nepřetržité záření
dopadá z dáli k nám,
sny naše se jím rumění kdo vysílá to znamení,
připodobniv je hrám ?
Tmí se to v nich pak za večera
hloubkami světelného šera
- kam až to ústí, kam?
Tmí se to kolotáním míz,
příbojem tajemství,
tím temnem vzlínajících míz.
Jsme jednou pel a jednou hmyz
předivných květenství,
jsme kořist vírů neustálých:
když v nebe dno své vhrouží kalich,
co motýl o tom zví?
Propadlí rtům a sladkostem,
bezedné útěše,
prodíráme se podrostem,
té země vzpurným podrostem,
z nějž požár vykřeše
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ten blesk, jenž srdcem očekáván,
až uvrhne nás horký závan
vstříc věčné potěše.
Vy květy, otvírající
se v něze plamenné,
kolikrát pocel dychtící
dožhnul se hloubky hloubící
se z vás jak z pramene.
A bylo to vždy blízko smrti
a bude zas, až v časné smrti
vás srdce vzpomene.
Vy hvězdy, ustavičná zář
line se vámi v nás
- ach sladký žhář, ach božský žhář a spaluje ten smutný šlář,
jímž zahalil nás čas
tu, v kraji cypřišů a thují,
а k vroucnosti nás rozněcují
doteky vašich krás.
Vy spáčky, pro vás, vámi, z vás
nás hoře rozdírá.
A přec ať vře ten tmavý kvas,
ať vzlykem ochrne nám hlas:
ta píseň nezmírá,
ta píseň vane cherubínem
a v opojení ryzím vínem
nám víčka přivírá.
A pod přivřeným víčkem tím
tkví vaše podoba když náhle zříme s pohnutím,
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jak přetajemným prolnutím
se jiné podobá:
a její jas, ach ten jas její
nadějí a zas beznadějí
nám srdce probodá.
Ta její zář, to planutí,
kam směřuje náš pád!
Jste vy to ještě, peruti,
jimž svatým vzmachem zdvihnutí
jsme svěřili svůj pád?
Hle domov naší touze známý!
Jsme s vámi a jsme dál než s vámi:
zde kotví každý pád.
tak jdeme po hlase
mohutnějících preludií
a pod námi zem hoříc míjí
za zpěvů o kráse.
MARIA LUISE W E I S S M A N N

MALÉ PODZIMNÍ IMPROMPTU
Myslil jsem tehdy, že to bylo neštěstí, co na mne číhalo. Věřil
jsem tomu na chvíli; na rozhodující chvíli. A tak se tedy nic nestalo, neboť neštěstí nechce býti poznáno dříve, dokud nezasáhlo.
Odplížilo se tiše ze svého podivného zakuklení, z toho velikého
červeného keře vřesu u mých nohou. Či to přece jen nebylo neštěstí? Nevím. Rozhodně však se to událo takto:
Jel jsem na podzim - ale musím nejdříve podati zprávu o sobě
a podzimku. Musím nejdříve říci, že podzim je větší blažeností.
Ze věčná blaženost je vedle ní ubohá. Jak možno vychutnávati
štěstí, o němž víme, že bude zítra a po všechny dny? Blaženost
podzimu je takováto: Procházíš se vzduchem, který je nekonečný,
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vdechuješ jej a spojuje tě ještě s dálnými a fialovými vrcholy hor.
Má v sobě atomy tvého těla, vlil se do tebe a dme se s tebou do
nekonečna. Saháš až ke skleněně modři nebes, protékají tebou
kaskády světla, neslýchaná barva listí teče tvou krví, vychutnáváš
širou prázdnotu pole a v dáli se zdvihající kouř bramborových
ohníčků, slyšíš ještě zvuk okariny, na níž si pasák na osamělé
pastvině stěžuje svým kravám, velebíš život, život, jsi dojat životem, ach, a vdechuješ už vůkol nesmírnou rozkoš rozkladu: smrt.
Ale žiješ, ale žiješ, jen teď, v této chvíli máš jistotu života...
Ale chtěl jsem vyprávěti o neštěstí, jak na mne číhalo v keři
vřesu, který byl červený a obluzující. Jsem samotář a pohan: nemohl bych pokleknouti a modliti se, bez přání zbožňovati. Co
mne opájí, to chci přidružiti k sobě, aby se má samota omámila
láskou. Chtěl bych býti tím, co mne rozohňuje: na příklad tímto
podzimem; jako dítě jsem podzim prociťoval právě jako teď. Byl
bych rád býval listem, červeným a žlutým listem. Byl bych se
stejně mírně a kolébavě v kruzích spouštěl к zemi; jak těžké
bylo mé tělo, které mohlo jen padati. A jelikož bylo smutné a
stydělo se za svou těžkopádnou střízlivost, upletl jsem mu z listů
javorových, sepnutých jehlami borovice, pestrý šat, vlečku ze sta
pestrých listů; tak jsem se v svých dětinských představách stal
podzimem. Tak jsem co dítě kráčel prázdnou loukou, zahalen podzimem, zasypán podzimem - a což bych dnes nesměl napřáhnouti
ruku po tom trsu květů u svých nohou.
Avšak už jsem řekl, že jsem jel. Stál jsem na plošině vozu,
neboť tento vzduch, který je nekonečný a spojuje tě ještě s dálnými a fialovými vrcholy hor, jen teď, v této chvíli ti dává jistotu
života...
Nevím, proč vlak zastavil právě na tomto místě. Snad to byla
moc neštěstí, které mě chtělo stihnouti a které jej donutilo, aby
znenadání zastavil zde, kde mezi kamením vyrůstal keř vřesu. Nemohl jsem nalézti žádného jiného důvodu pro tuto zastávku. Krajina
byla opuštěná a neobydlená; podél železničního náspu se táhl jehličnatý les; stál vážně a nepohnutě jako v létě, nevěděl ničeho
o podzimu. Ale těsně pod mýma nohama - stačilo, stačilo abych
se sklonil - kvetl ohnivě červeně a mámivě. Byl to jen jediný
keř, který sem asi kdysi byl zavát co seménko a zapustil kořeny
mezi ostrými kameny, ale šířil červeň nekonečného vřesoviště. Byl
dokonalý; nemyslím, že bych kdy byl viděl krásnějších květů, a
omamná vůně medu se zdvihala vzhůru ke mně.
Má duše se zachvěla. Nevěrně zavrhla nesčetná přání své
touhy a přidržela se jediného: chtivosti po tomto květu. Co zbývalo mému tělu, mým ztrnulým údům, než pokus, aby ukojily
její žádost?
Vlak stál. Odsunul jsem železnou ochrannou závoru; jal jsem
se sestupovati po stupních. S nejnižšího jsem se sklonil a natáhl
ruce. V té vteřině se stalo, že jsem uviděl neštěstí. Uprostřed v ky430

tici tohoto kvetu, krásného jako sen, pootevřelo trochu své bělavé
víčko. Snad to byl kámen, který měl tvar mrtvého oka a poděsil
mne: viděl jsem své ruce rozdrceny, nohy krvácející, dech unikající v stenajícím kruhu - zachvěl jsem se a sáhl jsem po tyči,
vytáhl jsem se, stál jsem nahoře jako před tím, zachráněn: vlak
stál, vřes kvetl u mých nohou.
A tak nyní stojím v tomto vzduchu, který je nekonečný, vdechuji jej a spojuje mne s dálnými a fialovými vrcholy hor. Má
v sobě atomy mého těla, vlil se do mne a dme se se mnou do
nekonečna. Sahám až ke skleněné modři nebes, protékají mnou
kaskády světla, ach, a já si nežádám ničeho jiného než toho, co
mé ruce skoro už mohly uchopiti: hrstky květů u mých nohou.
Ale už se nenakláním, hleďte, a vlak pořád ještě stojí. Stojím
a hledím na ty květy: míti je, byla by blaženost anebo smrt - a najednou sebou pohne kolo, rychle se roztočí a unáší mne dále do
podzimu a do dálného zvuku okariny: kdo ví, kolem čeho jsem
to prošel?
Přel. O. F. Babler
STANISLAS

FUMET

POKUŠENÍ BOŽSKÝM*)
Umění je v jisté isolaci vzhledem k přirozeným zákonitostem.
Vládne jim s příkladnou svobodou, připoutává si je, ale nepřipoutává
se k nim. Mohli bychom jeho vztah k přírodě velmi názorně připodobnit k okamžiku skoku, kdy člověk, načerpav svou sílu na zemi
a odraziv se od ní, vrhne se do prázdna a znova se jí dotkne teprve když dopadl. Zkušenost je získána, div skončen — ta iluse
o vymanění se z přírody, k níž se nutno zase vrátit — a zázraku
umění už není.
Ale umění bylo se s to vznésti do udivujících výšek; na okamžik jsme měli pocit opravdové blízkosti božského. Intelektuální
radosti, jež nám skytá umění, jsou s dostatek výmluvné, aby duše,
k jejímž mlčelivým schopnostem se obracejí, uvěřila, že nejsou jen
intelektuální, nýbrž autenticky spirituální. A objevíme tak v umění,
jež je — jak jsme poznamenali — přepychem inteligence, nebezpečnou výhodu před vší osobní účastí na životě: ušetří nám všecky
zkoušky cesty a dá se nám těšiti přímo z cíle. Umění si tak vede,
protože je podmiňováno jen cílem, protože je ze služebnictva koruny, z okruhu slávy. Řeknu, že umění je jakýmsi milkováním, jež
*) Překládáme tuto kapitolu z Fumetovy knihy P r o c e s d e 1 ' a r t - základního díla o postavení umění v katolickém řádu - a přeložíme příště část o umění
jako anticipaci vzkříšení těl s důležitým výkladem o symbolu, abychom tak paralysovali morality durychovské vahami spolehlivějšími.
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by začínalo rozkoší. Umění je smyslovou slastí inteligence, ale uvádí do velikého nebezpečí méně tím, že je s m y s l o v é , než tím,
že je s l a s t í , poněvadž člověk na tomto nízkém světě před nutným
očištěním není ještě dobrý k radosti a slávě. Jásot umění, jež anticipuje slávu, jako by to substanciálně činil zázrak, mění se snadno
u toho, kdo si ho dopřál příliš brzo, v intelektuální zhýralost.
V přirozeném řádu, v tvrdých zákonech odpykávání hříchu
nás nic tak neuchvacuje jako umění, jež v nás utužuje objetí duše
a smyslů. Ba chtělo by se říci, že nejsou už v rozporu: tak líbezná
a oprávněná jest jejich shoda, viděná prismatem umění. Snilo se
o stavu rajské čistoty, kdy by vědoucí duše a nevinné tělo byly
jedním. Chtělo se věřit, na příkladě stavu orfického nebo stavu
svatosti, takového Františka z Assisi třebas, že by tělo a duch mohly
na sebe hledět bez nepřátelství, družiti se beze sváru, poznat objetí
bez horečky. Tu by všechno stvoření nabylo prvotního míru a život
by plynul v harmonické pohově. Ale nesmí se zapomínat, že si
takové znovuzřízení pozemského Ráje žádá od jednoho a snad od
obou antagonistů předběžnou smrt, a že prakticky si nejsou rovni,
nýbrž jeden podřízen druhému. Vpravdě umění existuje jen pod
podmínkou, že manifestuje vladařství ducha. Ale ten, kdo se těší
z umění, neví o zákonech této podřízenosti. Líbeznost akordu, zjednaného uměleckým dílem mezi jeho smysly a duší, chutná on jako
něco samozřejmého a jeho libost je tím větší, že klidí tam kde
nesil, nijak se nestaraje o vznik svého štěstí, O tom jsme již mluvili*) Připomínáme-li počátek dramatu, činíme tak proto, abychom
si byli lépe vědomi jeho vážnosti, když jde o to, abychom zároveň
zdrtili a rozjásali toho, jejž jsme postavili před soud.
Byl by, o tom nepochybujeme, po ruce prostředek, jak tu
vážnost snadno a rychle odbýt: popřít ji.
Věříte, zeptají se někteří modernisté, že umělecké dílo má zasahovat duši? nemyslíte, že je spíše nezodpovědnou hrou ducha,
důmyslným a vědomě neškodným mechanismem, jehož kolečka
jsou umně zakryta pestrým obalem, takže to vypadá, jako by šel
sám od sebe, a jejž pak vedeme tenoučkým drátkem po stezkách,
kde předvídáme i ty nejpřekvapivější zákruty? Vzorem umění je
podle našeho mínění umění hodinářovo. Nemýlila se staletí, když
žádala, aby umění mluvilo řeč duše prostřednictvím rozumu místo
řeč rozumu prostřednictvím sensace, jak se o to dnes snažíme my?
Odpověď: kdyby se umění mělo scvrknout na toto a kdyby
takový kánon dal vznik příslušným dílům dokonale zdařilým, je
ovšem pravda, že by jeho tajemné působení na duši bylo redukováno na minimum. Filosofie a logika by triumfovaly — ale jaká
sterilisace našich nejbohatších schopností! Přestane-li umění mluvit
k duši a sytit ji pokrmem, jenž obsahuje nepenthes s úměrnou
dávkou jedu pro uchvácení smyslů, stane se ovšem počestným a
*) V kapitole o publiku, nazvané T a j e m s t v í
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ú s p ě c h u . (Překl.)

vůbec vším, co budete chtít, ale zříká se osudně části svých knížecích práv, jež jsou ovšem vždycky znepokojivá a jimž se nežehná, když vznesou svůj nárok. Zůstane uměním, jistě, ale uměním
provozovaným řemeslníky, uměním zajatcem rukou, jež nebyly
samy orientovány k prvotné formě a jež, i kdyby byly velmi obratné, nedovedou vysledovat ten mocný tajný pohyb, jejž uhaduje
jen p o e s i e a jenž je svědectvím umění, prorokujícího duši její
osudy tím, že jí je dává zakoušeti předem. Umění hodinářské by
mě nikdy nepřimělo, abych napsal tuto knihu, poněvadž v něm
není ten bolestný, tajemný a zázračný bod, na nějž se upírá svědomí a na nějž my tu obracíme pozornost.
Hlásáme-li umění bez žádostivosti - právě žádostivost je tak
neodolatelně táhne, aby se vyšvihlo nad přirozenost; umění si »ctižádosti« ani netvoří ani nepřeceňuje - uchráníme je všeho nebezpečí, pravda, ale zbavíme je nervů a srdce. Odepřeme-li mu to
vnadidlo věčnosti, jež v něm je, tu moc opojovati a rozkoš být
sebou samým, jež je provázejí, ten balšám zbožnění, jenž je prosycuje, je umění nadále jen eunuchem a slabochem a tisícerá povrchní odvaha a lest nezakryje už jeho plochosti. Tak se odstraní
nebezpečí zhýralosti a modlářství, ale zároveň padne velikost. Aby
mohlo poslouchati despotického ducha, jenž je řídí, potřebuje se
umění prostírati v maximální citové plnosti mezi nebem a peklem,
jež je určují. Jistě, jsou mu vytčeny meze, ale meze, které je nespoutávají, přirozené hranice vývojové, jež jsou jako meze těla,
jedna na druhé závisející a mezi sebou učleněné, aby krev života
proudila celým organismem. Mezí uměleckého díla je jeho dokonalost a nikdy ne strach před nerozumnou hltavostí. Umění se posmívá zákonům hmoty, poněvadž má zrak upřen na milence, kteří
dovedou tak znamenitě hledat nebe i tam, kde ho není. Jeho tajemstvím je, že se nespokojuje zemí; »svrchovaně pozemské«*) umění chce k zemi připojené nebe. Netouží po ničem jiném, než
aby se tělo a duch vesmíru prolnuly, žádá si zářivou shodu podstatných odlišností, tu objektivní svatost, jež se pro lidskou duši
odehrává mimo ni jako znak a demonstrace. Je »svrchovaně pozemské« je n e b e s k y pozemské. Vzpomíná si na Vtělení Slova v
každé ze svých zkušeností. Dává nám jen zemi, ale zemi prosycenou nebem, dává nám mrtvolu, ale mrtvolu prozářenou životem;
nevychází z hmoty, ale svolává na ni sestup ducha, a krása, vzývaná tajemným zaklínáním, z ní udělá, co chce.
Je tedy možno nazvat umění prorockým. A nikterak mu proto
není třeba odhalovat budoucnost; jde o to, aby odkrylo něco z přítomné věčnosti, nějaké gesto, nějaký postoj, nějaký úměrný výraz,
jejž si příroda žárlivě vyhrazovala až do hodiny, kdy se objeví
nějaký Orfeus, nějaký Prometheus, porušitel mlčení a noci, luštitel
hádanek srdce. Filosofie a věda studují formy a respektují je. U*) PIERRE REVERDY. Tato definice žádá, abychom dobře rozuměli adverbiu
» svrchovaně «.
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mění jim rozumí a využívá jich, hraje si s nimi jako amor s dcerami bohů. Ví, jak je oživiti, nalezlo v lidském srdci tu myšlenku
stvoření, kterou tam Bůh zanechal zároveň s nástrojem, aby viděl,
zda mu člověk vzdá poctu a chválu, což on leckdy činí; je pošetilé a nerozvážné, je zvědavé a plné touhy. Jeho jediná funkce:
h r á t si na posvátnou práci.
Odtud jeho příbuznost s magií. Kdyby nebylo jakousi magií,
nebudilo by nedůvěru k náboženství. Nebylo by o něm co říci:
bylo by jednou z našich konvencí, stejné úrovně jako společenská
slušnost a účetnictví, nezasahovalo by do našeho duševního života,
nebylo by víc než nábytek. Vyhovovalo by jistému zalíbení ve
formě, zcela přirozenému, ale bez tragiky. Kdyby. už netoužilo po
vyšších stupních, přizpůsobilo by se umírněnosti obecních duchů,
nesnilo by o katastrofách, paradoxech a zázracích, o proměnách,
kvadratuře kruhu, o andělech z masa a z kostí, o extatických domech a létajících střechách. Bylo by, jedním slovem, ochočitelné.
Jestliže je úplné, není-li zchromlé a valašivé, podobá se umění
plameni, šlehajícímu k vrcholům. Čím vyšší jsou formy, po nichž
touží, tím jsou ryzejší a spirituálnější. Ale čeká je veliké nebezpečí, že totiž těch závratných výšek dosáhne, poněvadž tam bude
pokoušeno, aby uvěřilo, že si stačí samo. Až se zavěsí ve výších,
bude se mu zdát, že je nebeské povahy a že se může vrátit na
zem s náručí hvězd.
- Ale jak to, namítnete, že je tu nebezpečí, když jde o vyvýšení, ryzost a dokonalost ? Což nejryzejší umění nepovznáší lidského ducha a neobsahuje jeho dokonalost analogické naučení
pro něj?
To nebudu popírat. Lidský duch získává, když se živí formami
ryzími a spirituálními; krása je mu vítaným příkladem a dokonalost
formy a povýšenost myšlenky nepopiratelnou morální stimulantou.
Odtud i přijetí, jehož se dostává umění v Církvi, když jí jde o to,
aby se cestami krásy rozdělilo našim smyslům, co bylo uzavřeno
pod symboly a texty*) Nicméně však podstata konfliktu trvá.
Umělci vědí, že požadavky jejich umění nejsou vulgárními
povely. A přece i tyto požadavky jsou jen odleskem rozkazů přísnějších a hlubších, jež udělil sám Bůh lidské duši. Už nároky lidského ducha, jež nám vyznačuje umění, jsou rozrušující. Ale jsou
jen stínem - velmi přesným stínem, stínem magickým - těch, jež
odkrýváme v propasti své duše. Každá duše to cítí v té malé míře,
v níž se nechává poučiti hlasy svého mlčení. Nuže, je to řečeno
dost jasně, když tvrdím, že n e b y l a s t v o ř e n a p r o b o ž s k é ,
n ý b r ž p r o B o h a ? Myslím, že jsme ve vrcholném bodě procesu
s uměním. Jak vidno, neredukuji si toho strašného »služebníka neužitečného« na míry úzké a mohutnosti neškodné; loyalita mi káže,
abych mu ponechal celé rozpětí jeho křídel. Opustit ho však musím,
*) »Chceme, aby se lid modlil na podnoži krásy.< PIUS X.
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když se cítím příliš prudce vlečen svou duší, jež se od něho odvrací, ale s pohledem tak zarmouceným, že se už vynořuje naděje.
Nic není strašnějšího než vyrvání se božskému, jímž musí
projít duše, která chce dospět k Bohu.
Božské nás udržuje v myšlence dokonalosti, udržuje nás v myšlence ; a i když je to, jako v případě vysokého umění, ryzí idea
Boha, je to ještě jen překážka; čím je toto vědomí oslnivější a věrnější božskému, tím má větší svůdnost pro duši: Neboť tento ráj
znovu nalezený, jenž uzavírá horizont na nejvyšší objektivní dokonalosti, je ještě úskalím. Naše nejvznešenější touhy jsou ohrožovány tím, že budou splněny. Je okamžik, kdy si člověk uvědomí,
že doplul. Nalezl věčnou krásu. Je puzen, aby uvěřil, že nic jiného
už nezbývá dobýt, poněvadž t a t o c e s t a už dál nevede. Je dosaženo cíle, ten úchvat to dokazuje, ten konečný akord tak dlouho
hledaný, tato poslední linie na konci pouti. Dokud se neidentifikoval
s božským, byl duch neklidný, zmítán a trýzněn. Když je mu odhalena tato poslední intelektuální křivka, zastavuje se: alfa a omega
jeho počtu se dotkly, může spočinouti na formě svého vítězství,
na této dovršené kráse. Ale božské, ten nejvyšší horizont, může
ještě nejlíp zakrývat samého Boha.
Co o Bohu mluví, to nám Ho nedává. A Siréna, jež o Něm
mluví nejlíp, nás udržuje nejdéle mimo Něho. Naše duše je povolána k svaté jednotě, byla stvořena jen proto. Její zalíbení v umění je toho formálním svědectvím. Jestliže má zalíbení ve vnějším snoubení viditelného a neviditelného, tedy proto, že v něm
poznává načrtnuté gesto svého hlubokého povolání; čím však jsou
zásnuby pohnutější, horoucnější a pohltivější, tím pevněji je udržována a tím jí bude nesnadnější odejít. Nuže, je nutno opustiti
tato spirituální dobra, první Dobro tak přikazuje a láska má potřebí
tak žárlivého připoutání. Jednota se dává jen tomu, kdo se dal
zbavit všeho počtu, všeho, co vytváří akord, všeho, co je v počtu
v í c e n e ž j e d n o . Je nutno zavřít oči před obrazem krásy, kam
se upíraly s dychtivou žádostí žebráků nikdy nenasycených. Diviš
Areopagita vysvětluje, proč se sluší vzdát se těchto světel: »To, co
nalézáme v bytostech světelného,« píše, »zastírá našim zrakům to
n a d p ř i r o z e n é temno,« jež jsouc nad vším světlem je příčinou
světla*) A víme, že je to sama příčina světla, jež zve naši duši na
neodolatelnou cestu, kterou jí vyznačila láska Ukřižovaného.
Božské je to, co je v bytí nejsvětelnějšího, а k tomu směřuje
vyšší umění všemi svými prorockými silami, všemi plachtami, všema
očima. Chce se prosytit spíše kvalitou než substancí, aby duše nemusila podstoupiti ten strašný boj. Umění, přidržujíc před duší obraz
sňatku nekonečna s konečnem, předpokládá diskontinuitu mezi
osobou a jím, nebo, opakujme to, jistou vzdálenost, aby se bylo
možno dívat. Když je oko přiloženo k věci, jež jest, nevidí nic.
*) Theol. Myst. II.
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A umění přestává působit. Ale když oko nic nevidí, začíná duše
hmatat. A zbývá jí jediná cesta: zbavit se spirituálních dober, jež
představovala pod znaky krásy jediné Dobro, zdroj vší krásy, Jednotu, důvod všeho líbezného akordu. Opouštíme umění a integrujeme předmět umění, jenž nám dával zároveň trpět a doufat, toužit,
jenž promítal svou intelektivitu na citlivé plátno a jenž je naprosto
nezávislý na látce těchto stínů. Umění nás nevede od znaku k původci znaků; příliš se vydáváme nebezpečí, že s ním zůstaneme
v oslnění znakem. Udržuje v bdění schopnosti intelektu, ale chystá
se uspat srdce, dojímajíc je. (A zvlášť, jak jsme řekli, srdce toho,
kdo dílo nekoncipoval ani nevytvářel.)
Něco jiného si žádá duše. Pro ni musí spat celé stvoření. Všechny ohně těla a všechna světla ducha musí být postupně zhašena,
lidská aktivita odsunuta. Umění, jež má pojem oběti, ví proč, a ví
to také magie, ale ty přinášejí oběť jen v touze po určité kořisti,
po dobru jisté operace. Duše však je zaměstnána jen zájmem lásky.
Všechny ohně z vnějška ji palčivě trýzní, světla ji zraňují a povyk
vesmíru jí brání, aby spala, ona také, jak by chtěla. Má jen jeden
cíl, aby složila svou hlavu na kámen Jakobův. Nenajde pokoje, dokud nepotká ten »safír« Israele, všecko ostatní je jí pohybem a
předmětem únavy a nudy. V umění hledá odpočinutí, ale tam se
zotavuje duch, ne ona, jež je tam jen upozorňována a znepokojována. Krása je jen zářením toho Nevyzkoumatelného, jejž chce
mít v podstatě; akt vnější radosti z krásy není příčinou, že takto
vzdychá. Paprsky Zářícího jsou jako tolikéž mečů, které jí brání
vstoupit do toho nepředstavitelného království, kde jí Bůh chystá
čeho oko nevidělo, čeho ucho neslyšelo. Duše je šťastna jen až
všechny schopnosti padly pod ostřím mečů, až květ vesmíru uzavřel
svůj skvoucí kalich, až přišla noc a pro ni nadchází hodina, kdy
může konečně pronést slova Písně: S p í m , a l e m é s r d c e bdí.
Umění by spíše našeptávalo: »Bdím, ale mé srdce spí«. Zde
musíme podotknouti, že umění je tu bráno ve významu, jenž přesahuje jeho rámec, a že to, co platí pro ně, platí stejně pro každý
druh běžného poznání, pro vědu na příklad a zvláště pro metafysiku, jež je přirozeným poznáním tajemství. Tato věda opojuje
ducha, dává lidským schopnostem, jejichž vrcholů se zpravidla
dotýká, intelektuální radost, jež je z téhož řádu jako radost z kouzelného divadla, kde však pravé srdce člověkovo pod tímto oživením
může zůstat netečné a neprobuzené. To se radují energie našeho
ducha, ale tyto energie nejsme my, ačkoliv jsou vázány na naši
osobu jako h a b i t y , které nám Bůh propůjčil, aby nás chránil proti
nepřátelství živlů a dovolil nám připojiti se k Němu po řadě zkoušek,
Jím tajně zvolených. A pokud jde o pravdu ve hře, to není už
v naší vůli, jako krása nemůže být zhanobena zneužitím umění,
jež ji má vyvolávat. Jistě jsou všechny tyto intelektuální operace
v oblasti intelektu praktického i spekulativního posvátnými svědectvími, ale neuvádějí nás ani o krok dále do království Boha
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živého, kam je povolána naše duše. To jim neubírá na hodnotě,
ale svědectví to jsou, jež vynikají, nikoliv my, kdož je vydáváme.
Nejautentičtější poklady filosofie a umění, které nejlíp uctívají Boha
a Stvořitele, nepřidají ani haléř k našemu reálnému výkupnému.
A když nás chtějí oklamat o velikosti našich vlastních zásluh nebo
když se nám snaží namluviti, že jejich objektivní zdar je tím, co
po nás Bůh mravně žádá, tedy ovšem křičím o nebezpečném matení
pojmů, protože vím velmi dobře, jak svůdný může být tento obdiv
božského, jenž je nekonečně vznešený, ale jenž není láskou k subsistentní Jednotě.
Plyne z toho, že Bůh odsuzuje obraz nádhery, jejž sám vytvořil
pro ukojení našich smyslů a rozkoš našeho intelektu? Dojista ne.
Ale chce, abychom Ho milovali více, než Ho překládá Jeho dílo.
Chce nás přijmout v hloubi obrazu znaků, neodstrkovati nás k
vnějšku, kde se pohled dotýká jen mezí objektu. Je tím velkým
umělcem, jenž nás chce pojmout do svého plátna, tím velkým milujícím, jenž se chce stát krmí svých milovaných, živoucím Chlebem
mezi nimi, jenž nesnáší, aby nebylo ovládnuto vše, co se vidí, aby
nebylo účastno vše, co je předmětem kontemplace. » E g o s u m
J a n u a . « Slavnost počíná v temnotách. A jen očištěné oko srdce
ji osvítí celou uprostřed noci nadpřirozeným světlem. Magický obraz
vám bránil, abyste pronikli dovnitř toho, co zobrazoval, tam, kde
všechno končí a splývá, kde duch a smysly spočinou a srdce, zakotvené v Bohu, je jedinou svítilnou, zavěšenou do noci.
Neboť kontemplace není vidění, jako je naše. Má-li s ním něco
společného v nižším stupni, když si vezme na příklad božské za
předmět místo Boha, je to koncepce uměleckého díla, ne stav,
v jakém se objekt nabízí zrakům lidí. Kontemplace je vnitřní
vidění, a oblažující zření, k němuž vede, je úplně rozdílné od vidění smyslového i od intelektuální slasti, již z něho můžeme dobýt
na výších ducha. Nikoliv vidění, nýbrž život zírání zakouší tu dole
nejasně kontemplace, aby jej úplně poznala v blaženosti.
Umění je strůjce divů. Ale jeho srdce není v životě, je mimo
něj a propast se otvírá mezi nimi. Srdce člověka je stvořeno pro
život, jako lidská duše je stvořena pro Boha. Co umění naznačuje,
zakouší svatost. Ona jedině je dobrým užitím času, uměním žít a
dobře žít. Obraz světcův, toť světec sám. Je člověkem ve svém
díle, integruje svůj akt a tvoří s ním jedno. Není možné kontradikce mezi tím, co je a co dělá - ohavná propast, jež odděluje
umělce od jeho díla, je vyplněna světcovou láskou. Je celý kořistí
lásky. Dělá, co říká, a žije, co vidí.
Umění zůstává poplatno hříchu. Proto je v jeho vznešenosti
něco obludného. - Tak kolokvinta není dobrá k snědku, je krásná
jen pro oči. - Obludného, říkám, protože slibuje, co nemůže doopravdy dát. A když slibuje jen to, co dát může, klesá pod svou
úroveň.
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Bylo by lépe pro spásu člověka, kdyby umění nebylo tak
velké? Ne. Za jiných podmínek by špatně plnilo svůj psychologický úkol, pro nějž je neporovnatelně nadáno: být pobídkou
k životu věčnému.

ALFREDO

Přel. J. Franz.

MENDIZABAL

POLITICKÁ MYTOLOGIE
(Protikřesťanské zásady rasismu)
. . . non est Gentilis et Judaeus, circumcisio
et proeputium, Barbarus et Scytha, servus
et liber: sed omnia et in omnibus Christus.
Epist. B. Pauli ad Colossenses, III, 11.

Proti jasnému výroku apoštolovu, který je vznešeným výrazem živého křesťanství, křičí a prohlašují miliony lidí, podlehlých
sugesci, věc zřejmě opačnou: že existuje, jako základ jejich národní organisace, zásadní rozdíl, etnicky odůvodněný, rozdíl mezi
vládnoucími (nový „vyvolený lid německého boha!") a mezi porobenými, vyloučenými ze všeho občanského práva, vyhnanými
na okraj politického života, těmi, kteří, nemohouce se doložiti čistotou germánské krve, přestávají být pokládáni za občany a jenom
jako hosté („nur als Gast", podle Programu strany národně-socialistické) mohou dále žít. Avšak slovo „host" tu ztrácí svůj význam
rytířský a pohostinský, nabývajíc pohrdavého přízvuku „cizince" ve
smyslu pohanského „adversus hostem" na XII Deskách - neboť
právní statut lidí takto označených se scvrkává na nejmenší záruky
a největší nesnáze, jež předpokládá podrobení zákonům pro cizince
(„unter Fremdengesetzgebung"). Obludné, doslovné uskutečnění výroku sv. Pavla, neboť v Německu se opravdu bude moci brzo říci:
už není žid ani pohan... poněvadž s nimi bude skoncováno.
Hitler contra sv. Pavel... Ačkoli se snaží - macchiavelsky opřít o Stolici Petrovu, dokud Germanie potřebuje Říma... A právě
zde se vynořuje u mnohých - ať z naivnosti nebo ze zlého úmyslu omyl. Z toho, že Řím svolil vyjednávati a uzavírati smlouvu s vládou, která je teď v čele německé politiky, nemůže se poctivě vyvozovati schválení - ba ani připuštění - rasistických principů. Katolické kriterium zůstává nedotčeno - nad těmito principy a proti
nim. Nic mu neubírá chování římské kurie ve věci církevní politiky. Oficielní církev, věrná své neutralitě ve věcech vyloženě politických, uznává v representativní osobnosti ustanovenou moc.
A kdyby byla odmítla smír, když jí jej Reich nabízel, nebyla by
získala nic víc, než že by byla ztížila postavení německých kato438

líků, kteří už trpěli v osobách i institucích náporem národních socialistů. Ze národní socialismus vyprovokoval takový stav věcí, jest
právě základem podezření ze zlého úmyslu, jež vnuká jeho počínání: neboť teprve když pronásledování katolíků dosáhlo svého
zastrašujícího vrcholu, když se bouraly (poslední bašty stran) jejich
mocné organisace politické a bylo se co bát o život všech ostatních spolků, i čistě náboženských - teprve v té chvíli se nabízí
církvi možnost zachovati tyto pevnosti víry v Německu... A konkordát byl v pravém slova smyslu mírovou smlouvou, ukončením
(aspoň pro tu chvíli) války vzniklé z nacionalistického rozvášnění
a z totalitářských snah státu.
Kam až může dojít pohlcovací a vylučovací snaha „třetí říše"
vzhledem k mocnostem a vlivům, které bude musit považovat za
soupeře? To náleží budoucnosti; není však nesnadno odhadnouti
možnosti roztržky, které zařadí mírovou smlouvu do kategorie pouhého a pomíjivého příměří. Stačí uvážiti složky typicky protikřesťanské, které jsou obsaženy v ideologickém základě a v činnosti rasismu.
1.
Především, jelikož běží o hnutí německé, nemohlo se to obejít
bez nějaké „Weltanschauung", nějaké celkové koncepce světa, která
přesahuje okruh politiky, chtějíc nahraditi každý jiný filosofický
nebo teologický základ života, nevyplývá-li z mytického pojetí rasy.
Ještě než se vyskytl neobyčejný Francouz (!), který se zastával
rasové povýšenosti Němců (Gobineau uveřejnil r. 1852 svůj „Essai
sur ľ inégalité des races humaines"), tvrdil Friedrich List v memorandu adresovaném vládě anglické a pruské a nazvaném „Důležitost a podmínka spojenectví mezi Velkou Britanií a Německem"
(1845): „Germánská rasa (o tom nemůže být pochyby) byla označena Prozřetelností, pro svůj charakter a pro svou přirozenost, aby
rozřešila tento veliký problém: řídit věci celého světa, zcivilisovat
divoké a barbarské kraje a zalidnit ty, které jsou neobydleny".
Mystický pocit nordického původu zplodil tuto dynamickou mentalitu německého partikularismu, která ovládá výchovu moderních
generací, inspirovaných těmi z jejich filosofu, kteří mohou být považováni za teoretiky metafysického předurčení Němců, a etnickým
přeceněním legend a tradicí germánských národů. Národní cítění
se ustavičně rozpaluje literární výchovou mládeže, „Deutschkunde".
Všecko je prosáklé germanismem. Všecka pozornost je obrácena
k tomu, co je německé, hledajíc jeho nepochybnou autentičnost,
aby ji žila, aby si ji vtělila, „aby jí byla". Proto mohl uvažovat
Karl Schůmmer, mluvě o „Nibelunzích", takto o duchu německého
studenta: „Chaotičnost, démoničnost a mystičnost tohoto mytologického světa odpovídá dokonale našemu cítění přírody, jehož probuzení v sobě cítí německý jinoch, pro kterého je přitažlivost
pověsti ještě zvýšena její skandinávskou formou, jež jest zároveň
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primitivnější i mystičtější, nordičtější, zřejměji pohanská." A narážeje na kritiku Herderovu: „jí se studenti dostávají do magického
kruhu uvědomělého irracionalismu, který, jsa pozdější než nacionalism, se jim bude zdát pokrokem. Herder se snaží určit nebo spíše
dát procítit individuální ráz každého období, každého umělce, každého díla, tvůrčí dech, který je oživuje a který je - podle něho něčím nevědomým, neosobním. Herder výslovně uvádí vlivy rasy,
půdy a podnebí jako určující činitele literárního díla: opravdový
génius je vždycky těsně spjat s těmito silami, jako by byl posedlý
démonem, který mu už nedovoluje vybírat, nýbrž mu diktuje zákon jeho tvorby, jediné měřítko, kterým ji lze soudit."
Ozývá-li se ještě ozvěna Fichteových řečí k německému národu, je to tím, že bylo postaráno o její udržení a zesílení. Pozornost se napjala k tomu, aby se na ně nezapomnělo, a v jejich
autorovi byl uznán ten, komu se podařilo stvořit „mystiku" německé originality a energie. Jak praví Hermann Platz, „Fichte vlévá
Němcům absolutní důvěru ve zvláštní schopnosti jejich rasy, dělaje z nich orgány božství a z jejich protivníků stvůry ďáblovy.
Tak jako Luther postavil své krajany mimo křesťanské společenství, aby zachránil jejich náboženskou originalitu a energii, Fichte
je odzápadnil, aby zachránil jejich energii a originalitu národní.
Aby postavil proti racionalistickému imperialismu, který všecko
potápěl v antipatickou jednotvárnost, bytost vědomou své síly a
svého poslání, udělal ji jedinečnou v nejvyšší míře a nadal ji irracionálním polobožstvím, nesdělitelným a nenapodobitelným, aby
mohla proniknout v posvátné temnoty, které zahalují prvotní počátky věcí."
Člověk gotický, člověk faustovský, člověk nordický: toť mýtus,
činný a tvůrčí mytus rasové dynamiky, která zmítá v této chvíli
celým středem Evropy a znepokojuje množství lidí jiných ras,
jiných kultur, strachujících se před prudkým nárazem němectví.
2.

Ale od Fichta k Hitlerovi... se nedojde jedním skokem. Nestačil by ani slavný rozmach legendárního koně a jezdce z Norimberského hradu, neboť by to neznamenalo skákat s vrcholku
na vrcholek: rozdíl výšek, nerovnost kvalit jsou příliš veliké a
brání jakékoliv snaze o přímé sřetězení. Proč se však přes to zdá,
že se úspěch bojovného nacionalismu trvale spjal se jménem jeho
korouhevníka, bývalého malíře pokojů, rakouského renegáta, který,
když byl připuštěn do bavorského vojska, zvolal, že „konečně našel
svou vlast, vlast německou"?
Mladík, který opustil bez zármutku zemi svého zrození a svých
prvních zklamaných illusí, cítil takové opovržení pro svůj rodný
kraj, že když se - už v Mnichově - dověděl o zavraždění rakouského arcivévody, křičel: „Jsem spokojen, že v Sarajevě umějí
440

tak dobře mířit"; a ujišťoval Němce: „Je dobře, že Rakousko je
napadeno; k válce by bylo došlo jakýmkoliv jiným způsobem, ale
Rakousko by nás bylo opustilo." Hitler necítí svou rodnou vlast,
ale cítí hyperbolicky rasu a její fantastický osud; a diktátor nepodařeného puče z roku 23, nepatrný městský úředníček z Hildburgausen (když mu jeho přítel Frick, ministr durinský, pořizoval německé občanství pomocí prostého úřednického dekretu), je v roce
33 svrchovaným národním diktátorem a zaujímá kancléřský úřad
„Třetí říše..." která se buduje.
Ona směšná strana sedmi lidí, shromážděná kolem sedmi marek jako celého kapitálu, zrozená v roce 19 v skromné hospodě
v „Altes Rosenbach" rostla po nepodařené první schůzi, na kterou
se ani jeden z pozvaných neráčil dostaviti, vytrvalou propagandou
Hitlerovou a jeho spolupracovníků od hospody k hospodě, otužujíc se v polemických zápasech, při nichž se házelo argumenty
stejně obratně jako pivními džbánky, které se rozbíjely o hlavy
protivníků. Z velkého polního meetingu v Hofbräuhausu vznikly
úderné oddíly (S. A. = „Sturmabteilungen"), hlavní jádro hitlerovských čet, které měly zdvojnásobit vojenskou pohotovost Německa
a dosáhly - zároveň s oddíly obrannými (S. S. = „Schutzstaffel"),
s mládeží strany a s ostatními pomocnými složkami - čísla půl
milionu lidí, když v dubnu r. 1932 nařídil Brüning jejich rozpuštění.
Svou ukázněnou milicí, spíše útočnou než-li obrannou, svými
velkolepými defilírkami, při nichž se vlnily na všechny strany provokativní červené korouhve s hákovým křížem uprostřed - pohrůžka i odznak! - svými fanfárami a válečnickými písněmi, rozléhajícími se v ulicích, postoupila strana o veliký kus na cestě
k příchylnosti a nadšení národa vyrostlého v duchu tak vojenském.
Demagogická výmluvnost jejích vůdců vykonala ostatní. A Hitlerovi nemůže nikdo upřít geniální intuici okamžiku a taktickou
obratnost, s jakou dovedl využít nejsvízelnějších situací, které ukládal výsledek války národu přemoženému a pokořenému. Při hořkosti tohoto pokoření a při vědomí, že nelze unést těžké břímě,
nebylo Hitlerovi nesnadno získat lid k ráznému protestu, že je
nebude snášet. A poněvadž ztělesňoval v své osobě a v svém
programu formuli německé nespokojenosti, odmítnutí roku 1918,
nestálo ho mnoho, aby naverboval veliké masy do hnutí činné
vzpoury proti nešťastnému postavení země, svaliv odpovědnost za
ně na ty, kdož nemohli uhnout strašným skutečnostem, které je
způsobily.
Na prudkém odporu k ústavě výmarské, na nedůvěře k stranám konstitučním а k lidem, kteří byli u kormidla republiky, na
pohrdání demokratickými institucemi založil národní socialismus
svou šílenou bourající propagandu. Stavě proti všemu tomu prostoduchou teorii spásných mytů, bojoval s pesimismem utopickými
obrazy, zaséval do hloubky národního pokoření úrodné zárodky
pýchy plemene povolaného k slavným osudům, dobýval ze samého
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národního zoufalství energii k zápasu - k zoufalému zápasu - za
lepší budoucnost v novém státě, a čerpal ze svého pragmatismu...
nedostatek jakýchkoli skrupulí v přijímání prostředků k dosažení
triumfu. Jsa odpůrcem socialismu a komunismu, inspiruje se však
bolševickými metodami boje, neměl Hitler jiné volby, nežli aby
užil proti teroru svých nepřátel teroru ještě krvavějšího: „To můžeme dělat právě tak dobře a ještě lépe než oni. V nás hoří plamen svatého fanatismu, který nezná a nemůže znát žádného kompromisu."
Když se tak závratně rozvinula strana, která tolik nenáviděla
německou demokracii, nepotřebovala se uchylovat k násilnickým
metodám, v kterých se ukula její moc a její činnost. Její příchod
k vládě v Reichu byl tak normální, tak konstituční a parlamentární, že se to všecko podobalo smutné ironii, odvážné - protože
příliš liberální - frašce, kterou demokracie ztropila sama se sebou,
vzdávajíc se svými vlastními prostředky a „ve vší zákonitosti" svým
nejhorším nepřátelům. Rytířsky, aby zachovala fair play; vědouc,
že prohrává, a umějíc prohrávat: jenom proto, že druzí měli v té
chvíli většinu hlasů. Jenom proto, pro nic víc.
3.
V pětadvaceti bodech byl shrnut počáteční program strany,
uveřejněný r. 1920 a prohlášený „nezměnitelným" v generálním
shromáždění r. 1926 „po zralé úvaze". Memorandum požadavků
(„Wir fordem... Wir fordem...") antisemitských, antikapitalistických, proti mírovým smlouvám, proti rentě, proti velkým obchodním domům, proti římskému právu... Aby se tyto požadavky
mohly uvést v praksi, žádala se moc. Když jí bylo dosaženo, mnoho
z nich se vypařilo, aby se moc neztratila. Konec konců není tento
program ničím víc než pouhou politickou strukturou, kterou lze
přizpůsobit měnícím se okolnostem. Důležitější je proniknout do
hloubky mytických kořenů národního socialismu, do ideologických
základů germánsko mystické mentality, kterou je moderní rasismus
a kterou nalézáme vyjádřenu bez jakéhokoliv slovního nátěru v základních spisech jeho vůdců.
Snad nikdo nepředčí v brutální jasnosti autora typické knihy
„Der Mythus des 20. Jahrhunderts", Alfreda Rosenberga. Stojí za
to vyjmout z této sprosté literatury, paganisující a místy rouhačské, charakteristické texty, aby se odhalil původ a podnět stoupajícího rasistického přílivu. Čtenář ať nám odpustí únavnou obšírnost citátů vzhledem k svrchované důležitosti tohoto dokumentu.
Proti katolictví se znovu a znovu obracejí jeho střely. „Římské
pojetí, které povyšuje démona na hodnost Boha, rozvrací v základech naši duši jako princip volní. Jest atentátem na polaritu duchovní bytosti (Mythus str. 207). Lidová duše, určená rasou, jest
měřítkem všech našich myšlenek, chtění, tužeb a činů, svrchova442

ným měřítkem celé naší stupnice hodnot" (str. 655). Tak na rozdíl
od katolictví, které zakládá v lidství svou obecnost, vyvyšuje rasismus živel částečný, kterému podřizuje všecky ostatní.
U Platona určovala morálka politiku; u Macchiavelliho nemá
politika co dělat s morálkou, kdežto u Maurrase jest to naopak
politika, která určuje morálku. Ještě krok na dráze tohoto vývoje
a dojdeme k modernímu nacionalismu, k zbožštění Státu a Politiky jako kategorií absolutních, jako měřítka všech hodnot ve funkci
rasy. „Není to křesťanství" - praví Rosenberg (str. 595) - „které
nám přineslo mravnost, naopak, křesťanství je zavázáno nám za
trvalý charakter svých mravních hodnot. Mravní hodnoty germánské jsou následkem toho hodnoty věčné, a náboženská vyznání
nejsou si ani zdaleka sama sobě cílem, nýbrž jsou jen vhodnými
prostředky v službě ducha národně-socialistického a germánských
hodnot." Gottfried Feder, nejautoritativnější vykladač oficiálních nauk
Strany, píše dokonce v prvním vvdání Programu: „Národ německý
najde jednoho dne formu pro vyjádření svého poznání Boha, svého
života v Bohu, tak jak si jí žádají severské rasy. A teprve tenkrát
se uskuteční ve vší dokonalosti „trojice krve, víry a Státu". Národní socialismus není, jak si už můžete všimnout, hnutí pouze
politické: je nebo chce být novou formou života, náboženstvím,
které by nahradilo nebo pohltilo všecko ostatní. Celkem se nám
jeví jako modloslužebný kult Rasy a Státu - rasy v moci Strany.
Podobá-li se mesiánskými nadějemi svému nejpronásledovanějšímu
nepříteli, židovství, připojuje se svým biologickým materialismem
k onomu druhému materialismu, materialismu hospodářskému,
k marxismu. Nahrazuje jenom (a oč jde víc?) jeden mesianismus
druhým a boj tříd bojem ras - což jsou dvě stejně nelidské formy
občanské války lidstva. Pýcha krve. Jaké krve? Zlé krve? Výsledek: nový despotismus.
... A návrat k pohanství. Wotan a Walhalla. Rosenberg - jeho
prorok - prohlašuje úpadek hegemonie náboženství křesťanského,
uvedeného do Evropy „hysterickou ženou Chlodvíkovou..." Symbolem nové víry bude Wotan, „věčný obraz fysických sil člověka
nordického, živý dnes právě tak jako před pěti tisíci lety" (Mythus,
str. 637-638). Stát národně-socialistický odstraní přede vším Starý
Zákon: „Je nutno jednou provždy, aby tak zvaný Starý Zákon
byl odvolán jako kniha náboženská." Poměr, který zaujme onen
stát k různým náboženstvím, bude záviset na jejich vztahu k Starému Zákonu, avšak nové náboženství germánské bude ze všech
sil chráněno a podporováno, i finančně (viz str. 566).
Od antisemitismu k antikřesťanství: neboť prvotní křesťanství
jest - podle Rosenberga - „náboženstvím posedlosti; vyšedši z východního Středomoří vytvořilo si své západní středisko za pomoci
kultů magických a židovské Bible, svádějíc postavou Ježíšovou" (str.
230 a násl.). A víra katolická není ničím víc než „přežitkem všech
pověr syrsko-etruských. Nauka o prvotním hříchu by byla nepo443

chopitelná u národa neporušeného charakteru rasového, poněvadž
pocit hříchu je nutným příznakem fysické bastardnosti" (str. 72-73).
Výslovně jedná o otázce náboženské slavný „Nedotknutelný
program" rasismu, jehož 24 § požaduje „volnost pro všechna vyznání uvnitř státu, pokud neznamenají ohrožení jeho existence a
neprotiví se zvykům a mravnímu smyslu germánské rasy. Strana
sama se staví na půdu „křesťanství positivního", aniž se však váže
k určité konfesi." Budeme mít příležitost naznačiti směr, jaký udávají mravnímu smyslu germánské rasy její hlavní představitelé.
Co pro ně znamená pojem positivnosti v křesťanství, vysvětluje
dostatečným způsobem týž Rosenberg: „Nejvyšší hodnoty církve
římské a protestantské, jakožto křesťanství „negativní", už nevyhovují potřebám naší duše a ochromují organické síly severských
ras. Musí postoupit své místo těmto silám a nechat se přetvořit
ve smyslu nového křesťanství germánského" (Mythus, str. 203). Hle,
toť jejich „positivní křesťanství". Na něm se má založit „Národní
církev německá", při čemž se připouští - v pojetí R. Junga - „splynutí (!) obou církví nejrozšířenějších v zemích germánských, s tou
podmínkou, že přeruší spojení s římským centralismem, s duchem
mezinárodním a se Starým Zákonem, což jsou věci podstatně židovské" (Der nationale Socialismus, str. 89). Absurdní plán národní
církve, která by nesměla mít shovívavost s lidmi, kteří se „vědomě
obracejí proti národu německému a proti státu, kteří dostávají své
politické směrnice z ciziny a ačkoli se narodili v Německu, nenáležejí k německému společenství a nemohou proto vykonávat
občanská práva" (Feder, Das Programm der NSDAP, str. 52).
Úhrnem, jak to vyjádřil Rosenberg („Mythus", str. 646): „Nauka
Třetí říše je nesmiřitelná s naukou církve katolické. Nezná než
kříž hákový v boji s křížem křesťanským."
4.
Et pourquoi nous hair et mettre entre les races
ces bornes et ces eaux qu' abhorre 1'oeil de Dieu ?
De frontiéres, au ciel, voyons - nous quelques traces?
Sa voute a-t- elle un mur, une borne, un milieu ?
Lamartine, Marseillaise de la Paix.

Takové nauky, rozšiřované nejpřednějšími představiteli národního socialismu, musily si v zápětí zasloužit výslovného odsouzení
ve jménu zásad katolických. V r. 1930 nařizuje biskup mohučský:
že není katolíkům dovoleno zapsat se do hitlerovské strany, že
kněží nesmějí dovolit, aby se členové této strany účastnili v této
funkci pohřbů nebo náboženských obřadů jakéhokoliv druhu; a „že
se nemůže připustit k svátostem katolík, který vyznává zásady té
strany." Rozhodnutí tak krajní vážnosti odůvodňuje německý prelát (27. září téhož roku, odpovídaje na žádost o vysvětlení, kterou
mu poslala jedna sekce strany) nesmiřitelností jistých zásad rasi444

stického programu s naukou katolickou, a odvolává se zejména
na článek 24, „který nemůže přijmout žádný katolík, aniž by zapřel svou víru ve věcech důležitých." „Křesťanská mravnost - dokládá - je založena na lásce k bližnímu. Spisovatelé národně-socialističtí neuznávají takového přikázání ve smyslu hlásaném Kristem;
jejich nauka přepíná hodnotu rasy germánské a snižuje rasy cizí.
Toto opovržení, které se u mnohých mění v opravdovou nenávist
k cizím rasám, je protikřesťanské a protikatolické. Morálka křesťanská jest universální. Je platna pro všecky časy a pro všecky rasy.
Páše se tedy hrubý blud, žádá-li se, aby se křesťanská mravnost
přizpůsobila mravnímu cítění německému. Na druhé straně chtějí
vůdcové strany národně-socialistické boha, německého boha, německé křesťanství, německou církev; a ačkoli Hitler řekl několik
vět vážnosti k náboženství křesťanskému а k církvi katolické, nemůžeme proto zapomenout, že kulturní politika nacionalismu jest
v rozporu s katolickým křesťanstvím."
Biskupem mohučským bylo zřetelně vyjádřeno logické stanovisko církve, potvrzené koncem téhož roku 1930 od znamenitého
hierarchy kardinála Bertrama, který - obraceje na německou situaci
nedávnou encykliku papežskou, odsuzující výstřednosti nacionalismu - volal na poplach proti „špatným pastýřům, kteří se v době
bídy a duchovního rozdvojení zmocňují duše lidu." „Chraňte se falešných proroků", říkal arcibiskup vratislavský: „my, křesťané a katolíci, neznáme náboženství rasy, nýbrž jediné Zjevení Kristovo,
platné pro celý svět. Neznáme národní církve. Katolický znamená
obecný."
Po těchto biskupských prohlášeních dochází v praksi ke konfliktům mezi členy rasismu, kteří, pokládajíce se za členy církve,
chtějí se veřejně účastnit jejího kultu a svátostí, a mezi církevními
autoritami, které jim to odpírají. Řízné zákazy biskupa mohučského
zasahují národní socialismus do živého. Podněcují se protesty a
vzpoury více méně zřejmé. Ale v málo měsících je autenticky
katolická posice proti Hitlerovi a jeho nohsledům posílena solidaritou všech biskupů bavorských (Pastorační instrukce z února 1931)
a kardinála Schultera a všech biskupů církevní provincie kolínské
(Prohlášení z 5. března). „Kladou rasu nad náboženství, zavrhují
zjevení Starého Zákona, ba i Mojžíšovo Desatero", praví biskupové
bavorští, a pro praksi zakazují přísně kleru jakoukoliv spolupráci
s hnutím národně-socialistickým. А k nejožehavějším bodům konfliktu praví:
... 3°. „Účast národních socialistů na církevních obřadech v četách, v uniformách a s korouhvemi jest a zůstává i nadále zakázána, poněvadž by takové vystupování nutně přivedlo lid k domněnce, že církev přijímá hnutí národně-socialistické. Objeví-li se
někdo v kostele ojediněle s odznakem této strany, může být připuštěn jenom tehdy, nemá-li tím v úmyslu manifestovat a není-li
obavy, že by se tím obřad rušil. - 4°. Vzhledem k otázce, může-li
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být národní socialista připuštěn k svátostem pokání a přijímání,
jest nutno v každém jednotlivém případě vyšetřit, je-li ten člověk
jenom přivržencem strany a neuvědomuje si náboženských a kulturních cílů tohoto hnutí, anebo má-li osobní účast jako poslanec
nebo vedoucí redaktor nebo agitátor - v souhrnu snah své strany
a tedy i v jejích rozporech s podstatou křesťanství a s naukou
církve katolické." A dokument dále objasňuje: „Mezi masami,
které hlasovaly v posledních volbách pro národní socialisty, je bezpochyby velké množství osob, které přijímají jenom jejich cíle
vlastenecké (jako revisi mírové smlouvy) nebo hospodářské (zlepšení situace pracující třídy, revalorisaci...), ale které buď vůbec neznají nebo osobně zavrhují to, co se v oblasti kulturní příčí křesťanství a církvi. Jejich úmysl je subjektivně dobrý. A v takových
případech náleží zpovědníkovi posouditi, je-li nebo není-li příslušnost k národnímu socialismu přímou příležitostí k hříchu."
Dvě léta potom, v předvečer všeobecných voleb z 5. března
1933, které měly dát rasistům veškeru moc, uveřejnila většina katolických spolků (stavovských, spolků mládeže, katolické akce)
rozhodný Manifest, který upozorňoval na významnost nastávajících
událostí a na nebezpečí pro samu existenci Německa v kritické
chvíli jeho dějin. Proti nenávisti, nepřátelství a násilí, které kladou
všude své stopy, dovolávají se katolické společnosti práva, spravedlnosti a úcty k demokratickým stranám, které jsou jejich formální zárukou: „Říšský i zemský sněm byly rozpuštěny bez potřeby a proti ústavě. Z téhož nařízení byli sesazeni městští representanti v Prusku se svých funkcí. Všecka tato opatření byla
provedena jenom proto, aby se umožnilo těm, kdož drží moc,
zajistit si podvodně většinu v nových volbách a dát si udělit nezákonně a trvale - právo na stanovení zákonů a řízení administrativy... Jaký bude sociální pořádek tam, kde bude vládnout
zvůle a stranickost místo práva, stranické zájmy jedné skupiny
místo obecného zájmu národa ? Slyšíme pyšná slova o německém
duchu, německé víře, německé svobodě a cti, pravém křesťanství
a čistém náboženství. Avšak německá je i víra v to, co bylo slíbeno při přísaze na konstituci, německá je láska k svobodě, úcta
k svobodě protivníkově, starost o to, aby násilí nezůstalo nepotrestáno; pravé křesťanství... si žádá míru, a my tvrdíme, že se dopouštějí hříchu na mládeži ti, kdož ji napájejí myšlenkami nenávisti
a msty, stavějíce mimo zákon všechny, kteří jsou jiného mínění."
Statečné provolání končilo odsouzením každé politiky - ať pochází
od kohokoliv - která opouští cesty právní, a vyjadřovalo přání,
aby se Německo neoctlo v moci krajních stran, ani pravých ani
levých, neboť „pro nás je svoboda nejdrahocennějším ze všech
statků." Manifest německých katolických asociací má cenu obecné
důležitosti, i kdyby pro nic jiného, tedy pro odpor ke každé diktatuře a pro prohlášení na konec zdůrazněné.
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Ušetřiv si pohodlně revoluci, musil národní socialismus v základě změnit svůj postup. Poněvadž vyhrál bitvu ve volbách, nepotřeboval se už utíkat k jiným zbraním. Jeho vrozená bouřlivost
se zákonně kanalisovala, měníc své původní vzezření, ba dokonce
je ztrácejíc. Má-li někdo moc, má v rukou nesčíslné množství prostředků proti včerejším protivníkům. Rychlá, energická, třebas i neviditelná akce zatočí v několika krátkých dnech s nepřáteli, kteří
se zdáli odolávat. V podstatě trvají dál staré koncepce, šířené ještě
s větší účinností. Hitler netrpí nic na okraji svého státu, státu rasistického. Velké protivné strany padají jedna za druhou. Na konec
„Centrum", obrovská hráz. Domnívalo se snad, že bude moci žít
dále, přestane-li na činnosti pouze sociální, nabídne-li svou podporu k společnému dílu rekonstrukce, bude-li pomáhat - a to ještě
nikoliv nezávisle - ze svého tábora nechráněného a obleženého?
Velmi brzy je zasáhl bleskový rozkaz, kterým se rozpouštělo.
„Centrum" a „Lidová strana bavorská", dvě strašné politické organisace německých katolíků, musily podlehnout témuž osudu jako
sociální demokraté a komunisté. Rozpuštění dobrovolné a vlastenecké? Eufemismus úředních zpráv chtěl zakrýt skutečný význam
těchto činů. Jako typický sebevrah, který se zabíjí pro nepřízeň
osudu, píší i zrušené strany obvyklý dopis na rozloučenou: Nebudiž nikdo obviňován z mé smrti... A zde jako v oněch románech zná kdekdo tajemství, kdo byl vlastně vrah. Kdekdo kromě
těch, kdož si dovolili - a to i u nás ve Španělsku - falešně srdečnou pohřební řeč na domnělého sebevraha, který spáchal svůj čin
pro státní důvod, vzdávajíce nadto silnému, který mu uložil svou
zvůli (peníze „i" život!), hold v tom smyslu, že se tváří, jako by
si byl tu obět zasloužil.
Je to bolestná episoda, zrušení těchto stran, které plnily za
života německé republiky s příkladnou politickou loyalitou poslání
velmi svízelné, úlohu usměrňovači a udržovací, úlohu ustavičné
kontroly, projevujíce v nebezpečné historické chvíli, uprostřed nových životních forem, vzácný smysl pro sociální záchranu. Měla
by se napsat ve Španělsku (a byl by to vznešený výchovný závazek pro ty, kdož by si z ní měli vzít příklad) vnitřní historie
pravého politického svědomí, historie šedesáti let života strany
„Centra", a zvláště jejích poslední tří pětiletí. Centrum, orientované hlubokou myšlenkou svých teologů, zabírající „sub specie
aeternitatis" těžké problémy týkající se uspořádání občanské společnosti, bylo vždycky „na svém místě", na místě, které odpovídalo jeho pojmenování. Bylo osou národní politiky a nejpevnější
oporou republiky a zdravých svobod v obtížné, protože nezvyklé
demokracii německé.
Když po této pádné smrti komentoval jeden z nejvlivnějších
listů španělských katolíků zmizení tak účinného a slavného výra447

zového orgánu myšlenky a vůle katolíků německých, představoval
svému posluchačstvu jeho ohromné služby, prokázané církvi římské
a vlasti německé, jako přirozenou přípravu k tomuto vlasteneckému
a moudrému rozpuštění. Poněvadž katolictví a Německo jsou Centru
za tolik zavázány, poněvadž je to tak velkolepý nástroj politický,
dělá velmi dobře, když mizí. A ještě se tomuto zmizení podkládá
spontánnost, která má velmi daleko do jistoty! Stačí se obrátit
k textům. Vedoucí komité strany Centra oznamuje 5. července
tohoto roku „její okamžité rozpuštění, a to v dohodě s kancléřem
Hitlerem, poněvadž německá revoluce už neponechává místa politické činnosti stran". A dokument (uveřejněný v „Germanii" 6.
července) dodává: „Strana Centra přikročí k svému rozpuštění se
vší možnou rychlostí. A očekává, že rozpouštěcí práce nebudou
rušeny, že napříště nebude konfiskací majetku náležejícího až dosud
straně, ani politického uvězňování bývalých příslušníků; a že ti,
kdož byli už uvězněni, budou propuštění na svobodu, nejsou-li
podezřelí z trestných činů."
Ještě rozhodnější se zdá zrušení bavorské strany lidové. Jsouc
zuřivě pronásledována hitlerismem, který ji obviňoval se spoluviny
na nepřátelském chování Rakouska, měla ve vězení všecky své
poslance; a v ostrých rozkazech o likvidaci jest znát snaha, aby po
ní bylo zničeno všecko, naprosto všecko, tak aby nemohla nikdy
znovu ožít. Komisař pověřený jejím rozpuštěním dával 7. července
instrukce, jak má býti věc provedena: „Celý technický organisační
aparát má být zničen úplně a co nejrychleji, tak aby nejpozději
14. července byl sepsán prováděcí protokol. Mají se zničit štítky,
nápisy, seznamy členstva všeho druhu, legitimace, pečetě a bloky,
všecek materiál, dopisní papír, obálky..., personál má být propuštěn,
místnosti vyklizeny, telefony zrušeny, a tam, kde by byla nějaká
sekce nebo odbočka, má žádat, aby byla vyškrtnuta z úředního seznamu.« Všecko se musilo stát bez prodlení, jako když uhodí blesk...
Někteří lidé to vykládají jako spontánnost, dobrovolnost. Před samým
rozpuštěním Centra ptal se jeho orgán („Germania", 4. července):
Jest se báti, že katolíci budou vyloučeni ze vší politické akce? A byl by rád tvrdil, že taková obava je bezpodstatná: „Buď jak
buď, zmizení parlamentarismu znamená zároveň zmizení strany jako
politického činitele. Činná účast německých katolíků v životě státu
může se uplatňovat jinými cestami; avšak (všimněme si nesmírné
vážnosti tohoto avšak) jenom s tou podmínkou, že pochopíme zákony výstavby nového Německa a dáme svůj naprostý souhlas
jeho vůdcům." To znamená, že po zmizení stran mohou mít katolíci, kteří v nich byli, nějaký vliv na veřejný život, jenom připojí-li
se k národnímu socialismu, přijmouce bez reservy jeho koncepce
a jeho kázeň. „My národní socialisté", prohlásil 29. července ministr
kultu v Bavorsku Schemm - „jsme tak přesvědčeni o úhrnném
charakteru našich ideí, že nemůžeme připustit žádné jiné. Proto
je nutno, aby v příštích měsících všecky strany zmizely". V ně448

kolika málo dnech bylo toto heslo žalostně provedeno a deník
Hitlerův (Völkischer Beobachter ze dne 7. července) si blahopřál,
že po klidném zmizení strany sociálně-demokratické a německonacionální je kruh uzavřen zmizením Centra a bavorských lidovců,
kteří nejsou s to, aby se udrželi. Napodobuje výrok Musoliniho
mohl německý diktátor říci, protože mohl rozkázati: všecko v rasismu, nic mimo něj ani - tím méně - proti němu.
6.
Tato doktrina a tato prakse vytvořily národní socialismus a udržují jej u moci. Lze si vysvětlit obdiv, který cítí pro „Führera" v naší
vlasti (kde se ten zjev nedá vyložit exaltací vlastní rasy) mnozí
z těch, kdož se nazývají katolíky? Přemnozí z nich jsou nadšeni
fašismem a hitlerismem, poněvadž v své snaze všecko klasifikovat
(i to, co nemůže být, jsouc povznešeno nade všecky formy praktické
politiky, zmenšeno zarámováním do žádné dané oblasti) - si usmyslili
udělat stůj co stůj z katolictví věc „pravice", a tak kompromitovali
i svůj vlastní katolicismus. Ti nebudou litovat „Centra", poněvadž
v něm nikdy nebyli a svého centra nikdy nenašli, stavějíce se útočně
do krajného pásma. Ti nepochopí, kolik křesťanské lásky bylo v tom,
že se němečtí katolíci postavili do středního pásma (moudrého a opatrného), pásma umírněných stran. Tyto „autentické pravice" (aby
snad nikdo nepochyboval o jejich krajnosti), tento tisk, který sám
sěbe neskromně nazývá „dobrým tiskem" (což nám tak často připomíná odsudek veliké katolické revue francouzské: „il у a trop
de mauvais bons journaux") cítí nevyhnutelnou příchylnost k autoritářským režimům. Leč studium tohoto příznaku národní psychopatologie zasluhuje veliké pozornosti a nelze je odbýt zde, při
hodnocení příležitostném. Chceme tady jenom zaznamenat fakt, jak
se často umlčovalo nebo zakrývalo pronásledování katolíků, když
pocházelo od pravých diktatur jako italské nebo německé, a jak se
pečlivě zamlouvalo, co je v nich pohanského, v základě odporujícího
zásadám křesťanství. Je tomu tak i v rasismu. Musíme to říci právě
proto, že to druzí zamlčují.
Konkordát mezi církví a státem německým znamená v jistém
smyslu přijetí zásad strany, která dnes v Reichu vládne, Hitler musil
při svém politickém smyslu už před lety uznat - ve shromáždění
nacionálně-socialistických vůdců ve Výmaru - že bude musit, až se
dostane k moci, počítat s církví. A vskutku, sotva dosedl na nejvyšší
místo v Německu, řekl v svém ministerském prohlášení z Potsdamu,
že „považuje obě křesťanská vyznání za nejdůležitější činitele pro
mravní zachování německé rasy", nabídl jim, že jim zaručí vliv
ve vyučování a ve výchově, a předpověděl upřímnou spolupráci
mezi státem a církví. Byla to ona pověstná řeč na „mámení sil"
pro udělení plné moci (23. 3. 1933). V té řeči však „stejně" zaručoval existenci Reichstagu a Reichsratu a nabízel stranám (týmž,
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které měl co nevidět rozpustit) „možnost klidného vývoje a shody
v budoucnosti". Ačkoli národní vláda, dodával, „je odhodlána čelit
jákémukoliv odporu". „Vyberte si proto, pánové, mír nebo válku!"
Vzhledem k těmto veřejným a slavnostním prohlášením kancléřovým, slibujícím ctít práva církve a chránit jich, domnívají se
biskupové němečtí, shromáždění ve Fuldě, „že mohou mít za to,
že už není příčiny, aby považovali obecná opatření zákazu a výstrahy (jichž před tím užili proti straně) za nutná". Ale třeba si
všimnout, že tento tak úzkostlivě shovívavý ústupek, k němuž se
odhodlali vzhledem k zmíněným příznivým disposicím vlády, nemění ani v nejmenším nedotčenou přísnost ve věcech nauky: „Aniž
se tím zmirňuje odsouzení obsažené v našich dřívějších námitkách
proti jistým náboženským a mravním bludům, které jsme blíže
označili." A nový dokument německých prelátů, redigovaný už za
nejpřísnější diktatury, končí třemi odstavci, v kterých se s velikou
důrazností připomíná, že biskupové ponechávají v platnosti všecky
výzvy učiněné za různých příležitostí ke katolickým občanům Německa, ukazujíce jim na jejich křesťanské povinnosti ve veřejném
životě... A viděli jsme dobře, jak svědomí rasistické, nesmiřitelně
rozdílné, usiluje o vytvoření různého lidského typu.
Ze je nemožno překonati tuto antinomii, toho je makavým
důkazem hádankovitá postava von Papenova: hle člověk, který
chtěl sám v sobě uskutečnit chimerické smíření kontrastů, hle zpohanělý katolík, který v své münsterské promluvě k „Ocelovým
přílbám" vynášel válku a smrt v zákopech, hle muž „pochodu
na Řím..." v službě Hitlerově? V službě církve? To ukáže budoucnost. Prozatím jedno znamení: „Uzavření konkordátu mezi
Svatou stolicí a vládou Německé říše dává podle mého mínění
takovou záruku, že poddaní Říše, kteří jsou vyznání římsko-katolického, mohou vstoupit napříště do služby nového státu národněsocialistického." Tak - úmyslem tak vyloženým - začíná Hitlerův
dekret, který bychom mohli pokládat za uzavření příměří s Římem,
při čemž se propouštějí na svobodu vězňové (rukojmí?), které kancléř
uvěznil v předvečer jednání!
A kdyby se katolíci v Reichu nepostavili bez reservy do služeb
rasismu ? Konkordát, nekonkordát - propadli by patrně témuž osudu
jako nesčetné katolické organisace - zvláště pacifistické - rozpuštěné
a zkonfiskované, jako na př. Křesťanské syndikáty, Konfederace
Windhorstova a přívrženci Kříže, Lidová společnost katolického
Německa a Liga německých katolíků pro mír... Největší zuřivost
proti těm, kdož chtějí stůj co stůj vyhrát „svou" válku, válku, která
je konec konců namířena proti věčným hodnotám křesťanství a civilisace, kterou ono založilo a zachovalo. Návrat k pohanství, ačkoli se zastírá úskokem diplomatickým, dochází v jistém smyslu
svého zákonodárného uskutečnění. Či se nevidí směr jistých zákonů - jako na př. projektovaného zákona o sterilisaci, který má
být, říkají jeho zastánci, základem rasistické eugeniky? Duševní
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slabost, vážné deformity tělesné a chronický alkoholism, ba i „hluchota" mohou být příčinou sterilisace, bud' dobrovolné anebo v jistých případech nucené, jde-li o nemoci mohoucí se sdělit dědičností. Snižuje se důstojnost lidské osobnosti, tím že se zbavuje
základních svobod, a dochází se k aplikaci zootechnických metod
na zneuctěný lidský rod. A z nedostatku mravních záruk dělá se
nejvyšším rozhodčím nad zdravím a životem apelační tribunál zdravotně-dědičný („Erbgesundheitsobergericht").
Nazistická demagogie klade dokonce svou pečeť i na teoretickou koncepci a praktickou výkonnost práva a spravedlnosti.
Doktor Frank, ministr a komisař říšské spravedlnosti, řekl v své
řeči k Lize německých právníků národně-socialistických: „Právo
musí být určeno ochranou rasové podstaty německého národa, a
spravedlnost se ztotožňuje s účinností zájmů německého národa
obnoveného."
Úcta k lidské osobnosti, právo, spravedlnost... Ale což takové
pojmy mohou najít místo v mysli nového „nadčlověka ?" Několik
vět Hitlerových je může povalit. Na příklad ty, které promluvil na
Kongresu své strany v r. 1929 (Völkischer Beobachter 7. srpna):
„Kdyby mělo Německo milion dětí za rok a odstranilo sedm až
osm set tisíc těch nejslabších, výsledek by pro nás znamenal rozmnožení sil." Hitlerova doktrina, zastávající se závaznosti sebevraždy
pro lidi slabé, choré a zmrzačené (viz „Mein Kampf", str. 45 a násl.),
se bezpochyby doplňují s doktrínou Alfreda Rosenberga (Mythus,
str. 588), který navrhuje zavést polygamii pro superprodukci jednotlivců více obdařených a pro ty, kdož v sobě spojují nejhodnotnější přenosné kvality... Není už možno mít pochybnosti o morální obnově, kterou přináší rasismus.
Přel. Jan Čep
FRITZ H E L M S C H M I E D

NÁROKY M A R X I S M U
(Příspěvek k politickému rozhodování)
Konkrétní poměry žádají na každém politické rozhodnutí. Je
proto nutno vědět, jaké jsou nároky jednotlivých politických hnutí
a jaký způsob hodnocení nutno převzít, přiznáme-li se k nim. Pohříchu se toto p ř e v z e t í velmi často přehlíží. Oddělí se z konstrukce
politického hnutí několik požadavků a akceptují se, poněvadž zdánlivě souhlasí s našimi vlastními požadavky. Zapomene se při tom,
odkud naše požadavky pramení, a dochází se tak k p s e u d o s o lidaritě.
V zvlášť velké míře je tomu tak s m a r x i s m e m , marxistickým
hnutím. Jeho stoupenci se stávají lidé, kteří svým duchovním za451

ložením nemají s ním pranic společného. Je tedy nasnadě domněnka,
že svému založení špatně rozumějí, že je správně neuplatňují a tak
se vlastně nechtíc zrazují. Nebo z vnějška vkládají do marxismu
něco, co do jeho bytostného ustrojení nijak nepatří. Marxismus má
však právo, aby byl brán vážně a j e d n o z n a č n ě . Je potěšitelné
a osvěžující, že se b o l š e v i с i se vší přísností a se vším důrazem
brání takovým zfalšováním - říkají tomu maloměšťácké sentimentality - a vyhlašují stále znova za jediný fundament socialismu
vyhraněnou linie K a r l a M a r x e . Marxismus jako takový nesnáší
křesťanských ani nacionálních stoupenců; chce m a r x i s t y . A to
něco znamená. Žádá, aby se p ř e v z a l jeho způsob hodnocení a jeho
dějinná perspektiva. Tak se sluší a tak je to v pořádku. Není ale
v pořádku se s ním solidarisovat a nepřevzít, co on žádá.
Ptáme se tedy, co znamená rozhodnutí se pro marxismus nebo
jen přiznání se k němu v otázkách hodnocení.
Je samozřejmé, že v krátkém článku nelze podat veškerou
plnost marxismu. Pokusíme se jen vyzvednouti to nejcharakterističtější, aby se ozřejmilo základní ladění.
Marxismus žádá především, aby přiznání se k němu nebylo
ideologické, nýbrž aby vyplynulo přímo ze stavu věcí. Především
se podle Karla Marxe nemá stát nikdo socialistou z nějakých ideálů
nebo vůbec věčných požadavků, nýbrž z j a s n é h o pohledu na
konkrétní stav věcí. Marx říká: »Komunismus není pro nás stavem,
jehož má být dosaženo, ideálem, jímž by se měla skutečnost řídit.
Nazýváme komunismem s k u t e č n é hnutí, jež ruší nynější stav.
Podmínky tohoto hnutí plynou z předpokladů skutečně stávajících.«
A v »Bürgerkrieg« (1871) strana 59: »Pracující třída tu není k tomu,
aby uskutečňovala nějaké ideály; má jen osvobodit prvky nové
společnosti, jež se vyvinuly právě v lůně hroutící se společnosti
buržoásní.« Marxismus si přičítá za velikou zásluhu, že se dostal
od ideologického, utopistického socialismu k socialismu vědeckému.
Popírá především, že by přiznání se k němu bylo věcí srdce; tvrdí
naopak, že se musí udát jen z pochopení a akceptování vědecké
analysy společnosti, takřka z donucení, neboť na tolik je ve stávajících
věcných poměrech rozhodnutí už předem určeno. Jediná svoboda,
jež člověku zbývá, je přijmout, po přezkoumání věcných souvislostí,
předem a bez ohledu na něho platné rozhodnutí a vzít na sebe
důsledky, to jest státi se proletářským třídním bojovníkem. Pro proletáře to znamená přejít od latentního třídního uvědomení k aktivnímu, pro příslušníka jiné třídy dát přednost svobodě před nutností.
Proletář je nejlíp připraven pro pochopení souvislostí svou obzvláštní
společenskou bídou. Jak málo dbal Marx na jiné pohnutky, ukazuje
toto místo ve »Westfälisches Dampfboot« 1846: »Cituplné srdce,
jež trne při pohledu na současnou bídu, je, jak říká pan Gutzkow,
nejživějším přímluvčím pro komunismus. Ovšem... pro začátek si
to necháme líbit. Když ale zkušenost učí, že se ta láska za 1800
let nezmohla, aby uspořádala sociální poměry a založila svou říši,
452

plyne z toho přece jasně, že ta láska, jež nedovedla přemoci nenávist, nepropůjčuje nutnou energii a sílu k činným sociálním
reformám. Ta láska se rozplývá v sentimentálních frázích, jimiž se
žádný skutečný stav neodstraní; uspává člověka spoustou citové
kaše, jíž ho krmí. Ale bída dává člověku sílu; kdo si musí sám
pomoci, také si pomůže. A proto jsou skutečné poměry ve světě,
příkrý protiklad kapitálu a práce v dnešní společnosti, jak se projevuje nejzřetelněji v průmyslovém provozu, docela jinými, mohutnějšími prameny socialistického světového názoru, volání po
sociálních reformách. Železná nutnost získává socialistickým snahám
rozšíření a energické přívržence a přetvářením současných společenských poměrů proráží socialistickým reformám mnohem spíše
cestu než všechna láska, která žhne ve všech cituplných srdcích
celého světa...« Socialismus není tedy útočištěm ideálních požadavků, nýbrž socialismus je produkt, nutný produkt faktického stavu
kapitalismu. Proto je pravá marxistická kritika v tomhle vždycky
»věcná«, ne morální.
V tom je ovšem nevysloveně zahrnut jiný předpoklad. Z logických a věcných souvislostí požadované rozhodnutí a tendence
vývojová mohou být poznány jasně a jednoznačně. Prostředkem
jednoznačného poznání je »vědecká« analysa a objevení zákonitosti
věcných souvislostí. Je to metoda přírodovědeckého badání. To ale
znamená, že marxismus předpokládá víru ve vědu.
»Být marxistou« znamená uznat mechanism tohoto rozhodování.
Při tom je rozhodování, plynoucí z tohoto mechanismu, nazýváno
rozhodováním d ě j i n n ý m . Dějiny jsou podle toho složeny z věcných souvislostí, při čemž jsou živí lidé jen naplniteli předem známých rozhodnutí. V případě socialismu má tuto historickou úlohu
proletariát. Je historicky pověřen a sice pověřen velikou anonymní
mocí dějinné n u t n o s t i . Dějinná nutnost je poslední důvod, z kterého marxista žije. Od ní dostává ospravedlnění a úkol, vědomí
svého dějinného p o s l á n í . Odtud plyne jeho ospravedlnění, když
všemi prostředky odstraňuje všechno, co se této nutnosti staví do
cesty. Jí jsou také zdůvodněny všechy surové počiny bolševiků;
jejich krutost jest chápati jen jako vědomí dějinného poslání, ne
snad jako lidskou zlotřilost. Bolševici nejsou žádná lupičská banda.
Ať se na první pohled zdá tato věcná a vědecká posice sebe
jasnější a sebe nutnější, vidíme přece při bližším prozkoumání, že
je v ní trhlina. Domnělá vědecká orientovanost není tak docela
věcná. Zůstává ideologický zbytek. Tato trhlina je tak skryta, že
právě zde se tvoří nejrozhodnější pseudosolidarita s marxismem,
totiž věcně-vědecká. Výsledky marxistického badání jsou brány
jako nehodnotící, objektivní soudy a výpovědi, a tyto jsou přece
»docela správné«; přehlíží se jen, že tato správnost je platná jen
tak dlouho, dokud je správné i příslušné dějinné pojetí. Bez marxistického dějinného pojetí a s ním spojeného vidění člověka, nemají jednotlivé složky žádný smysl. Odvozené soudy pak prostě
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neplatí. Leckdo by rád zkonejšil marxismus, přiznávaje, že je to
ekonomická technika, technická nauka o hospodářství a hospodářském provozu. Marxismus na nás však žádá něco jiného, když se
k němu hlásíme: klade nárok dějinný. Marxistické pojetí dějin má
jisté jádro a to je ovšem nutno také převzít. To jádro se jmenuje
p o k r o k . Neboť kromě věcného nároku předpokládá také víru,
že vítězstvím komunismu bude učiněno zadost nejenom dějinné
nutnosti, nýbrž i pokroku. T a j e m s t v í marxistické víry v dějinné
poslání spočívá ve z t o t o ž n ě n í dějinné nutnosti a pokroku. To
je »pravda« marxismu. A zde je také jeho trhlina, neboť marxismus
tvrdí, že je čistě věcný. To jsou zadní dvířka, kudy sem vnikly
liberální hodnoty a požadavky o s v í c e n s t v í . Neboť to je myslitelská a duševní půda, na níž postavil Karel Marx svou kritickou
budovu.
Je teď otázka, co se tu rozumí pokrokem. Marx to stanovil
svým pojetím dějin pevně a jednoznačně. Základem jeho koncepce
je mínění, že lidské dějiny kráčejí vzestupnou linií ve znamení
pokroku. Od etapy k etapě nabývá to něco, co podmiňuje pokrok,
stále větší platnosti, stává se důraznější skutečností. Ve vývojové
linii pokroku běží vedle sebe dvě řady. První se upíná k přirozenému
osudu člověkovu - dokud je podoben přírodním mocnostem - a její
průběh je určován civilisací, technikou a vědou. Druhá vychází ze
společenského osudu člověkova, jenž se projevuje vládou lidí nad
lidmi, a pokračuje třídními boji. »Dějiny lidstva jsou dějinami třídních bojů.« Po dějinných etapách vývojových sbíhají se obě řady
v jednom cíli, v němž bude odstraněna obojí vláda, vláda přírody
a vláda člověka nad člověkem, jež je totéž co v y k o ř i s ť o v á n í .
Tím cílem je b e z t ř i d n i s p o l e č n o s t . V ní je definitivně dosaženo svobody člověkovy, emancipovaného stavu lidstva. Vláda člověka nad člověkem je vystřídána technicko-funkcionelními vůdci.
Vedení se pak legitimuje technicko-funkcionelní kvalifikací a obecným souhlasem společnosti. Pospolitý život se řídí sám od sebe
technickou nutností produkce. T г о с к ý označil ten stav velmi vhodným a velmi krátkým heslem: T e c h n i k a b e z v y k o ř i s ť o v á n í .
Neboť třídní řád s vykořisťováním znamená ještě vyloučení jedné
třídy lidí z účasti na blahu přirozeného zabezpečení třídou jinou
tím, že je udržováno soukromé vlastnictví. Odstraněním této lidské
vlády je v beztřídní společnosti dosaženo s konečnou platností pro
všechny lidi nejvyššího stupně přirozeného zabezpečení; a tím je
dosaženo cíle lidských dějin vůbec.
Znamená-li tedy pokrok postupování od nějakého začátku k nějakému konci, tedy stojí na začátku marxistické linie u p o u t a n ý
člověk, nezabezpečený člověk, jenž je vydán přírodním mocnostem
a vládě člověka nad člověkem; a na konci stojí svobodný, všestranně
zabezpečený člověk e m a n c i p o v a n ý . To bylo velkým Marxovým
přesvědčením, to bylo jeho lidské východisko, na němž zbudoval
mocnou kritiku stávajících poměrů. Zde a jen zde je správné říkat,
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že Marx vycházel od člověka. Mluví-li Marx o lidském »utrpení«,
míní tím ještě nedosažený stav emancipace a ne snad utrpení, jak
je chápe křesťanství. Zde je dána druhá možnost pseudosolidarity
s učením Marxovým. Emancipovaný člověk byl velkým Marxovým
i d e á l e m a konstruoval tedy dějinný vývoj, na jehož konci měl
být stav, v němž bude dána člověku možnost, aby žil jako člověk
emancipovaný. Všechny předchozí etapy lidského vývoje musí být
překonány a náležitě kriticky osvětleny, neboť se v nich objevovaly
stavy jež byly nedůstojny člověka jako člověka emancipovaného.
Rovněž požadavek »lidské důstojnosti« se vztahuje k člověku emancipovanému. Neboť pro Karla Marxe byl stupeň svobodného, emancipovaného člověka nejvyšším stupněm člověku vůbec dosažitelným.
»Politická emancipace je ovšem velkým pokrokem, není však poslední formou lidské emancipace vůbec. Teprve když skutečný individuální člověk pohltí abstraktního občana a jako individuální člověk
se stane v svém empirickém životě, v své individuální práci a individuálních poměrech b y t o s t í d r u h o v o u , teprve když člověk
pozná a organisuje své ,forces propres' jako s p o l e č e n s k é síly
a proto už nepřevádí svou společenskou sílu na tvar síly polit i с к é, teprve tehdy je dosaženo lidské emancipace« (»Zur Judenfrage« 1844). Komunismus je pro Marxe nejenom nejvyšší hospodářskou formou, jíž jsou lidem domněle nejlíp a nejvydatněji opatřovány
spotřební statky, nýbrž v komuně je dosaženo stavu a poměry tak
uspořádány na základě platné rovnosti a bratrství, že člověk může
žít nerušeně jako člověk emancipovaný. V práci »Der Gegensatz
von materialistischer und idealistischer Anschauung« 1845/46 to zní:
»... zatím co v komunistické společnosti, kde nikomu není určen
výlučný okruh působnosti, nýbrž kde se každý může uplatňovat
v libovolném odvětví, reguluje společnost všeobecnou produkci
a právě tím mi umožňuje dělat dnes to, zítra ono, ráno jít na lov,
odpoledne rybařit, večer se věnovat chovu dobytka, i jídlo kritisovat,
aniž jsem lovcem, rybářem, pastýřem nebo kritikem - jak mám
právě chuť. To pevné určení sociální činnosti, ta konsolidace našeho
produktu s věcnou mocí nad námi, jež uniká naší kontrole, kříží
naše očekávání a činí nicotnými naše výpočty, je jedním z hlavních
momentů dosavadního dějinného vývoje.«
Emancipovaný člověk je o b s a h e m pokroku, je jeho kategorií. S tohoto hlediska jsou také posuzovány a oceňovány všechny
instituce, jež jsou odvozeny z jiných okruhů lidského života a z jiných skutečností: stát, církev, náboženství. Nemají v l a s t n í hodn o t y a vlastních kořenů, nýbrž jsou jen průvodními jevy pokračující linie lidské emancipace. Odpovídají jednotlivým etapám vývojovým a pro ně jsou platné, pokud jsou přiměřené vývojovému
stupni. Neboť každá etapa má své přiměřené ideologie a přiměřenou
nadstavbu. Marx tedy není a priori nepřítelem institucí, je jím jen
s hlediska vývojového cíle. Marx hodnotil v základě s hlediska cíle.
Překonáním někdejších etap ztratily ovšem jednotlivé instituce, jako
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církev a stát, své právo na život: »... na místo vlády nad lidmi nastoupí správa věcí a řízení produkčního procesu. Stát nebude odstraněn; odumře sám.« (Engels, »Antidühring« 1875, str. 302/03.)
Týž v »Ursprung« 1892, str. 180: »(stát) je spíše produktem společnosti na jistém stupni vývoje«. Ještě ostřeji označuje Marx stát
za »cizopasníka, jenž žije ze společnosti a brání jí ve volném pohybu« (V »Bürgerkrieg in Frankreich«). Vyšší stupeň vývoje už
institucí nepotřebuje. Boj důsledných marxistů, bolševiků, proti náboženství a církvi na př. není jen důsledkem atheistického světového názoru, to bychom jej špatně chápali, nýbrž plyne nutně
z víry, že dosažením posledního, nejvyššího stupně vývoje, dosažením beztřídní společnosti se stalo náboženství zbytečným. Náboženství odpovídá nižší etapě a vyšší etapa je automaticky ruší.
Marx říká: »Tento stát, tato společnost produkují náboženství, přev r á c e n ý názor na svět, poněvadž jsou samy p ř e v r á c e n ý m
světem. Náboženství je obecnou teorií tohoto světa... jeho obecnou útěchou a ospravedněním... Bída, jak jí rozumí náboženství,
je po jedné stránce v ý r a z e m skutečné bídy, po druhé protestem
proti skutečné bídě. Náboženství je úpěním utlačeného tvora, srdcem
světa bez srdce, jako je duchem světa bez ducha. Je o p i e m lidu.
Odstranění náboženství, ilusorního štěstí lidu, je požadavkem jeho
opravdového štěstí.« (V »Zur Kritik der Hegel'schen Rechtsphilosophie, Einleitung« 1844.) S hlediska beztřídní společnosti, s hlediska cíle je uplatňován také požadavek kolektivního člověka. Není
to vyšší člověk po stránce mravních kvalit, nýbrž je to forma lidské existence, jíž si technicky žádá nejvyšší stupeň vývojový. Zespolečenštění produkčních prostředků si žádá zespolečenštěného
člověka. Že z toho byl udělán mravní požadavek, je zásluha maloměšťáckých ideologů, kteří se svezli s marxistickým hnutím. Praví
marxisté neberou takové požadavky vážně a trpí je jen z taktických
důvodů. Praví marxisté vědí, kdo jsou a čím jsou povinni svému
mistru. To je na nich to potěšující, to z nich dělá protivníky tak
sympatické. Jejich jedinou legitimací je víra na dějinné poslání,
vyhlášená Karlem Marxem. Zde je dána druhá možnost k pseudosolidaritě s marxismem. Stoupenci se připojují v těchto oblastech,
ale berou požadavky, plynoucí z cíle a dějinného vývoje, jako
svobodu, spravedlnost, bratrství, společenského člověka, lidskou důstojnost atd. jako požadavky mravní. Vytrhnou je z celku, isolují
je, srovnávají je s vlastními normami závaznosti, jež vyrostly na
docela jiném podkladě a dojdou k udivujícímu výsledku, že by se
tu dalo jít kousek cesty společně. Nedbá se tu na osudnou chybu,
že se tak srovnávají k v a n t i t a t i v n ě věci, jež k v a l i t a t i v n ě znamenají něco od základů jiného, neboť tak či onak vyrůstají z jiné
půdy, platí na jiném pozadí. Spravedlnost a bratrství křesťanské na
př. jsou kvalitativně něco jiného než stejné požadavky v kontextu
marxistickém. Pseudosolidarita na této kvantitativní basi přehlíží, ke
škodě požadavků vlastních i marxistiských, že marxistické poža456

davky podržují svou platnost jen tak dlouho, pokud platí i víra
na dějinné poslání. Isolovány nemají platnosti. Nemají žádný věčný
a pro každého platný charakter. E t h o s marxistického hnutí, to nejsou jeho tak zvané mravní požadavky, nýbrž víra v dějinné poslání, v identitu dějinné nutnosti a pokroku. Tato víra je jádrem
a zdrojem hnutí, nárokem, jemuž musí vyhověti každý, kdo se
k marxismu hlásí. Na základě této dějinné víry uvedl Karel Marx
do pohybu své veliké hnutí, z této víry vyplynul pro Marxe příkaz
a síla kritisovati vládnoucí poměry tak, jak to učinil. Proletariát mu
byl m e č e m dějinné nutnosti. Maloměšťácká sentimentalita ho k dělníkům nepřivedla. Karel Marx myslil v svém smyslu dějinně a ne
moralisticky.
Je příznačné, že tam, kde se už tato víra necítí jako závazná,
jak je tomu už dávno v německém dělnickém hnutí, upadá jeho
politická průbojnost a zbývá už jen, musí zbýt jen maloměšťácky,
lopotný oportunismus. Změšťáčtění je tu nutné. Proto bolševici
právem reklamují Karla Marxe jen pro sebe. Neboť zde ještě žije,
naroubována na věřící ruskou lidovou duši, víra v dějinné poslání
proletariátu. Bez této víry by nebyla myslitelna trpělivost ruského
národa při bolestivém socialistickém pokuse. V Evropě, v Německu,
jsou ale podezřele činni apologetikové tak zvaných mravních požadavků marxismu. Snaží se nahraditi ztracenou pravou víru marxistickou - jeho ethos - pseudovírou - etikou (na př. Hendrik de Man
a jeho náboženští přátelé). Je to beznadějné počínání. Bez dějinných
prostředků se nedají vyvolat žádné věřící revolucionářské síly. Ethos
nějakého hnutí se nedá, když už je rozbit, nahraditi etikou. A nezmění-li se bývalé vnější okolnosti, je nutným následkem a p a t i e
a z o u f a l s t v í . Lze se ještě jednou křečovitě vzchopit k boji o pouhou sebezáchovu. V tom stadiu je německé marxistické hnutí.*)
Boj bez víry znamená však d é m o n i s a c i hnutí.
Je příznačné, že se k etisujícím socialistům hlásí, z neznalosti nebo neuznávání pravého stavu věcí, právě lidé z jiných táborů, když se stali marxisty. Obcházejí tak podstatný požadavek
a jeho splnění. Kdyby se přidali k opravdovým marxistům, zvěděli
by, co nutno převzít, chce-li se jít kousek cesty společně. Musili
by se stát bolševiky. Když namítají, že se chtějí přidat právě k těm
už neorthodoxním, nevyhraněným marxistům, přiznávají tím jen,
že už nechtějí uznat dějinnou sílu a nutnost. A hnutí bez víry
doznívá sice ještě v masách, ale nemá už dějinného významu.
Dokazují svou solidaritou, že se sami dostali do politiky bez dějinného hlediska, bez dějinného vědomí, z důvodů jen etických
a charitativních, jež snad ztotožňují s křesťanskými. Etika a charitas nejsou však politickými kategoriemi, svou podstatou nemohou
určovati politické zaměření. Jsou přiřazeny lidské situaci nedějinné.
Totéž platí o vědeckém stanovisku. Politické zaměření je možné
jen z dějinného kairos.
•) Psáno r. 1932 (překl.).
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Ztrátu víry v marxistickém hnutí nelze ovšem přičítati náhodě
nebo snad sebevražedným choutkám lidstva. Karel Marx nestojí
totiž se svým dílem a se svou vírou v nedějinném prostoru, kde
by jeho požadavky a závěry měly věčnou platnost. Je se svou vírou
zapředen do západních dějin. V jistém bodě evropských dějin domyslil Karel Marx svou kritiku a rozměnil ji v mince politického
hnutí. Je dědicem a naplnitelem f r a n c o u z s k é r e v o l u c e a osvícenství. Čin Marxův na jeho místě a v jeho hodinu byl mocný
a působivý, vyšel z hloubi osmnáctého a devatenáctého století. Má
dějinný, nikoliv etický nebo vědecký smysl. Není proč bychom
to měli zastírat. To ponecháváme milerádi vědeckým nebo ethisujícím socialistům. Vývoj se v Evropě nezastavil. Marxismus, jeho
způsob myšlení a hodnocení a odtud plynoucí pojetí dějin náleží
devatenáctému století.*) Dvacáté století se orientuje jinak. Začíná si
v různém zakuklení vypracovávat nový systém hodnot a nové pojetí dějin. Uveďme Osvalda S p e n g l e r a na př. nebo Ludviga Klag e s a atd. To jsou jen možnosti. Budou ještě jiné. Znova bude dotázáno k ř e s ť a n s t v í . Bude od něho žádána dějinná, to jest tedy
politická odpověď, nejen pastorační a charitativní. Dvacáté století
bude chtít z nové hodnotní a dějinné base přemoci kapitalismus
jinak než to chtěl Karel Marx, tak závislý na liberalismu a osvícenství. Sen francouzské revoluce a sen Marxův je definitivně dosněn. V tom je důvod, proč n á r o k pravého marxismu, jeho e t h o s
a jeho víru nemůže už dnešní člověk převzít. To platí i o proletářích. Jejich proletářská bída jim už nedá proletářskou marxistickou
víru. Ta je mimo duchovní a duševní možnosti dvacátého století.
Kdo v takovéto situaci hledá přece a pokládá za možný příklon
k marxismu, dokazuje tím jen, že myslí a hodnotí ještě v duchu
19. stol. a že konec konců jest vždycky hledati pravý důvod, proč se
vůbec ještě může cítit spřízněn s marxismem, ve věcné a etické pseudosolidaritě. Před forem 20. stol. dosvědčuje tím své reakcionářství.
Neboť včerejší revolucionáři jsou dnes reakcionáři.
Přel. J. Franz
*) Je v německém marxistickém hnutí skupina mladých lidí, kteří tento fakt
s veselou zdůrazňují a veřejně vyzývají k odpadlictví od víry Marxovy. Jak ironicky
posuzují své věřící soudruhy, je zjevno z jejich polemik s roztříštěnou SAP. F r i t z
B o r i n s k i na př. píše v »Neue Blätter für den Sozialismus«, seš. 2. 1932: » Vzdala
se SAP liberalistické myšlenky státu jako nočního hlídače a neškodného trabanta
hospodářství, a myšlenky, že bude nahrazen idylickou společností bez tvaru, bez
moci a beze státu ? Ale kdež ! Jak jest psáno u otců a jak o tom snili dědečkové,
naplní také proletářský stát jako nástroj třídní vlády svou úlohu a na jeho místo
nastoupí beztřídní společnost.« »V národě vidí SAP patrně také nestvůru a kapitalistickou past na proletáře.« » Národ je skutečnost. Kdo se mu stále jen nudně
a nevkusně posmívá, může ovšem vypadat jako stabilní radikál, ale jeho „revoluce"
už dějiny nedělá.« Heslo »Zpět k Marxovi« označují za návrat k »doktrinářské
bolševické diktatuře s utopicko anarchistickým cílem«. Svou posici, ospravedlněnou
Marxovou thesí o dialektice dějin, jíž chtěl ovšem Marx rozuměti jinak, označují
jako »dialektickou socialistickou demokracii«. Domnívají se, že německému dělnictvu musí být ve změněné situaci dány nové impulsy. Bohužel nevyvozují z toho
čestně důsledky, jako je svého času vyvodil ze stejných předpokladů známý sociální
demokrat August Winnig, bývalý vrchní president východního Pruska.
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LISTY Z ČESKOSLOVENSKA
PROLEGOMENA
К CHARAKTEROLOGII ČESKÉHO POKROKAŘE
s intermezzem
O MALÉM ČESKÉM ČLOVĚKU
Příspěvek k půlstoletému jubileu českého pokroku
Na počátku každého studia stojí definice předmětu.
Český pokrokář nám ušetřil tuto práci, vztáhnuv - a právem na sebe rčení světového proroka pokroku a definovav se jako vzpřímená opice, nebo s jemnějším odstínem jako opice myslící.
Pravíme-li, že právem, znamená to, že je tato definice hluboce
pravdivá především se stanoviska teologického. Vskutku hledáme-li
první příčinu všeho Pokroku a jeho následků, nenajdeme ji, leč
přijmeme-li výklad, že Bůh, chtěje potrestati lidskou pýchu, nadal
opičí plemeno jistého druhu lidským mozkem a pustil je mezi
lidi, ponechav jim všechnu opičí stupidnost, aby tak byli nikoli
mementem smrti, nýbrž mementem hlouposti.
Tento výklad se dá podepříti i empiricky; neboť ať už to je
s ostatními lidmi jakkoliv, je nepopiratelno, že zakladatelé a šiřitelé
pokroku mívají vtisknut znak opičáctví i do samé fysiognomie.
Darwin byl neobyčejně podoben vzrostlému orangutanovi; hladká
tvář Herberta Spencera, vroubená obojkem licousů, má v sobě cosi
neodolatelně mandrilího; u jiných by se zase našla překvapující
podobnost se svraštělou tváří magota bezocasého. Tu jsou vděčné
náměty pro budoucí srovnávací přírodovědu, jimiž se my nebudeme
zabývati; nám postačí důkaz solidarity, s jakou všichni pokrokáři
uznávají opice za své bezprostřední předky.
Ukažme tomuto modernímu Faustovi jeho tvář ve vlastním
zrcadle. Z této první definice, jím samým sankcionované, vyplývá
jasně celá teleologie pokroku. Pokrok se tu jeví jako elementární,
pudový strach vzpřímené opice, aby neupadla do původního stavu,
před nímž má hrůzu zloděje, který se neprávem zmocnil trůnu a
děsí se okamžiku, který ho uvrhne do staré bídy. Jsouc neustále
tažena gravitační silou své opičí přirozenosti, byla by nevyhnutelně
stržena zpět do zvířecího stavu, jakmile by přestala odporovati. A to
je pro ni svrchovaně nežádoucí, což je ostatně jediná jistota, kterou
má. Neboť křesťan, který by šel nazpět, dostal by se do ráje, z něhož
vyšel; ale pokrokář by se dostal jen mezi opice. Toť pravé tajemství konservativnosti křesťana a revolučnosti pokrokáře. Odtud jeho
šílený spěch kupředu; odtud všechna jeho filosofie nedokončenosti.
Odtud také ú d e r n í c i pokroku, nazývající se dynamisté.
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Často se však pokrokář vůbec nedostává kupředu, nýbrž trčí
jen na místě. V tom případě vzniká zvláštní typ, jejž možno nazvat malým českým člověkem, neboť tento název, jím samým vynalezený, obsahuje všechny prvky definice.
Tento malý český člověk se totiž vyznačuje tím, že
1. je malý,
2. je český,
3. je člověkem ve smyslu pokroku, totiž
vzpřímenou opicí, čili pokrokářem.
Že je malý, to znamená právě, že trčí na místě, neschopen
jít kupředu nebo nazpět, aniž by mu někdo neuštědřil milosrdný
kopanec.
Že je český, to znamená, že pěstuje proslulou českou snivost;
sní o tom, že jde kupředu, tak dlouho, až tomu opravdu uvěří.
Že je pokrokář, to znamená, že věří v člověka a věří, že je
člověkem, a také že byl něčím nižším než člověkem, ale nevěří,
že by mohlo býti něco nad člověkem.
V praktickém životě uplatňuje tento malý český člověk jmenované vlastnosti tím, že žvaní, domnívaje se, že jedná. Žvanění,
toť pro něho uskutečňování pokroku.
Odtud je jen krok k poznání, že uskutečňování pokroku je
žvanění. Ale tento krok, tento jediný opravdový pokrok on nikdy
neudělá.
Tu by bylo na místě zaznamenat jednu význačnou vlastnost
pokrokáře vůbec a malého českého člověka zvláště. Je to jeho nevyléčitelný sklon k duchovnímu sebepotírání, jenž se projevuje
v praksi nesčetnými protismysly v oboru Historie. Onť jest muž,
který sní, že jde kupředu; při tom však se neustále ohlíží dozadu,
hledaje v dějinách svou tradici, a při tom promítá svou malou přítomnost na její ohromné plátno, nesmírně zveličenou vzdáleností
věků. Tak se mu stává, že vidí v Historii jen přítomnost; což vede
к různým omylům, hodným zaznamenání pro svou vybranou
směšnost. Tak se na příklad stalo jednomu nikoli nejmenšímu
z těchto, že byv otázán, proč medle laje jesuitům, odvětil neochvějně: »Což nevíte, že nám ta sběř v Kostnici upálila Husa?«
Jindy opět se stalo jednomu velevýznamnému vůdci jisté tak zvané
katolické strany, že naň někdo zahřměl při politické schůzi: »A kdo
nám upálil Husa ?« tak obviňujícím tónem, že zmíněný politik byl
nucen sebrati všechnu svou důstojnost a odpovědět jako na osobní
obvinění: »Já ne!«
Totoť jsou ovšem jen malí příkladové; co však jest říci, když
vidíme pokrokáře páchat harakiri na vlastním svědomí - když jej
na příklad vidíme, jak nejdříve upírá církvi veškeru autoritu v politických věcech a přece na ní žádá, aby účinně bojovala proti politickým zlům, když na ně jeho vlastní síla nestačí? Nebo co máme
říci na moudrého spisovatele školních učebnic, kterýž pochvaluje
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velmi odloučení husitů od Církve, ale zle tepe Řím za to, že jim
odpíral vysvětit arcibiskupa ? To jsou obraty, jež nelze najiti nikde
jinde vyjma u tohoto opičáka, který chce jít současně po dvou cestách, stále více se rozbíhajících, maje na každé jednu nohu — a
který neustane v tomto počínání, dokud nepraskne v rozkroku.
Nebo dokud nezmizí pod tíhou Historie, kterou se domnívá
vodit po svých cestách, nepozoruje, že ona se jim přibližuje jen,
aby je zkřížila a rozdrtila ho i se všemi jeho modlami.
Jakožto ssavec vyznačuje se pokrokář vůbec a český zvláště
vlastnostmi všech ssavců vrtohlavých: žene se nejpřekotněji tam,
kde ho čeká jistá záhuba. Není-li slepý, vidí všechno obráceně;
a připíná se k zemi nejpevněji, když mu nejvíce uhýbá pod nohama. Dělá z toho dokonce filosofii, podivnou filosofii zvráceného
optimismu, který vidí ve stařecké dětinskosti důkaz mládí. Mluví
o výchově tam, kde je potřebí už jen posledního pomazání; mluví
o dětských nemocech tam, kde se umírá nejhorší smrtí - stařeckým vysílením.
Je to tvor hygienický, a jeho důslednost je tu pozoruhodná.
Napodobuje člověka v pěstování rasy u koní a prasat, přenesl to
na sebe. Uplatňuje fikci výběru na sobě, kdyžtě příroda se jí odepřela říditi. A ježto nemá přirozeného lidského smyslu pro náležitost, uplatňuje to i ve věcech Ducha. Vynalezl si eugeniku a
domnívá se, že pro ducha platí tytéž předpisy jako pro žaludek.
Krmí tedy tělo podle vegetariánských pravidel a ducha podle diktátu politických stran; a aby to bylo tím účinnější, polyká denně
vybraná lejna žurnálů k snídani. Nijak tím netrpí; neboť žaludek
má opičí a jeho svědomí zakrnělo docela podle Darwina jakožto
orgán, jehož neužívá.
Pokrokář je mužem činu. To jest, domnívá se, že pracuje
i když žvaní; nikdy naopak. Nemá rád neplodné hloubání; nejraději vyjadřuje své myšlenky ve valutách. Nezná kontemplace;
odtud jeho tajná nenávist k umění. Umění vlastně pro něho neexistuje; zná je jen z doslechu nebo v karikatuře; zná jen literaturu nebo malování nebo štukaturu, jíž říká sochy. Vynalezl pro
ně směry, aby zabil čistou krásu; chce od něho ideje, rozuměj
ideje pokrokové, a učinil z něho takto špinavou služku své politiky. Ale běda! Je to špatná služka; vzpírá se a packá práci, která
mu jest uložena. Neumí myslit ve valutách, proto se za ně stydí
a je ochoten nechat je na pokoji, s podmínkou, že bude žít v zapomenutých koutech a na smetištích, kde jeho květy nedráždí
eugenikův smysl pro hygienu a pořádek.
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Morálka tohoto lidoopa odpovídá jeho omezenému obzoru,
z něhož vymýtil nekonečno nebes i nekonečno pekla. Znaje jen
tento svět a tohoto člověka, přikazuje mu morálku, jejímž jediným
cílem je ráj na zemi sub specie panděra. Neboť tento zmetek lidskosti se domnívá, že je s to zařídit život člověka bez dědičného
hříchu. On jej totiž popřel; nezná dědičného hříchu, ale zná místo
něho jen dědičné zatížení. Toť jeho pohroma; Bůh věděl, co činí,
když mu ponechal tuto volbu. Dědičně hříšný člověk se mohl
státi světcem; dědičně zatížený má jen vyhlídky, že se stane idiotem. Což není jen logickým důsledkem, nýbrž i věcným faktem
podle všech zákonů jeho Empirie. Jeho vlastní vědátoři, jím tak zbožňování, mu začínají dokazovat, že konečnou stanicí lidstva - j e h o
lidstva - bude blázinec. Jaká to vyhlídka na ráj blbců! kde každý
druhý člověk bude e x i n g e n i o oprávněn stát se žurnalistou.
*

Jako nezná dědičného hříchu, nechce znát ani jeho ovoce.
Chce zrušit neodvolatelný rozsudek: V potu tváře své chléb jisti
budeš. Chce odstranit chudobu, nešťastník! onu blahoslavenou chudobu, jež je ozdobou křesťana. A místo ní nastolil strašlivou příšeru - bídu, jež je chudobou, zbavenou svého posvěcení. Zplodily
ji tytéž stroje, jež měly odstranit chudobu. Toť jen jeden z jeho
mnohých paradoxů, jimiž vždy ztrácí to, co má, aniž získává to,
po čem toužil.
Ale nejhorší jeho hřích je v tom, co lze nazvat zveřejňováním duše.
Po celou dobu své vlády usiluje o zrušení samoty, jež je svobodou ducha. Soudě vše podle zevnějšku, chce zveřejnit i ducha,
aby byl stejně pod mocí jeho p o ř á d k u . Neboť tu nelze mluvit
o řádu. Chtěl by se zmocnit duše a d e t e r m i n o v a t ji, aby jí
navždy znemožnil vzpouru proti jeho vládě. Chce zabránit duchu,
aby vanul, kam chce; neboť nenávidí vše božské.
К tomuto cíli směřuje všechno jeho úsilí. К tomuto cíli vynalezl politické strany a žurnály, aby diktovaly přesvědčení; postavil člověka před volbu přetvářky nebo vyhladovění. Vynalezl
veřejné blaho; vynalezl stroje na štěstí, stroje na radost - dal každému možnost pít ze špinavého oceánu požitků, rozmnožených
v nesčíslných kopiích, od sebe nerozeznatelných, jež připodobňují
člověka k stádu dobytka, spásajícímu tutéž trávu na stejném pastvišti. Rozrušil rodinu a rozrušil domov, takže jeho člověk žije více
na ulici než doma; otevřel tisíce biografů, divadel, barů a bordelů,
s množstvím laciných padělků neřesti pro každého. Učinil z toho
všeho denní potřebu, hodnotu nezbytnou, jak říká, proti hodnotám
zbytným, to jest duchovním, bez nichž se obejde.
Způsobil tím nesmírné zploštění rozumu i srdce - nesmírné
úbytě ducha, jež z něho učiní mrtvolu dříve, než jeho stroje zničí
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jeho tělesnou schránku. Zemře duchovně na nesmírnou nudu, nepředstavitelně prázdnou, plochou, šedivou nudu, vysušující na prach
lidské srdce, jehož radosti byly takto zmechanisovány. To bude
konec jeho plnosti života, plnosti, které chce dosáhnouti zrušením
odříkání, jež jediné udržovalo stálou svěžest ducha. Toť novy jeho
paradox - kolikátý už? A přece není poslední, neboř tím bude
teprve jeho smrt - až se bude domnívati, že zaniká navždy i se
svými hříchy, a najde místo toho sám sebe v pekle, stenajícího
pod jejich břemenem.
Ale konec konců, dobře uváženo, jeví se toto proroctví málo
pravděpodobně. Byl by to příliš tragický, příliš vznešený konec.
Skutečnost, jeho Empirie, ukazuje jinak. Po všem srovnávání pokroku před padesáti lety a pokroku dnes se objevuje jako nejpodstatnější výsledek jejich naprostá stejnost v podobě i povaze. Totéž
potírání Nadpřirozeného, tatáž slepota k přirozenému řádu člověka,
tentýž vykleštěný rozum křičí ze stránek prvních šampionů pokroku i jejich vydařených vnuků. Za padesát let pokrok ve vlastech českých vůbec nepokročil, čímž dokonale popřel sám sebe
a stal se přežilým zpátečnictvím, mrtvou nulou; kdežto reakce spěla
kupředu mílovými kroky a nechybí mnoho, aby se stala nejpokrokovějším programem. Smutné vyhlídky se tedy naskýtají českému
pokrokáři: buď se stát reakcionářem, nebo se vrátit mezi opice...
SPECTATOR

VARIA
N A C I O N A L I S M U S JAKO P Ř E S V Ě D Č E N I
Velký díl současné problematiky se upíná k poměru »ducha« a »života«.
Souvisí to s prohřešením novověku, jež se projevilo hned, jak se začal rozpadávati zlaty věk duševního života, pro vládnutého duchem v míře odpovídající lidské
přirozenosti. Rajsky stav, v němž se pronikaly životní energie a formující principy
v nerušené harmonii duševní danosti, je dávno ztracen. Jak rozhodnouti s které
strany byl učiněn první krok: zda se první odtrhl a osamostatnil probuzený duch?
Nebo vyvolalo ducha zvrhnutí se duševních daností? Rozdvojení je nebezpečné:
prvním náporem soběstačného ducha se člověk snadno ocitá na suchu a v neživotnosti, propadá rozumové neplodnosti. Stejně velké je nebezpečí, že náhlý obrat
k životnosti utkví pak v oblasti jen-duševna, duchu nepřátelské.
duch je
nepřítelem duše, je ne zrovna nová, stále však znovu hlásaná pověra. Je to v základě omyl teorie poznání, dosvědčovaný - dějiny novověku tu poskytují hojně
příkladů - zmítáním lidského zaměření od akce k reakci: zaměňování »ducha«
a » rozumu«. Dnes se zdá vhodný okamžik pro syntetické chápání problému duchduše; bude úkolem naší doby odkrýt v »duchu« obnovitele duše.
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Otázka po podstatě ducha je víc než otázkou terminologie, poněvadž označení rozhoduje jen o směru pohledu. Těžisko neleží tak v poznávání a chápání,
jako spise v oblasti tvůrčí: duch je tam, kde se ze zodpovědného rozhodnutí
a stanoviska formuje život: »Na počátku byl čin«. Duch je tvořivým principem
formujícím, jenž z chaosu vytváří řád. Roste ze svobody a dává svobodu; staví
tak člověka mimo nebo vždy na začátek kausálního cyklu přírodního. Jako formující princip proniká duch hluboko do živoucího, až tam, kde se život ustavuje
v nevědomém. Člověk je duchovní bytost ne proto, že má vědomí - vědomí má
také zvíře - nýbrž proto, že se lidské vědomí dožaduje tvárného principu. Člověk
»má« ducha, poněvadž se vědomě rozhoduje a ustavuje z přesvědčení.
Jestliže je duše úhrnem a jevištěm vnitřních sil a schopností, ovládaných příčinnou souvislostí přírodní, je tedy látkou, na níž a z níž se ustavuje tvořivý duch.
Proto je duch pořádajícím principem duše, nikoliv jejím protivníkem.
V duševnu je všechno danost. Zde je materiál pro řád nebo pro zmatení.
Znalci duší vědí o podporách zdárného duševního zaměření jako lékaři o metodách
a lécích. Jestliže si ale člověk sám položí otázku po oprávněnosti svého zaměření,
ocitá se v oblastí duchovní.
Jsme-li zachváceni v rozsáhlých okruzích duševna jevy rozkladu, neschopnosti, selhání, může být ovšem oprávněna otázka, na kolik je tím vinno duchovní
zaměření jen - rozumové. Vzepře-li se však kdo takovým stavům, není ještě nic
vykonáno, stáhne-li se na pole duše a proklíná »rozum a vědu«. Neodstraníme
chudobu, nazveme-li ji »pauvreté«. Tu teprve nastává - duchovní - úkol nového
ustavení.
Oč tu jde, nebude snad nikde tak zřetelné jako na časovém problému manželství. Manželství žije především z duševního faktu lásky a věrnosti. Není náhoda,
že se v naší kriticky zaměřené době stává tento duševní fakt problémem. Postavit
se k lásce a věrnosti jako rozumovému problému znamená jen uznat, že jsou to
duševní danosti. Ale ani na poli jen-duševna nelze, přes obsáhlou - ne vždy
vskusnou - literaturu, problém manželství řešit. Jako duševní jevy jsou láska
a věrnost věcí Štěstěny. Každý nátlak se tu zdá křečovitý, škodlivý a nemravný.
Je však duchovní zaměření, jež otázku lásky a věrnosti vyzvedá z říše jen-duševna a právě tím vede k obnově duševního faktu: je to zaměření, jež se ptá po
smyslu nejvnitřnějšího milostného vztahu, poznává jeho podstatu v zodpovědnos ti
za bližního a klade manželství jako úkol. Rozhodnutí k manželství v tomto smyslu
zakládá věrnost jako výraz nesmazatelnosti převzaté úlohy; toto přesvědčení nalezne pak v duševním faktu věrnosti svůj harmonický pól.
Problém národního cítění vykazuje základní podobnost s problémem manželské věrnosti. Také láska a věrnost k národnímu celku jsou především duševním i
danostmi, jež jsou tím neporušenější, čím méně se o nich mluví. Národní duše
je náladová a rozmarná, jak jen duše může být. Vzácný je prostý květ silného
citu, jenž by nemohl opakem zahořet vášní a nenávistí. »Národ, kterému je to
přikázáno, je strašný.» Zde je pole, pro davově psychologický jev nacionalismu.
Zde se ukazují organické síly, ale také organické slabosti společenství, jež podléhá
duševním zákonům. Je to místo pro duševní vypětí, ale také pro duševní selhání.
Státník a učitel mohou sice pěstovat duševní bylinu lásky k vlasti, ale je věcí
štěstí, zda to »máš« padne na úrodnou duševní půdu. Kritické doby, doby rozumového řešení, vzaly i zde růst pod lupu a přetrhaly mnohé útlé kořínky. A sto-

478

jíme i zde před úlohou znovuvybudování: jak kázat » přimkni se, přimkni k drahé
vlasti« těm, kdo pro mlhavé společenské ideály nevidí hmatatelný úkol společenství národního ? jak těm, kdo upadli v oportunismus počítání výhod (»ubi bene, ibi
patria«) ?
Také zde narážíme na primitivní zvraty duše. Jsou vyznačeny tím, že - podle
zákona o tlaku a protitlaku - přestřelují. Nepřinášejí žádného ukončení dialektické
hry vývojové. Mají často vnitřní účelnost, ale také slepou nespravedlnost instinktivních reakcí. Mají sice sílu vydrážděného protitlaku, ale mnohdy - místo hřejivé
úrodnosti citů zrozených z lásky - neplodnost nenávisti.
Zjistíme-li tu pouze zákonitost duše individuální i davové, neodpovíme tím
ještě nikterak na otázku vztahující se na každého zvlášť: jak se má chovat k národnímu celku. Tato otázka se vztahuje stejně na vůdce národa jako na každého
člena. Teprve když ji zodpověděl, může si vůdce a vychovatel národa položit
otázku docela jinou: zda a jak může využít individuálně i národně psychologických
zákonů při vládě a výchově. Může hrát - podle schopností - více méně virtuósně
na duševní nástroj druhých. Může se dovolávat instinktů, může obžalobami proti
»duchu« probudit duševní síly davu. To všechno ale nezbavuje vůdce, jenž se
hlásí ze zodpovědného rozhodnutí k národnímu celku, povinnosti, aby se duchovně
rozhodl, stejně rozhodl jako každý jednotlivec, jemuž není dopřáno, aby plul
slepě v duševním proudu množství.
Duchovní rozhodnutí je vždycky věcí jednotlivce. Při tom buď podotknuto,
že tam, kde se jednotlivec jako člen národa rozhoduje zodpovědně pro tuto pospolitost, nemůže být řeč o žádném tak zvaném individualismu. Kde se musí
jednotlivec rozhodovat z nejhlubšího uvážení a zodpovědnosti, hledá množství důvody a nauky. Neboť mnohým musí být to, co nepotřebuje žádného zdůvodňování, zprostředkováno institucemi, teoriemi a podobnými jako - by - zřízeními, aby to
zasáhlo v jejich duševní stav. Není vždycky lehké brát tyto přípravné formy
nejbezprostřednějšího názoru jako to, čím doopravdy jsou: využít jejich tvárnou
sílu a nebrat je zase příliš vážně. Jsou znaky smyslu a jsou arci vydány nebezpečí,
že ustrnou, zneživotní, ztratí svůj smysl. Nutno si však připomenouti půvab jejich
mladosti a nezapomínati, že pravá nauka, zrozená z živého smyslu, čeká, aby jim
zase smyslu dodala a zazářila.
Také nacionální zaměření se stává nacionalismem, učeními a teoriemi. Pokud
chtějí dát duchovní smysl nejen duševním, nýbrž fysickým danostem, nebuďtež
zdvihány pochybnosti proti výsledkům vědeckého badání, nýbrž proti jejich spojování s otázkami přesvědčení. Kdo o těch věcech mluví, musí si být vědom
základního rozdvojení světa vědních objektů a lidsky živoucího potkání mne a tebe.
V říši vědních objektů platí zákon. Nezakládá však žádnou zaprodanost tam, kde
se živý člověk setkává svobodně a tváří v tvář se svým osudem.
Nacionální zaměření vzniká z přesvědčení a tím ze svobody. Přesvědčení
vzniká z uvážení. Není duševní nebo vůbec nějakou zaprodaností. Není proto vázáno na předpoklady, podmínky a vzájemné služby. Jako přesvědčení žije ze sebe;
je leckdy nejryzejší tam, kde je zneuznáváno. Není privilegiem stavů, společenských vrstev nebo tříd. Nosí svá znamení v sobě a je každému přístupno, nezáleží na tom, odkud jde.
Roste-li z duchovního rozhodnutí, nezbavuje se tím duševního tepla a vroucí
účasti. Duch dává pravé nadšení. Čím méně vděčí za svůj vznik a oprávnění jen-
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duševním reakcím, tím méně je podřízeno náladovým kolísáním duševního života. Může-li se citový život napájeti a osvěžovati ze stálého a čistého duchovního
pramene, bude citová vroucnost takové zaměření provázeti aniž je ruší. Teprve
přesvědčení může být prosto nemravu jen - duševního nacionalismu, jenž často
opomíjí budování vlastních národních hodnot, poněvadž se duševní síla a energie
spotřebují v boji a odmítání. Jen národní cítění s positivním předznamenáním
může se ubírat svobodnou, přímou drahou, nepřetrhávanou zdůrazněnými instinkty
záští a komplexy vzpurnosti. Vydrážděnost agresivního nacionalismu není výrazem
síly, jež roste z jasného rozhodnutí. Jen svobodné nacionální přesvědčení povznáší
národ nad předsudek, pověru a stranickost.
К otázce, čím se legitimuje rozhodnutí k národnímu zaměření, jest málo
pověděti. Zde stojí člověk před svým nejhlubším rozhodováním. Jde o utváření
živé lidské pospolitosti. Národ není žádným všeobecným pojmem, není rozumovou konstrukcí. Je tu v mravech a zvyklostech, ve společném právu a především
ve společném slově: v řeči. V řeči žije pospolitost národního myšlení. Společným
slovem mluví kultura národa ke každému, kdo se účastní národního společenství
s vědomím přináležitosti. O přináležitosti rozhoduje zaměření. Zde musí být zasaže*
no rozhodování, učiněno přiznání. Polovičatci se sami vyloučí. Kde však promluví
rozhodnutí, není už potřeba žádného průkazu způsobilosti. Jednomyslnost národního přesvědčení zakládá pospolitost, jež není ohrožena tím, že jednotliví členové
hledají blaho celku na různých cestách. Nerozhoduje technická, rozumová otázka
cesty, nýbrž duchovní otázka cíle. Ona vytváří národní společenství.
FRITZ HIRSCHFELD
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DVA PŘEKLADY Z ANGLIČTINY. ( F i o n a M a c l e o d : P o v ě s t i z H e b r i d .
P ř e l o ž i l J. S k a l i c k ý . J. V. P o j e r , B r n o 1 9 3 3 . - L y t t o n S t r a c h e y : Kon e c g e n e r á l a G o r d o n a . P ř e l o ž i l Al. S k o u m a l . R. Š k e ř í k , P r a h a
1933.) Dvě »pověsti z Hebrid« (Cathai syn Artův a Chůva Kristova) jsou pěknou
- a pěkně přeloženou - ukázkou umění Macleoda, tohoto umělce jemných barev
a jemného rytmu, melancholického oživovatele mlhavých stínů mytické, keltské
Anglie. První z těchto próz je evokací starého světa druidské mytologie, o níž
nelze říci, byla-li více poesii či náboženstvím, v jejím střetnutí se světem křesťanským; druhá je plna té zvláštní síly a sladkosti, jíž dýchá svět irských světců
a světic, který vyrostl z tohoto zápasu člověka přírodního s člověkem Božím.
Odráží se v nich v celé šíři duch básníka, který zachytil tento hanebný svět v takové svěžesti: duch rozpolcený mezi vědomím nového zákona a marnou touhou
po starém světě svobodné jednoty ducha a přírody. - Nejnovější překlad ze Stracheye potvrzuje znovu soud, který si člověk udělal pro přečtení Alžběty a Essexe:
že Stracheye je nutno zařadit mezi těch několik vzácných umělců, kteří se dovedou
v historii probrat k podstatě a oživit ji, aniž ji zkreslili, na rozdíl od různých Ludwigů, kteří ji jen rozmělňují. Taková tenká knížka vydá za deset Ludwigových tlustospisů; stačí dvojí, trojí pronikavý pohled na osoby a události, abychom měli před
sebou celou tragedii i s nevyhnutelným koncem ve vší její hloubce i životnosti.
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Nejskvělejší je Strachey ovšem jako vždycky v portrétu; tři nebo čtyři stránky,
na nichž tu zachytil nejvnitřnější tvář Gladstona jako člověka a politika, náleží
k jeho nejlepším věcem - nelze si téměř představit zhuštěnější a při tom pronikavější charakteristiku osobnosti na první pohled tak záhadně složité. Totéž platí
o Gordonovi, této podivné postavě, v níž se snoubí puritán s dobrodruhem. Tyto
dvě postavy určují Martumskou tragedii ve všech jejích podivnostech a záhadách jež přestávají by ti záhadami v pronikavém osvětlení Stracheyova umění. » Člověk
nejasně zahlédne zvláštní postavy, puzené záhadnými pohnutkami, působící v prapodivných spletitostech vzájemně na sebe a hrnoucí se takřka jako loutky do předurčené záhuby«, praví Strachey o historii Gordonovy záhuby. Není možno mu
vzdáti větší chválu než řekneme-li, že není žádné nejasnosti nebo pochyby v obrazu,
který tu vidíme. Na dně každé silné povahy je ovšem vždycky záhada a žádný
umělec ani historik není s to racionálně vysvětlit osobnost bezu zbytku. Ale jsou
historikové, kteří tuto záhadu nikdy nepostřehnou, a jiní, kteří ji dovedou přesně
vymezit, ohraničit její místo v celkovém plánu, a právě k těmto druhým náleží
Strachey. Více nelze žádat na žádném umělci a na žádném historikovi.
Netřeba se snad zmiňovat o stylových kvalitách Stracheyovy knihy: ty jsou
u umělce tak vysokého zaměření předpokladem. Sluší si však zaznamenat adekvátnost a vybroušenost překladu, která zdvojnásobňuje potěšení z této knihy.
tv
К POSLEDNÍMU ROMÁNU EGONA HOSTOVSKÉHO. Č e r n á tlupa, Mel a n t r i c h 1933. Už při prvních knížkách E. Hostovského bylo zřejmo, že jde
o prozaika, který znamená novou kapitolu v české literatuře. Přes všechny fabulační a komposiční nedostatky, jež oboje vyznačují G h e t t o v n i c h a D a n a j s k ý
d a r nebo ještě i Z t r a c e n ý stín, tu bylo vidět od počátku věc dosti vzácnou
v české próze: bezpečné ovládání nebezpečného nástroje stylu příliš výbušného,
příliš nerovného, aby nebylo potřebí velmi pevné ruky k jeho uměleckému využití.
A toho Hostovskému nechybí; má pevný stisk a jistý hmat; dovede slovem uhodit, aby je rozezvučel tónem nikdy neselhávajícím. Je to umění odvážné, neboť
hluchost a kruchost slova zde bývá odhalena nejnápadněji; u Hostovského je to
však umění zdařilé, jak ukazují znovu poslední jeho dva romány. - Případ profesora Körnera a hlavně Černá tlupa. Zde už máme umění Hostovského ustáleno
v jisté definitivní podobě formální zjemnělosti a psychologické prohloubenosti, jaké
si vyžadují složitá a ožehavá témata jeho uměleckého zájmu. V Černé tlupě oceníme zvláště jemnost a zároveň prohloubenost odstínů, v nichž zachytil Hostovský
dva světy, svět bláznů a svět dětí, jak se odrážejí ve vší své zjitřenosti na pozadí
světa prozaické bídy a nízkosti, zároveň si podobné i nesouměřitelné; stále se vracející sujety vnější i vnitřní rozpolcenosti, vykořeněnosti, slabosti i bezděčné pravdy
jsou zde rozvedeny s takovou důsledností, že tvoří kruh téměř dokonale uzavírající celou lidskou existenci. »Děti si hrají, nevědouce že žijí, a dospělí žijí, nevědouce, že si jen hrají.« V tuto zdánlivě jen duchaplnou, ale ve skutečnosti děsivou formulaci vyznívá celé pojetí Černé tlupy. Kruh hry-života a života-hry
se tu uzavírá; a je to kruh velmi podobný ocelovému kruhu okovů. A nad tím
je nutno se trochu pozastavit - nejen proto, že tu jde o životní bezvýchodnost,
ale hlavně proto, že se tu uzavírá jistý kruh i kolem tvůrčích možností autorových. Stimulantou Hostovského umění byla od počátku jitřivá reakce na všechnu
životní podlost, slabost a zbabělost; ony ho znepokojují a vybičovávají k tvoření
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a dodávají jeho dílu onoho vnitřního napětí, jež je jeho vlastním přínosem. Je pro
něho charakteristické, že už ve Z t r a c e n é m s t í n u se tato reakce projevuje nejsilněji v objevu neschopnosti zla - neschopnost vykonat poctivé zlé dílo je hlavním rysem hrdiny této knihy; v Profesoru Körnerovi se však linie obrací k triumfu
slepého osudu nad dobrem i zlem a v Černé tlupě je život již zbaven všeho smyslu kromě naprostého klamu. Děti žijí, to jest hrají si, ale jen za cenu smrtelné
srážky se životem (smrt Hoškova) nebo s podmínkou záměny iluse čistého snu
za ilusi náhražkové skutečnosti (závěrečná scéna vytvoření nové Černé tlupy). Dospělí buď šílejí procitnutím z utkvělého snu (Karnet) nebo trpí hořem z rozumu
a utápějí se v cynismu (generál Faltýn). A i ten proletář Oldřich, dítě se zkušenostmi dospělého, nevěřící ani cynikům ani bláznům ani okouzleným ilusionistům,
pokouší se vyvolat si vidinu, která by mu vyvážila bídu života. Tím je vše skončeno; a je to konec bez východiska - uměleckého i lidského. Čistě lidsky je tu
v žaláři marnosti člověk zbaven i útěchy snu; umělecky vzato, je tento obraz vykreslen s takovou silou a ostrostí - přes jemnosti formy, jež to jen ještě více zdůrazňují - že každé opakování by bylo krokem zpět. Je svědectvím poctivosti a hloubky uměleckého nadání Hostovského, že došel tak daleko, až k poslední mezi, a že
si vědomě uzavřel cestu k snadnému řešení pomocí nějaké iluse nebo ideologie
nového světa či něčeho podobného. Hostovský je nejpoctivější z poválečných básníků mravního chaosu: vidí jej ostře a nezakrytě, a stejně proti němu reaguje, nenamlouvaje si východisko, jehož nevidí, a přece odpíraje resignaci nebo cynismu;
ale čím více se utvrzuje tento soud, tím neodbytněji se klade otázka: jaké bude
konečné rozřešení?
Každým gestem vzdoru se básník zavazuje k něčemu, čím by je vyvážil.
V případě Hostovského jde o postoj, který znepokojuje svou tragikou; neboť básník se tu stále více zavazuje, ale není mu dáno vědět, k čemu se zavazuje. A to
je ten nejtěžší úděl.
tv
VIKTOR ŠKLOVSKIJ: TEORIE PRÓSY. P ř e l o ž i l B. M a t h e s i u s . Výh l e d y sv. 18. M e l a n t r i c h , P r a h a 193 3. Šklovského kniha - vlastně sborník
několika samostatných formálních studií, spojených společnou metodou - je dobrou
ukázkou formalistické literární vědy, jakožto snahy o studium imanentní struktury
literárního díla bez zřetele na jeho sociální podmínky nebo na jeho materiál po
stránce ideologické. Vycházeje ze základního rozlišení řeči básnické a řeči praktické,
zamítá Šklovskij symbolistickou definici umění jako »myšlení o obrazech« a staví
proti ní umění jako reakci proti automatisaci, plynoucí z ekonomie praktického
života. Cílem umění je podle něho »dát pocit věcí jako faktů vidění, nikoli faktů
poznání; metoda umění je metoda »ozvláštnění« věcí a metoda znesnadnění formy,
zvětšující obtíž a délku vnímání, poněvadž proces vnímání je v umění sám o sobě
cílem a musí býti prodlužován; umění je způsob prožívat dělání věcí, ale to,
co je uděláno, není v umění důležité«. (15.) »Cesta křivá, cesta na níž noha
cítí kameny, cesta, která se vrací - to je cesta umění. Slovo přistupuje k slovu,
slovo cítí slovo, jako tvář cítí tvář. Slova jsou rozkládána na místo jediného
komplexu slova pronášeného automaticky, vyhazovaného jako tabulka čokolády
z automatu - rodí se slovo-zvuk, slovo - artikulovaný pohyb. I tanec je cesta,
cesta pociťovaná; ještě přesněji, cesta, která je stavěna tak, aby byla pociťována.
A tak: tančíme za pluhem; to proto, že oráme - ale orání nám není třeba.« (21)
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Básnická řeč je podle Šklovského »řeč křivá«, »řeč-stavba«,rozmnožující pravidelný rytmus řeči prozaické. Obsah či materiál pak existuje v básnickém díle, jen
jako stavební prvek; forma si přímo sama tvoří obsah (38). - Tato hlediska udávají
směrnice Šklovského práce, která je tudíž zaměřena výlučně na metody komposice
různých druhů prosy od anekdoty a pohádky až k románům a dílům zdánlivě neliterárním. V této výlučnosti tkví všechny vady i přednosti této metody. Na jedné straně
tu máme skvělé, pronikavé rozbory komposice, dokumentované na každém kroku
příslušným materiálem, jako je třeba dokumentace metody ozvláštnění u Tolstého nebo
retardační metody u Sterna. Na druhé straně však výlučné zaměření pozornosti na
strukturu, svádí Sklovského k tomu, aby vykládal čistě komposičně i záměrnost uměleckého díla, která se s ní vždy nekryje. Je vždy jistý rozdíl mezi záměrností tvůrce
a mezi funkční závislostí jednotlivých částí komposice - rozdíl daný v základě už tím,
že první je fakt čistě duchovní, realisovaný jen ve vědomí, kdežto druhé je vázáno a realisováno samotným výrazem. Šklovskij se sice sám zmiňuje na jednom
místě o »pracích tvůrčích«, o »určité vůli tvůrce, budujícího dílo «, o vůli »namířené k vytvoření děl, která mají být ostře pociťována«, ale už z této formulace je
zřejmo, že si Šklovskij uměleckou záměrnost omezuje čistě na technické, stavební
zřetele, na to, jak se vytváří a ne jaký konečný smysl má vytvářené. Následek
toho je, že Šklovskij vykládá důsledně i zřejmou záměrnost emotivní s hlediska
čistě komposičního (srv. rozbor »dobrodružství Frantíka Finna na str. 52-53 - Finn
jako zástupce »metody prozaické« a Sawyer jako zástupce ^metody poetické« nebo na str. 131. výklad, proč v jedné Doylově novele je nositelem »falešného
řešení* sám Sherlock Holmes atd.). Ukazuje se tu jasně, že čistě komposiční rozbor nevystačí na rozbor struktury uměleckého díla; ta je určována vedle technicky stavebních zřetelů, vyjádřených souhrnně jako ozvláštnění a retardace, ještě
i zřeteli jinými, a to nadřaděnými - ať už je nazveme koncepcí či emotivním zaměřením či nějak jinak. Po této stránce tedy potřebuje formalistická metoda Šklovského přes všechny své přednosti doplnění.
tv

P O Z N Á M K Y
POZEMKOVÁ REFORMA NAPRAVENA. Boxer Schmelling a filmová herečka Ondráková si koupili na Slovensku velkostatek, v němž chtějí bezpečněji
uložiti své výdělky. Tato zpráva denních listů prošla bez dalších komentářů a ani
listy agrární, ani socialistické nenašly v ní nic zajímavého. Také jiní zámožní cizinci se u nás zakupují, poněvadž jsme ostrovem pořádku a nejsou obavy z nové
pozemkové reformy nebo nucené kolonisace. Pod vlivem inflačních pověstí i četní
domorodí političtí, finanční a průmysloví velmoži si koupili velkostatky, aby v nich
ukryli své jmění přes to, že naděje na výnosnost takového uložení peněz by od
tohoto činu spíše zrazovala.
Vnucuje se nám otázka, je-li to zjev společensky vítaný a zda-li by podobné
změny v pozemkovém vlastnictví neměly podléhati nějaké reglementaci. Pokud se
ještě pamatujeme, byly pozemkové reformě vedle napravení Bílé Hory a tvoření
zbytkových statků kladeny ještě široké cíle sociální. Uznalo se, že na vlastnictví
půdy lpí zájem veřejný a že v tomto veřejném zájmu by půda měla být co nej-
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dostupnější těm, kdo ji skutečně vzdělávají. Další osud vlastnictví půdy byl zůstaven tak široce liberálním pravidlům jako dříve. К vlastnictví půdy teď stačí pouhé
peníze a kdokoliv ji může nabyti k účelům, které s jejim pravým užíváním nesouvisí. Je velmi pravděpodobné, že vývojem hospodářských a sociálních poměrů
budeme donuceni k nové osidlovací politice, kterou ostatně už provádí Anglie,
Amerika i Německo a že budeme nuceni se vyrovnati se svým liberalistickým
režimem v nabývání pozemkového vlastnictví. Naše pozemková reforma znamenala jen změny ve vlastnictví a rozdělení půdy, byla jen změnou rukou, nikoliv
změnou režimu. Revolucionáři si vsedli do křesel poražených a klidně pokračují
ve starém režimu.
Četné a podstatné nedůslednosti naší hospodářské politiky si vysvětlujeme
jedním všeobecně platným způsobem: je to zájem vládnoucích a řídících osob a
skupin. Pozemková reforma byla tak vydatným soustem, že četné osobní zájmy
pletoucí se jindy i do malicherností, nemohly ji opomenouti. Vždyť pozemková
reforma skýtala nejvydatnější zdroje popřevratového i pozdějšího odměňování osvobozenecké generace. Vlastnictví půdy ve velkém znamenalo určitou noblesu, v čemž
se zvyklosti dosud nezměnily. Politicky zasloužilé osoby dostaly vedle úřadů statky.
Jsou případy, kdy také státní úředníci dostali zbytkové statky. Tak se značná část
velkého pozemkového majetku dostala do rukou osob vládnoucích, jejichž zájem
o živobytí jim velí, aby zůstaly ochránci dosavadního režimu v pozemkové držbě,
i kdyby moudrost státníků velela hleděti do budoucnosti jinak.
Velká část této půdy změní brzy majitele, neboť část dosavadních majitelů
ji nedovede udržet. Různá opatření na řešení zemědělské krise a ochranu dlužníků
tuto přeměnu nezastaví. Podle liberálních zásad nastoupí na jejich místa lepší hospodáři. Pochybujeme, že by kapitalista ukládající ve vlastnictví půdy svůj kapitál,
nebo jeho pachtýř byli lepšími hospodáři také ve smyslu sociálně-ekonomickém.
Naopak noví vládcové půdy mají mnoho společného se zjevem proslulého absentee
landlorda. Současně se rozmáhá průmyslová nezaměstnanost, která nutně zůstane
zjevem dlouhodobým, neboť průmysl a svobodná povolání nezaměstnají přírůstek
obyvatelstva.
Není snad třeba podrobně rozváděti jaké politické i sociální nebezpečí spočívá v nabývání velkého pozemkového vlastnictví cizinci. Právo cizinců nabývati
vlastnictví půdy je omezeno i v těch státech, které podle názorů u nás panujících
dosud neprojevily dostatek smyslu pro půdní spravedlnost. Soudíme však, že omezení práv cizinců by nemělo být důvodem pro ztužení práv nabytých pozemkovou reformou naší popřevratovou demokratickou šlechtou.
Naše t. zv. veřejné mínění poznalo už několik znamenitých akrobatických
čísel naší pozemkové politiky, takže veřejný nezájem o čs. sedlačení berlínského
boxera je pochopitelný. Vedle toho má též značné zásluhy ruralistický novelista
Vavřinec Řehoř, který pomáhá tvořiti zbytkařskou ideologii, odhalující myšlenky
a city, se kterými by si většina stejně interesovaných velmožů ještě netroufala
vycházet příliš na veřejnost. Nepopíráme dojemnost osudu nešťastných zbytkových
statkářů, kteří předluženi opouštějí své grunty, na kterých zanechali své spekulační
naděje. Litujeme, že na jejich místa nastupují i zahraniční akrobaté a komedianti
a domníváme se, že profanace pozemkové reformy začíná v tomto stadiu vyvrcholovat.
vn
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BOJ O HRDINU. Hrdinovia sú súčiastkou národného inventáru. Ich úbor, rozmery, dl'žka fúzov sú presne predpísané. Práve tak, ako rozmery štátnej vlajky. Raz
komusi napadlo oholiť jednému z najväčších jeho koziu bradu. Boly pre to doklady
z historie, a objektívne posudzujúc, svedčilo to onomu z najväčších bez brady ešte
lepšie ako s ňou. Ale národ urobil sa vtedy slepým a nehlásil sa k holobradému hrdinovi, kým si len oznove nepustil fúziská. To je len příklad, ako žiarlive bdie národ
nad pamiatkou svojho hrdinu, i keď sa táto pamiatka scvrkne v púhu stráž nad
kozou bradou. A je to i príklad ako trapné sa u nás pociťuje nedostatok hrdinov,
malebných a všenárodných v každej pozícii. Ako každý úbytok kubického objemu
ich telesnej schránky znamená skoro úbytok národného imania. Prevrat obohatil sice
inventár niekol'kymi vzácnými exemplármi, ale nemôžeme si dovoliť luxus, aby sme
každého roku priviezli na štátné útraty čerstvého hrdinu až hen zo Sibíra. Vážme
si tých, čo máme doma pekne aklimatizovaných, na široko rozčapených!
Ak je v Čechách bieda citel'ná, je na Slovensku katastrofálna. To platí obecne
a hrdinoch menovite. Hlad po hrdinoch je tu taký neodbytný, že sa podnikajú
krkolomné pokusy ukojiť ho naponáhlo zúfale nedokonalými, nestraviteťnými náhražkami. Pri jednom takomto pokuse (stalo sa v Nitre) div celý národ nezavreli
do áreštu pre rušenie veřejného poriadku - s takým zúrivým apetítom vrhol sa
na akúsi mátohu, o ktorej sa ani poriadne nevedelo, čo vykonala, ako žila, ba
ani ako sa volala: Pribina, či Privina.
Jediný spol'ahlivý a do všetkých situácií sa hodiaci hrdina bol Štefánik. A práve, že bol jediný, ruvali sa oň príslušníci všetkých stavov a politických stráň. Existoval naraz v niekol'kých pozmenených a doplněných vydaniach, podl'a toho, kto
sa ním oháňal. Pre autonomistov bol symbolom slovenskej svojskosti, pre centralis tov symbolom Čechoslováka. To sa dá vysvetliť tým, že autonomizmus a centralizmus sú pojmy, ktoré sa u nás vykrystalizovaly až po Štefánikovej smrti, a Štefánik, hoc hrdina, nebol natoťko predvídavým, aby zaujal k nim stanovisko skôr
než existovaly. Obe naše hlavné strany delily sa teda o Štefánika ako o jediného
reprezentanta našej účasti v zahraničnom odboji. Obe ho potrebovaly, obe si ho
vo vzácnej jednote ducha požičiavaly.
Táto jednota prejavila sa i teraz, keď Peroutka, ničoho netušiac, vo svojom
chvalneznámom pravdomluvnom zápale napísal o Štefánikovi niekol'ko slov, ktoré
sa podl'a ustáleného názoru nehodily na to, aby si ich hrdina přišil na golier
miesto generálských hviezd. Napísal to dávno, vari pred rokom. Vtedy si toho
nikto nevšimol, čo zrejme škrelo spisovatel'a i vydavateli. Odtlačili teda príslušnú
stať v Lidových novinách, aby to mal národ pekne pod nosom. »L'udová politika«
(akási umele živená odnož Lidových listov) videla v tom příležitost zabrať tiež
trocha miesta na úslní Štefánikovej glorioly, na čo si dosial' netrúfala, i zatrúbila
na poplach. Potom sa to už šířilo ako lavina; nikto nechcel zaostať, každý bránil
svoj podiel na osobe generálovej. A Peroutka dosiahol svojho ciel'a: Po dlhom
čase zase raz mohol demonstrovat svoj »smysel pre pravdu« za hojnej účasti obecenstva. Tento »smysel pre pravdu« na jednej strane a onen hlad po hrdinoch na
druhej strane vysveďujú celú aféru.
chk.
A Š P A T N Ý M P Ř E K L A D Ů M K O N C E N E N l . . . V jednom z posledních čísel rozprav Aventina se rozepsal P. Eisner o českých prozaických překladech a tenor jeho článku vyzněl asi v ten smysl, že naši překladatelé málokdy
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ovládají dokonale jazyk, z něhož překládají, a že by tedy bylo záhodno zavést
nějakou kontrolu v podobě universitních zkoušek a podobně. Nechrne stranou
praktičnost a vhodnost takového opatření; co nás překvapuje daleko více, je fakt,
že se tu nečiní zmínka o něčem daleko důležitějším pro kvalitu překladu - o hlubší
znalosti vlastního jazyka a schopnosti najít pro překlad pravý stupeň vytříbenosti
literárního stylu; nehledíc k tomu, že je to vůbec základní podmínkou, aby měl
překlad nějakou literární hodnotu, je to také zlo, kterým chronicky trpí devadesát
procent české přeložené prózy, jak se může snadno přesvědčit každý, kdo si dá
aspoň trochu práce s rozborem stylové stránky překladů na příklad z angličtiny.
Máme u nás přeloženo přes patnáct knih z Chestertona, ale byla by to opravdu
nesnadná práce, kdybychom z nich měli vybrat dva nebo tři překlady, jež by
aspoň poněkud odpovídaly po stylové stránce originálu. Máme přeloženy z Catherové tři krásné knihy, ale z těch tří překladů jeden je hovadský a ostatní dva
jsou sice korektní, ale jejich jazyk se má k jazyku Catherové asi jako jazyk Emila
Vachka k jazyku Jaroslava Durycha. Takových příkladů by se dalo najít více-ani
Conrad, stylista pravé flaubertovské vypracovanosti, neušel tomuto osudu - a jsou
to právě případy, v nichž nelze mluvit o neznalosti jazyka a originálu. Nikdo by
nemohl nařknout třebas paní Zdenku Watersonovu, že neumí anglicky; bohužel
j e však na první pohled jasno, že neumí česky a nemá ani tušení, že je jistý
rozdíl mezi řečí žurnalistů a řečí básníků. Vědět o něčem takovém a uplatňovat
to v praksi, to ovšem předpokládá určitou inteligenci ve výběru slova, řekněme
přímo určitou tvůrčí schopnost dosáhnout adekvátního účinku i při změně slovního
smyslu. A to je věc, kterou bychom marně hledali u většiny našich prozaických
překladů; místo nich je tu jen naprostá bezmyšlenkovitá mechaničnost, která nezaslouží ani názvu řemeslnosti. Je-li tedy už třeba se proti něčemu ozvat, není to
na prvním místě nedostatek jazykových znalostí, nýbrž špatný poměr k vlastnímu
jazyku, povrchnost, která nemá úcty a porozumění pro básnickou funkci slova.
Což je ovšem věc, která se nedá napravit žádnou oficielní institucí.
tv
К LITERÁRNÍM CENÁM SVATOBORA. Podle časopiseckých zpráv udělil
Svatobor nedávno kromě jiných cen také cenu 2000 Kč dr. F. Pelikánovi za jeho
»Soudobouruskou filosofii«. Dva tisíce za vědeckou práci - to není maličkostí v dnešní mizérii hodnot zbytných i nezbytných, tím spíše, když je udělí tak ctihodná a zasloužilá společnost jako Svatobor. Je tedy jen přirozené, že se nám vynořila otázka,
stojí-li ta vědecká práce dr. Pelikána za to. Aby se nám nemohla vytknout stranickost,
nespolehli jsme se na vlastní úsudek nebo kamarádské referáty v Č. Mysli atd., nýbrž
sáhli jsme k německé revui pro slavistiku, Slavische Rundschau. A tam jsme se
dočtli v referátu prof. Čyževského o zmíněné knize věci, které jsou zajímavým,
neřku-li pikantním doplňkem k rozhodnutí Svatoboru. Budiž nám dovoleno citovat
namátkou aspoň několik vět z několikastránkového posudku prof. Čyževského,
nadepsaného významně »Aus der slavistischen Schundliteratur«:
»Sel ten trifft man ein unangenehmeres Gemisch aus Unkenntnis, Misverständnissen, Oberflächlichkeit, Nachlässigkeit. Man muss sich zwingen, das Buch bis zum
Ende durchzusehen. Der schlechte Eindruck, den man von den ersten Seiten hat,
verstärkt sich mit jeder weiteren, denn es gibt wirklich keine einzige Seite dieser
seltsamen Veroffentlichung, die nicht mehrere grobe Druckfehler, ein paar falsche Behauptungen, ein paar unglaubliche Geschmacklosigkeiten enthielte... Es gibt... kaum
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einen einzigen im Buche angeführten Tittel, der nicht Fehler enthielte... Auf Schritt
und Tritt treffen wir im Buche falsch wiedergebene und translitierte Titel... Die darstellung der philosophischen Meinungen der russischen Denker ist in der gleichen
unglaublichen Unordnung und gedanklichen Unsauberkeit gehalten... In vielen Fällen
enthält diese Darstellung... nur rein zufällige Einzelheiten, die der Verfasser da oder
dort gefunden hat... Manchmal sucht der Verfasser den Inhalt der Werke, die ihm
nachgeblich nicht zugänglich waren, nach ihren Titel wiederherzustellen... Manchmal
zweifelt man, ob der Verfasser überhaupt die Bedeutung der Worte, die er gebraucht,
versteht...-« atd. atd. (Sl. R. V. 5.) Těchto několik vět snad dá každému ponětí, jak
vypadá vědeckost páně Pelikánova ve světle odborné kritiky (Prof. Čyževskyj je známý německy universitní odborník pro slavistiku.) I naskýtá se vážná otázka, jak bylo
možno, aby taková práce dostala vůbec nějakou cenu, a jací to slavní znalci o tom
rozhodovali, že se dovedli tak lehce přenést přes všechny ty nehoráznosti. Bylo
k tomu asi třeba notné dávky náměsíčnosti, aby stařičký Svatobor neklopýtl.
tv
POLEMIKA S PROF. F. X. ŠALDOU. V 3.-4. č. svého zápisníku reaguje p.
prof. Šalda na druhou poznámku Vodičkovu v 7. č. Rádu. Bohužel svou odpověď
založil na příliš formálních věcech, o které nešlo. Podstata sporu je takového rázu,
že nelze odvracet pozornost od ní k formě polemiky. Důležité je pouze to, že
p. prof. Šalda trvá na svém původním tvrzení. Pro nás je jasné, co je to demokracie, církev a náboženství a jaký je jejich vzájemný poměr. P. prof. Šaldovi to
však jasné není. Potvrzuje totiž, že doporučoval znáboženštit a zcírkevnit demokracii, proniknout demokracii theokracií, pořídit demokracii »kalendář svatých a
světic, mučedníků a věrozvěstů jako církev... atd.« Musíme však býti opět tak
neslušní a upozornit na nesmyslnost tohoto pojetí, a to nikoli slovy vlastními,
nýbrž slovy p. prof. Šaldy, která napsal o stránku dále : »já jsem však příliš upřímný,
byť nehodný žák Dantův, od něhož jsem se učil politice opravdu duchovní, abych
věděl, že zavrhoval na nůž jakékoliv paktování moci duchovní a moci světské a
stavěl příkře proti sobě d v ě s l u n c e , moc duchovní a světskou, které jsou mu
zcela odloučené od sebe a zcela nezávislé na sobě.«
Tím končíme tuto polemiku, v níž má p. prof. Šalda, »nehodný žák Dantův«,
upřímné poslední slovo.
Red.
K ODPOVĚDI DR. J. B. ČAPKA. Pan Dr. J. B. Čapek reagoval v »Činu«
značně široce a podrážděně na můj referát. Odpovím na jeho polemiku po druhém
referátě o jeho knize, připraveném pro příští číslo »Bratislavy ;« prozatím však odmítám jeho nařčení z »vědomého klamání« a trvám na tvrzení, že ze slovenských
autorů prvého »údobí« většinu jejich produkce nezná z vlastní četby (Šramko,
Tonsoris, Lauček, Šulek, Semian, Bocko, Plachý, Straka). Doklady najde p. Dr.
Č. na uvedeném místě. - Poněvadž mi p. Dr. položil některé osobní otázky, dovolil bych si také reagovati jednou : »Zamyslil se« p. Čapek někdy nad tím, co
je to vědecká práce?
Jan Vilikovský
KATOLICKÁ LITERÁRNÍ KRITIKA. V časopise »Sobota« (č. 45.) se ocitla
velmi šikovná a potutelná lokálka, v které se zdůrazňuje, že kniha J. B. Čapka
»Československá literatura toleranční« má svůj úspěch knihkupecký, že se kritika
shodla o píli autorově a že knihu jmenoval v letošní anketě Lidových novin min.
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Kamil Krofta. Jak prý je tedy možné, že dr. Jan Vilikovský v ní nalezl tolik chyb ?
Pak pisatel lokálky obratně vesluje k Lidovým Listům, které prý otiskují také referáty o knihách, aniž je četli, takže čtenář má z této šikovnosti dojem, že Vilikovsky je katolicky kritik, že Čapkovu knihu nečetl, že jeho katolická kritika
atd. Podepsán »mb«, soudíc podle informovanosti a zájmu, který má o knižní
úspěchy, nějaký odborník v knihkupeckém trhu. Než neběží o jeho knihkupecké
odbornictví, protože takto podávané zvěsti se šíří i jakousi tajemnou ústní tradicí.
A protože u nás v Čechách se dělají všelijaké kampaně bez znalosti předmětů
jejich (pane odborníku »mb«, četl jste snad Čapkovu knihu, či snad dokonce kritiku
Vilikovského?), musíme zdůraznit otázkou tuto samozřejmost: v čem je p. dr. Vilikovsky katolicky zaujat? V čem je jeho kritika katolická? Mohl by p. »mb« uvésti
jediný katolický háček z kritiky Vilikovského? Či už přestalo býti módou cejchování nepohodlnosti bolševickou nálepkou a ujímá se nálepka katolická ? Kniha Čapkova byla vyžádána k recensi pro Řád a byl požádán o recensi dr. Vilikovský, protože právě v té době pracoval na oboru časově splývajícím s thematem J. B. Čapka.
Jak tuto recensi dr. Vilikovský napsal, čti i ty, pohoršená značko ze Soboty! J. H.
JAK SE U NÁS VYDÁVAJÍ KNIHY. V nakladatelství F. Borového vyšlo
knižně několik skvělých a vtipných kreseb Františka Bidla. Bohužel jsou doprovázeny nejapnými veršíky Josefa Hory, vydávanými za epigramy, které kazí požitek z Bidlova karikaturistického umění. Škoda!
ps.
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