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FRANTIŠEKLAZECKÝ

Z HLUBOKOSTI ČASU
I
Před velebností Tvou nechť zníme jako harfa,
když rukou sevřenou jsi do strun udeřil;
ó struny, zazvučte, co hlas si v harfě skryl,
před vznešeností Tvou nechť zníme jako harfa.
Jak Anděl oslněn je Tebou věčně věků,
jenž oko planoucí v Tvém světle napojil,
když Tvého těla krev v svém těle ucítil,
jak Světec oslněn je Tebou věčně věků!
A duše Svržených řvou z Pekel Tvoji slávu,
však z lidí chorál svůj rvát budeš železem,
až hromadami těl pokrývat budou zem
pod pláštěm z purpuru a chroptět Tvoji slávu!
A z lásky nesmírné nechť zníme jako harfa,
když rukou sevřenou jsi do strun udeřil;
ó struny, zazvučte, co čas si v harfě skryl,
z nesmírné lásky Tvé nechť zníme jako harfa.
II
Do časů sodomských jsi vtesal naše žízně,
do času, jehož křik se bude rozléhat
po koutech vesmíru a Světce shledávat
na křídlech obrovských, jež mají lidské trýzně.
489

Však v hrůze budou stát andělské legiony,
z nichž každý mohl by pozdvihnout okeán,
neb všichni uvidí, jak rukou kyne Pán,
bez hnutí budou stát i Světců legiony.
V krvavém potu skvít se budou jejich křídla,
co srdce úzkostí jak pěstí sevřené
v úděsu bude tlouct pro lidstvo zdrcené
a nocí modravou se budou třásti křídla.
Jen hvězdy budou plát jak nikdy líbezností
střísněné básníků a Světců slzami
za vzlyků strašlivých, které rveš mukami
ze srdcí bezbranných pod sluncem zoufalosti.
Pod pláštěm z purpuru
neb slova modliteb už
leč marně budem chtít
až kryti purpurem Tvé

Tvé budem chroptět jméno
nebudeme znát,
své údy narovnat
budem chroptět jméno.

Před úděsností Tvou nechť zníme jako harfa,
když do strun kamenných jsi bleskem udeřil;
ó struny, zazvučte, co čas si v harfě skryl,
před nesmírností Tvou nechť zníme jako harfa.
III
Šlapáni od věků pod nohou krále Času
k nebesům chrlíme svůj nekonečný svár,
a v marném rouhání nás sráží supů spár
od pádu Prvního pod nohy krále Času.
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A v poušti písečné jsme ssáti jako měchy,
do nichž se opírá sám Pekel mocný dech,
který jde zeměmi a po všech plemenech
království spravuje, jež slaví naše vzdechy.
Svým dětem předrahým jsi přenechal své mlýny,
by v bázni před Tebou svůj semílaly klas,
mlynářům temnoty, jež marně staví Čas,
svým dětem rouhavým jsi přenechal své mlýny.
Jen pohleď, Bože můj, na chmurné tváře Jobů,
do temných zrcadel svých hoří schýlené,
paprsky sluncí Tvých kdys v bídě laskané,
a byl čas, Bože můj, kdys líbal tváře Jobů.
IV
»To naše vůle je a pýcha nejvzpurnější,
která chce sloupoví Tvých trůnů rozmetat
a z trosek vznešených uslyšet nářek stád,
to naše vůle je a pýcha nejvzpurnější.
To naše vůle je, ó Bože, který nejsi,
a vede k zoufalství jak strašný rozsudí,
vždyť řídí světa běh i naše osudy,
to naše vůle je, ó Bože, který nejsi.«
Tak pěly průvody před branou svého zmaru
a v Peklo vrhaly svůj pokřik zoufalý,
jímž Všehomíra hlas přehlušit doufaly,
tak pějí průvody před branou svého zmaru.
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Dík vroucí zpívám Ti, můj Bože spravedlivý,
obklopen hlasem Tvým jak šumy hvězdný hvozd,
svoboden pod Tvým jhem a dávné pýchy prost,
dík vroucí zpívám Ti, můj Bože spravedlivý.
Dík lásky zpívám Ti za všechna utrpení,
kde v souhře tajemné Tvá ruka velela,
slavící duši mou danou v plen Anděla,
dík lásky zpívám Ti za všechna utrpení.
K Tobě se pozvedám jasností hoře svého,
když mocným kořáním mne v srdci vymknul Kříž,
k Tvým trůnům pozvedám své lásky skvělou stříž
a k Tobě pozvednu i příští hoře svého.
VI
Čas krutý seslal jsi, by věčně šlechtil révu
a v lisu přeslavném a mocném lisoval,
co keř Tvůj z temnoty a z Tvého oka ssál,
Čas krutý seslal jsi, jenž věčně šlechtí révu.
Čas
zde
jejž
Čas

hrozný dal jsi
v kádi tělesné
třeba bolestí i
hrozný dal jsi

nám, ať kvasí naše víno
a vzdorné jako hrad,
hříchem ztroskotat,
nám, jenž kvasí naše víno.

Břemeno hořké jest a výzva plna Slávy
náš čásek vezdejší k při s Tebou uložen;
byť pláčem rozrýván a mukou obtížen,
to milost sladká jest a výzva plna Slávy.
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Ty, který pokynem
a vládneš temnotou
a řídíš strašný meč
Ty, který pokynem

sehráváš naše žití
i harfou blažených
svých pluků nebeských,
sehráváš naše žití,

svou mocí vladařskou dals volnost našim harfám,
když rukou sevřenou jsi do strun udeřil;
ó struny, zazvučte, co čas si v harfě skryl,
svou mocí královskou dals volnost našim harfám.
Před velebností Tvou pyšní i pokoření
zde v čase dolujem a k nebi nesem křik
své písně zmučené, žíznivé lásky vzlyk,
před vznešeností Tvou slavní i ponížení.
VII
Šat strašné skvělosti dal jsi nám, Hospodine,
moc hlasu vznešenou, by duši odíval,
útroby Andělům a Světcům srdce rval,
hlas strašné skvělosti dal jsi nám, Hospodine.
A nemáme než hlas, svou harfu kajícnici,
jež ůpíc k Nebesům své hříchy žaluje,
ve výhních Pekla řve a v bídě běduje,
a nemáme než hlas, svou ženu kajícnici.
Nesmírnost bídy své jen do Tvé lásky skrývá,
když pýchu z těla rve a vrhá v plameny,
když skály hříchů svých zdeptává koleny
a všechnu lásku svou do Tvého pláště skrývá.
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VIII

Tak duši připravil jsi pro žně naslouchání,
třebas ji trýzněmi a steny rozerval;
teď v tichu rozpoutal jsi zvony katedrál,
že hřmí jak okeán pro palmy v naslouchání.
A s tíhou nákladu tím věčným přeléváním,
jež hřbitov země mé k Tvým trůnům prostírá,
zde praská naše loď a křídla rozvírá
nesena nákladem tím věčným přeléváním,
v němž hlasy mocných vod zpívají Tvoji slávu
a v prostor zdvíhají svou píseň vítěznou
a z dálky Cherubi po mořských třpytech jdou,
jdou, moře šlapají, jdou, zpívají Tvou slávu!

FRANCIS

THOMPSON

SHELLEY
Církev, která byla kdysi neméně matkou básníků než matkou
světců, přenechala v posledních dvou stoletích jiným nejvyšší glorioly poesie, i když si zachovala pro sebe nejvyšší glorioly svatosti.
Palma a vavřín, Dominik a Dante, svatost a zpěv rostly pospolu
v její duši; palmu si uchovala, avšak vavřínu se zřekla. Příliš často
a příliš dlouho se setkávala poesie v nejširším smyslu, nešlo-li o poesii
vyloženě nenáboženskou, u mnoha katolíků jen s podceňováním
nebo nedůvěrou; příliš často a příliš všeobecně se cítilo, že je při
nejmenším zbytečná, při nejhorším škodlivá a nejčastěji nebezpečná.
Kdysi byla poesie - jak tomu také má být - mladší sestrou a pomocnicí Církve; sloužila duchu, jako Církev sloužila duši. Ale
poesie zhřešila, poesie padla; a katolicismus, místo aby ji láskyplně zase pozvedl, vyhnal ji z domu, aby šla za svým pohanským
svůdcem. Tato rozluka byla ke škodě poesii; náboženství pak nijak
neprospěla.
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Otcové Církve (řekli bychom), pastýři Církve, zbožní laikové
Církve: vzali jste z její zbrojnice zbroj Akvinatovu, vezměte z ní
i žaltář Alighieriho. Vezměte si příklady z minulosti Církve; připomeňte si, že František z Assisi byl mezi předchůdci Dantovými;
že zaslíbiv se Chudobě, nezřekl se Krásy, nýbrž poznával Světlo
Boha skrze lampu Krásy; že byl dokonce více básníkem v svých
zázracích než v svých písních; že poesie ovíjí kapuce jeho řádu.
Jděte v jeho šlépějích; vy, kteří žehnáte lidem, nemáte slov požehnání pro ptáky? Mějte na mysli, že i při své podřadnosti zahrnují Dantovy milostné básně katolictví nemenší ctí než velká
náboženská báseň, jež sama se ustřeďuje v lásce; že když zpíval
o nebi, zpíval o Beatrici - tento anděl pomocný byl vyřezán do
jeho harfy ještě i tehdy, když rozezníval její struny v Ráji. Uskutečněte činně to, co znáte v teorii: že náboženství krásy je nutně
u mnoha lidí mocnou vášní a že je špatné jen tehdy, když se
odvrací od ctění Prvotní Krásy. Poesie je lidem hlasatelkou pozemského Krásna, jako vy jste hlasateli Krásna nebeského - toho pozemského Krásna, jež Bůh uzpůsobil podle svého obrazu a své
podoby. Vy hlásáte den, jejž Bůh stvořil, a ona se v něm raduje
a jásá. Vy chválíte Stvořitele za jeho díla a ona vám ukazuje, že
jsou opravdu dobrá. Uvědomte si, jak podceňujete tohoto mocného
spojence, neboť její jest umění Giottovo i Dantovo; uvědomte si,
jak podceňujete tohoto lstivého nepřítele, neboť její jest umění moderní Francie a umění Byronovo. Neznáte-li vy její cenu, zná ji
Bůh a znají ji nepřátelé Boží. Nemáte-li pro ni místa pod perutěmi
Svatého, je pro ni místo pod upířími křídly Zlého; koho vy zavrhnete, toho on přijme do náručí; koho vy svrhnete s čestného
křesla, toho on povýší na pyšný trůn; skráně, jež vy zbavíte vavřínu spravedlivé vážnosti, on ozdobí neblahou nádherou; kámen,
jejž vy stavitelé odvrhnete, on učiní svým kamenem základním.
Nesmí prorokovati v chrámě? pak je pro ni připravena třínožka
v Delfách. Nedívejte se na ni křivě, zpívá-li jen zřídka přímo o náboženství : pták oslavuje Boha, ačkoli zpívá jen o svých nevinných
láskách. Podezření je si samo příčinou; nedůvěra zavdává důvod
k nedůvěře. Dejte znovu této krásné, divoké, plaché poesii - divoké proto, že ji nechali bloudit v divočině - místo v srdci své
lásky, skryjte ji pod záštitou své Víry; navykněte ji na sladké příkazy své domácnosti, nasyťte ji pokrmy ze svého stolu, uchlácholte
ji přítulností svých dětí; zkroťte ji, ukonejšete ji, hýčkejte ji - a pak
už nebudete musit před ní prchat. Nechte ji jen dovádět, nechte
ji, ať si hraje, a bude si hrát u paty Kříže!
V posledních letech nastala změna; Tulák je volán zpět do
domu svého Otce, ale my bychom chtěli, aby volání bylo hlasitější, aby nabízené uvítání bylo štědřejší. Jsou tu stále ještě náhodné
zbytky staré nesnášelivé nedůvěry. Stále ještě je možno, aby dokonce francouzský církevní historik jmenoval mezi věcmi, nahromaděnými na proslulé Savonarolově hranici »poésies erotiques, tant
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des anciens que des modernes, livres impies ou corrupteurs, Ovide,
Tibulle, Properce, pour ne nommer que les plus connus, Dante,
Petrarca, Boccace; tous ces auteurs Italiens qui déjá souillaient les
ámes et ruinaient la langue.«*) Nedbalost při nejmenším hodná pokárání, jež dovede zařaditi V i t a N u o v a mezi A r s A m a n d i
a D e c a m e r o n a ! I u mnohých anglických katolíků je duch poesie
stále ještě přijímán často spíše se strohým puritánským pozdravem
než s tradiční katolickou radostnou otevřeností.
Žádáme si tudíž většího zájmu nejen o čistě katolickou poesii,
nýbrž o poesii vůbec v nejširším smyslu. Kromě několika málo
výjimek to, co je u našich nejlepších básníků velké a dobré pro
nekatolíka, je velké a dobré také pro katolíka; a i když Faber hodil své vydání Shelleye do ohně a nikdy nelitoval tohoto činu;
i když nadto je u nás Shelley tak málo čten, že jsme doposud
s to snášet v svých kostelích náboženskou parodii, kterou by byl
Faber hodil za svým třísvazkovým Shelleyem**) - přes to všechno
nejsme nakloněni k tomu, abychom zařadili mezi tyto výjimky
tohoto bloudícího ducha světla.
V přítomné době nemáme u nás v řádu poesie žádného přímého potomka Shelleyova; jakýkoli takový výplod překypující
Shelleyovy spontaneity je stěží myslitelný, tím méně tedy, je-li
tu jistý nedostatek, jímž se (podle našeho názoru) jeví v celku
současná poesie zastaralou, srovnáme-li ji s poesií raného devatenáctého století. Tímto nedostatkem je převaha umění nad inspirací,
těla nad duší. Neříkáme, že je to nedostatek inspirace. Bojovník tu
je, ale jeho brnění mu překáží. Ve všech odvětvích literatury jsou
spisovatelé vysokého zaměření obyčejně příliš skrupulosní ve volbě
výrazu i tehdy, když jím neplýtvají, jako to dělá třeba Swinburne.
Když Henry James líčí novelistu, který je zřejmě zamýšlen jako
ideál umělce, nechává ho litovati, že si někdy dovolil použiti méně
dobrého slova, místo aby hledal to nejlepší. V teorii má ovšem
člověk vždycky hledat to nejlepší slovo. V praksi však návyk přehnané péče o volbu slova vede často ke ztrátě spontánnosti; a co
je ještě horší, návyk použít vždy nejlepšího slova se mění příliš
snadno v návyk použít nejozdobnějšího slova - slova, které je nejvíce vzdáleno obyčejné mluvy. Mělo to ten důsledek, že se v poslední době poesie změnila v pouhý kaleidoskop a že hlavní zájem
se soustředil na precisnost kombinací, v něž mají býti kousky skla
uspořádány. Je tu vskutku jistá skupina slov, jakési pretoriánské
kohorty poesie, jichž tradiční pomoc vzývá každý uchazeč o básnický purpur a bez jejichž tradiční pomoci se nikdo neodvažuje
ucházeti se o básnický purpur; a proti těm je již na čase zvednout nějaký prapor. Současnému spisovateli je snad téměř nemožno
*) Abbé Bareille ovšem není odpověden za Savonarolův vkus, nýbrž jen za
to, že jej takto schvaluje.
**) Míníme tím ovšem hymnu >I raise from dreams of time«.
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obejít se bez služeb těch vojenských dobrodruhů, s nimiž se člověk
setká pod tolika korouhvemi.*) Tak či onak je to však vždycky zajímavé pozorovat, že literární revoluce proti despotické dikci Popeově jako by vyznívala - podobně jako politické revoluce - v despocii vlastního ražení.
Nemůžeme tedy než souditi, že právě v tom se liší literární
období Shelleyovo od našeho. Tím se liší dokonce i nesporné literární poklady a mistrovská díla od pokladů a mistrovských děl
předešlé doby - dokonce i L o t o s od K u b l a j - C h á n a ; dokonce
i Rossetiho B a l a d y od C h r i s t a b e l y . Objevuje se stejně v strohosti Matthewa Arnolda jako v kypivosti Swinburnově a ovlivňuje
naše spisovatele, kteří směřují k prostotě, neméně než ty, kteří
hledají nádheru. Vskutku, nic není tak umělého jako naše prostota.
Je to prostota francouzské divadelní naivky. Jsme uvědomělí až do
špiček prstů; a tato inherentní vlastnost, uvalující na naši poesii
nevyhnutelnou ztrátu spontánnosti, dává jistotu, že přes všechny
básníky, ať jakkoli vynikající, jichž se nám dostane z shelleyovského
rodu, duch jeho zakladatele se nemůže mezi námi vtělit v žádnou
novou podobu. Věk, který přestává plodit děti, jež by byly opravdu
dětmi, nemůže zplodit Shelleye. Neboť on byl podstatně dítětem
jako básník i jako člověk.
Jako si však ve vyžilé francouzské společnosti před Revolucí
královna hrála na Arkadii, král na mechanika a kdekdo na prostotu
a všeobecnou lidumilnost, zanechavše jako nejtrvalejší plod své
lidumilnosti guilotinu, zrovna tak jako nejtrvalejším plodem naší
lidumilnosti snad bude poprava elektřinou - tak v naší vlastní společnosti je vládnoucí módou žvanění o benevolenci a kult dětství.
My, příslušníci této uvědomělé, nedůvěřivé generace, sentimentalisujeme své děti, analysujeme svě děti, myslíme si, že jsme nadáni
obzvláštní schopností sympatisovati s dětmi a ztotožňovati se s nimi
- hrajeme si na děti. A výsledek je, že jsme méně dětští. Je to
tak obtížné sestoupit k dětem a tak mnohem snadnější pozvednout
dítě k sobě. Víte, co je to být dítětem? Znamená to být něčím
hodně odlišným než dnešní člověk. Znamená to mít ducha ještě
nezbaveného vláhy křtu; znamená to věřit v lásku, věřit v milost,
věřit ve víru; znamená to být tak malí, aby vám skřítci mohli
šeptat do ucha; znamená to měnit tykve v kočáry a myši v koně,
poníženost ve vznešenost a nic ve všechno, neboť každému dítěti
*) Býváme poněkud překvapeni tímto faktem, protože tak četní viktoriánští
básníci jsou nebo byli stejně dobře i prosaiky. Nuže, podle naší teorie používání
prosy by mělo udržovat básníkovu dikci svěží a srozumitelnou, mělo by ho chránit,
aby neupadl do rukou exklusivní koterie poetických slov. Mělo by působit na jeho
metricky slovník k jeho blahodárnému rozšíření, vyvádějíc ho z aristokratického
kruhu jazyka a udržujíc ho ve styku s širokou lidovostí, s proletariátem jazyka.
Neboť se slovy je to jako s lidmi: neustálé uzavírání sňatků v mezích patricijského
klanu vede k vyžilé přejemnělosti, a aby byl rod znovu oživen, musejí být jeho
žíly naplněny statnou plebejskou krví.
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je jeho vlastní duše kmotrou z pohádky; znamená to žít v ořechové skořápce a pokládat se za krále nekonečné prostory; znamená to
vidět svět v zrnku
a nebe v divokém
svírat nekonečnost
a věčnost v jediné

písku
květu,
v dlani
hodině;

znamená to neznát ještě, že jste odsouzeni k životu, a nežádat si,
aby rozsudek byl změněn v smrt. Když si ve snění uvědomíme,
že sníme, nemá sen daleko ke konci; když si v žití uvědomíme,
že žijeme, zlý sen teprve začíná. Nuže, byl-li si Shelley až příliš
vědom snu, mohl by se na něho v jiných směrech aplikovat Drydenův nesprávný a proslulý verš s mnohem menší nepravdivostí
než obvykle.*) On aspoň podržel zvláštnost dětství, rozšířenou a
dozrálou beze změny, v míře neobvyklé ani mezi básníky. Byl
aspoň okouzleným dítětem.
To bylo, jak známo, zřejmo v jeho životě. Stejně nepochybně,
ačkoli snad méně nápadně, je to zřejmo v jeho poesii, upřímném
výronu jeho života. Nebude tudíž nevhodno uvážiti, zdali to nebylo
podmíněno něčím jiným než jeho sourodou povahou. Co se nás
týče, jsme přesvědčeni, že to bylo stejnou měrou výsledkem jeho
časného a dlouhého osamocení. Lidé, oddaní samotě a abstraktnímu
studiu, mají notorický sklon k jistému stupni dětinnosti; a dochází-li
k něčemu takovému, když vylučujeme muže, jak mnohem spíše
tomu tak je, když vylučujeme dítě! Právě tehdy, když jsou vydány
rozpustnému vlivu školního života, zakoušejí děti vzájemným působením svých spolužáků řadu reakcí, která je mění z dětí v hochy
a z hochů v muže. Zprostředkující stadium musí byti proděláno,
má-li se dosáhnout konečného.
Nuže, Shelley se nemohl nikdy stát mužem, neboť nebyl nikdy
hochem. A příčina byla v pronásledování, jež zachmuřovalo jeho
život ve škole. O účinku tohoto pronásledování na něho nám zanechal ve V z p o u ř e I s l á m u obraz, který se patrně mnoha nebo
většině lidem jeví jako básnická nadsázka - zčásti proto, že se
zdá, že Shelley byl uchráněn tělesné surovosti, zčásti proto, že
dospělí jsou nakloněni brát s útrpným úsměvem dětské bolesti,
pokud nejsou způsobeny tělesným utrpením. Ze byl z valné části
ušetřen tělesného utrpení, to tu vůbec nerozhoduje. Ono drobné,
zlomyslné dráždění, vracející se hodinu za hodinou, den za dnem,
měsíc za měsícem, až se jeho hromadění stane nevýslovnou trýzní
- to jest ta nejvhodnější zbraň, kterou hoši mají proti svému soudruhovi, který je proti ní bezmocný, protože nemá opravdu žádného
soukromí jako dospělý člověk. To jsou muka, jichž užívali ve starověku, když natřeli svou oběť medem a vystavili ji nahou neustálému dorážení much. Takový hoch je malým svatým Šebestiánem,
*) Verse, kterou mu dal Wordsworth, je však správná. Lidé nejsou »vzrostlejšími
dětmi«, ale dítě je otcem dospělého člověka, ježto je jen z části kopií svých rodičů.
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klesajícím pod neustálým přívalem šípů, vyhýbajících se obratně
důležitým orgánům.
Nepodezíráme tedy Shelleye z přehánění; není pochyby, že
byl v hrozné bídě. Ti, kdo o tom mají jiný názor, jistě zapomněli
na vlastní minulost. Domníváme se, že většina lidí nutně zapomíná,
jací byli, když byli dětmi; jinak by věděli, že bolesti jejich dětství
byly vášnivě prudké, d é c h i r a n t s (abychom užili oblíbené charakteristické fráze z moderní francouzské literatury) jako bolesti
jejich dospělého věku. Dětské bolesti jsou zajisté malé, ale takové
je i dítě, taková je i jeho odolnost, takové je jeho zorné pole, kdežto
jeho nervová citlivost je větší než naše. Bolest je věcí relativní;
žal je dlužno posuzovati podle jeho poměru k trpiteli; někoho bolí
škrábnutí stejně jako jiného amputace. Přelejte louži do náprstku
nebo Atlantik do Etny; náprstek i hora přetekou. Dospělí blázni!
což by se andělé nesmáli vašim bolestem, kdyby andělé nebyli
příliš moudří, aby se jim smáli?
Takto obklíčeno, prchlo dítě do věže své duše a zvedlo padací most. Obklopil se ochrannou zdí, za níž dospíval neovlivňován stykem s lidmi, jenž utváří dospělost jiných v to, co nazýváme
mužem. Uzavřené dítě se rozvíjelo, až dospělo let mužnosti, až do
doby pozdního pobytu v Oxfordě, kdy se s ním setkal Hogg; potom, vyrazivši náhle ze svých zásek a z university, pohroužilo se
do světa, ne neprávem zmateno takovým vrtochem bohů. Byla to
ovšem jen dokonalost a délka tohoto odloučení - trvajícího od bran
chlapecťví k prahu mládí - jež byly u Shelleye charakteristické.
Je pravděpodobno, že většina básníků, jako většina světců, je připravována na své poslání počátečním odloučením, jako bývá zrno
pohřbeno, aby vyklíčilo: než mohou pronésti věštbu poesie, musejí být nejprve odděleni od těla lidí. Serafína tvoří hlava bez trupu.
Shelleyův život ho často ukazuje jako zveličené dítě. Je to
vidět na tom, jak si liboval ve zřejmě nicotných zábavách, jako
bylo pouštění papírových lodiček. To bylo v pravém slova smyslu
dětské; nikoli však, jak to bylo často nazýváno a pojímáno, dětinské. To jest, nebyla to bezvýznamná maličkost, nýbrž opravdová
dětská schopnost propůjčit malým věcem imaginativní zajímavost;
byla to táž schopnost, byť jinak zaměřená, která zplodila mnoho
z jeho poesie. Je velmi pravděpodobno, že viděl v papírové loďce
kouzelný člun Laona a Cythny nebo
ten nejkřehčí člun,
v němž je matka měsíců unášena
opadávající nocí do jejích měsíčních jeskyní.

Vskutku, všimnete-li si, s jakou oblibou používá této myšlenky v různých formách v svých verších, pochopíte, že všechny čarovné loďky, jež plynou po proudu jeho poesie, jsou jen oslavným vzkříšením malých papírových lodiček, jež klouzaly po hladině Isidy.
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A dítě se objevuje neméně často u Shelleye filosofa než u
Shelleye lenocha. Projevuje se stejně v jeho odpudivých i roztomilých slabostech; v nevyléčitelné pošetilosti lásky, která činí ze
svého cíle východisko a neochvějně očekává duchovní odpočinutí
od každého nového božstva, ačkoli se jí ho nedostalo od žádného
předchozího. Neboť pro nás je jasno, že to nebylo pouhé bloudění smyslové žádosti, nýbrž zvláštní a žalostné bloudění ducha; že
(přes to, co řekl Coventry Patmore) opouštěl ženu ne proto, že
byl unaven jejím náručím, nýbrž proto, že byl unaven její duší.
Když shledal Marii Shelleyovou nedokonalou, zdá se, že upadl do
téhož omylu jako Wordsworth, který si stěžoval v rozkošné ukázce
nerozumnosti, že láska jeho ženy, která byla kdysi fontánou, je
teď jen studánkou:
Taková změna na samém prahu
mého láskyplného srdce mne ochudila.

Wordsworth patrně poznal to, co Shelley nebyl schopen poznat : že láska nemůže být nikdy trvale fontánou. Jedna žijící básnířka napsala v článku"), na nějž se člověk téměř bojí dechnout, aby
nesetřel některý z těch křehkých pastelových květů, tato slova:
»Láska sama má své období střídavého přílivu a odlivu, řídící se
metrickými zákony hlubin srdce.« Nejprostší rozum by to prohlásil za správné. Láska je cit, její projev je vášeň; láska je vzduch,
její projev je vítr. Cit může býti trvalý; vášeň nemůže býti trvalá o nic více než může vítr neustále vanout. Proto tedy všechno,
co může muž rozumně žádat od své ženy, je, aby její láska byla
opravdu studánkou. Studánkou - ale studánkou Bethsaidskou, do
níž občas sestupuje anděl něhy, aby rozčeřil její vodu pro uzdravení milovaného. A takovou lásku, jak se zdá, projevovala Shelleyovi jeho druhá žena beze vší pochyby. Smiřovala se dokonce
s tím, že on byl nestálý, zatím co ona zůstávala věrná; byla mu
přítelem v duchovních věcech, sdílela jeho názory, účastnila se jeho
tužeb, a přece - přece i v období E p i p s y c h i d i a jí určovalo to
pošetilé dítě, její manžel, úlohu měsíce vůči slunci Emilie Viviani
a naříkalo si, že chladná, necitelná společnost mu brání v dosažení
trvalého, jistého, nezvratného štěstí. A při tom málokterému básníku
před ním a žádnému básníku po něm se nedostalo takové družky,
dokud se Browning nezastavil a nezvedl jemně raženou duši z kaluže
slz, v níž rezavěla.
Vpravdě i sama jeho nešťastnost a nespokojenost s životem,
pokud to nebyl nevyhnutelný trest za mravní anarchii, může býti
připisována jedině této dětské nerozumnosti - i když je to nerozumnost v této formě sotva charakteristická jen pro Shelleye. Litujte,
chcete-li, jeho duchovního ztroskotání a zanedbané časné výchovy,
jež byla z velké části jeho příčinou; avšak lítost, jíž si zaslouží
*) »Rytmus života« od Alice Meynellové.
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jeho vnější poměry, byla podivně přeháněna. O pohanu, jíž trpěl,
se sám úmyslně a svévolně ucházel. Pokud jde o ostatní, měl osud,
jejž by mu mnohý mladý básník mohl závidět. Měl věrné přátele,
věrnou ženu, malý, ale zajištěný příjem. Chudoba nikdy nediktovala jeho peru; kresby jeho zářivé imaginace nebyly nikdy vyleptány ostrou žíravinou nutnosti.
Kdyby byl, jak se to stalo jiným - jak se to stalo na příklad
Manganoví, zbavenému domova, zdraví a naděje, se zničenou minulostí a beznadějnou budoucností, poustevníku bez ústraní, uzavřenému v sebe sama bez soběstačnosti, vyvrženému ze světa, jehož
se neodřekl, proniknutému trním, jež netvořilo žádnou korunu,
básníku bez naděje na vavříny a mučedníku bez naděje na palmu,
zemi zbavené kletbou rosy lásky, psanci, vyhoštěnému dokonce
i z nevinného náručí dětství - kdyby byl hořel bez pomoci na
hranici svého neuhasitelného srdce, pak by byl mohl být bezútěšný,
pak by se byl mohl obrátit proti životu, odplížit se do temnějící
komnaty svého bytí, čalouněné tlejícími nadějemi, a naslouchat větrům, svištícím po bezmezných pustinách smrti. Ale Shelleyovi se
nedostalo žádného takového nešťastného osudu jako jeho vrstevníkům - Keatsovi, napolo rozdrcenému v čelistech Londýna a pak
vyplivnutému v agónii do Itálie; De Quinceyovi, jenž sice unikl
z těchto krutých čelistí, ale unikl rozpolcen a zmrzačen; Coleridgeovi, jejž tupě moulaly po větší část jeho života. Shelley měl
jmění, poesii, lásku; a přece si naříkal, že by si chtěl lehnout jako
znavené dítě a odvrhnout svůj život, plný starostí! Je tohle tvůj
úděl, smutný bratře; a je tohle i můj úděl ? a není možno pít perly
leč když jsou rozpuštěny v palčivých slzách ? »Kdo z nás dosáhne
své touhy nebo dosáhnuv jí je spokojen?«
Je pravda, že sdílel osud téměř všech velkých básníků své
doby v tom, že byl zneuznán. Trpěl jako oni kritiky, kteří přistřihovali divoké kadeře poesie rezavými zákony, kteří nemohli vidět
literární ratolest vyčnívat z okleštěné plochy dne, aby ji hned nepřiřízli mrzáckou kritikou, kteří neúnavně sázeli v průsmyku slávy
mznané zákony«, očesávané jedním básníkem za druhým. Ale nechce se nám věřit, že by pěvec Shelleyovy ráže byl mohl být vážně
zarmoucen tím, že nebyl v módě. Ne že bychom se domnívali,
že by byl našel útěchu v oné nesmyslné pověře »potlesku potomstva« Potomstvo, potomstvo! to, které chodí do Říma, roní rozměrné
slzy a vyrývá krásné nápisy na Keatsův hrob; a svou poklonu za
to musí před ním odkroutit jen červ, neboť mrtvý jinoch, ať už je
kdekoli, má teď docela jinou metu. Nikdy nebylo sušších kostí přes
všechny ty slzy!
Básník musí být do jisté míry chameleónem a žít ze vzduchu.
Ale nesmí to být zatuchlý dech davu. Může najít nezbytnou podporu v úsudku těch, o jichž úsudku ví, že má váhu, a takovou
podporu Shelley měl:
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La gloire
Ne compte pas toujours les voix;
Elle les pèse quelquefois.

Mohl-li však toho mít zapotřebí jako podpory, nemohl potřebovat
ani této věci, ani potlesku přítomnosti, ani potlesku potomstva jako
motivu; jediným dokonale uspokojivým motivem pro zpěv velkého
básníka je ten, jejž vyjádřil Keats:
Naučil jsem se v Ráji
ulehčovati své hrudi od melodií.

To je to pravé. Přeplněná hruď si nemůže uleviti jinak než ukolébavkou. Za Shelleyovu zkázu tedy není odpovědna žádná nepřízeň vnějších okolností, nýbrž jeho vlastní povaha.
Bytost, jež měla v sobě tolik z dětské nerozumnosti a přece
zároveň i tolik krásné vábivosti, zářící v sladké nerozumnosti dítěte, jako by se zdála svou vlastní podstatou předurčena k pomíjivosti bubliny, duhy, všech věcí křehkých a krásných. Má snad nějaký stín tohoto osudu podíl v jeho smutku? Jisto je, že jakousi
zvláštní náhodou sám předpověděl žertem v M a d d a l u a Julian o v i způsob své smrti. »Oho! Mluvíte jako za dávných let,« říká
Maddalo (Byron) Julianovi (Shelleyovi); »neumíte-li plovat, střežte
se Prozřetelnosti.« Nezaznělo mu nadzemské d i x i s t i v sluch, když
to psal? Ale netrvalo dlouho a Shelley, který neuměl plovat, se
zmítal na vlnách Lerici. Nevíme, jaký dojem to asi dělá na jiné,
ale pro nás je to shoda okolností, která nás dlouho týrala s vyčerpávající tvrdošíjností dojmu (spíše zesilovaného než zeslabovaného
kontrastem mezi lehkovážností výroku a jeho osudným splněním) toto vidění Zkázy, ohlašující se ve výstražném výsměchu vlastními
ústy své vyhlédnuté oběti, jejíž kadeře vlály v jejím dechu na pobřeží Campanie. Smrt, kterou předpověděl, přišla k němu a Spezzia
zapsala nové jméno mezi truchlivé Marcelly našeho jazyka - benátské poháry, jež se zkalily a praskly dříve, než otrávené víno
života vystoupilo k jejich okraji.
Přicházejíce k Shelleyově poesii, nakukujeme přes divokou
masku revolucionářské metafysiky a vidíme roztomilou tvář děcka.
Snad žádná z jeho básní není čistěji a typičtěji shelleyovská než
O b l a k , a je zajímavo pozorovat, jak podstatně jest jejím zdrojem
schopnost představivé sugesce. Totéž jest možno vidět, třebaže
méně čistě, ve všech jeho zpěvech; je to dětská schopnost představivosti, povýšená na n-tý stupeň. Stále si ještě hraje, jenže jeho hra
je z těch, nad nimiž se mužnost zastaví, aby je pozorovala, a jeho
hračky jsou hračkami, jaké dávají bohové svým dětem. Vesmír je
jeho truhlou s hračkami. Smáčí své prsty ve vodopádu dne. Je poprášen zlatem z potulek mezi hvězdami. Tropí skvělé neplechy
s měsícem. Meteory strkají čenichy do jeho dlaní. Dráždí k vrčení
hrom, zalezlý ve psí boudě, a směje se, když zmítá svým žhavým
řetězem. Vbíhá hravě do bran nebes a zase z nich vybíhá; jejich
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podlaha je pokryta jeho rozbitými fantasiemi. Pobíhá divoce po polích éteru. Honí kroužící svět. Plete se pod nohy slunečním koním.
Stojí v klíně trpělivé Přírody a splétá její uvolněné kadeře svévolně
na sterý způsob, aby viděl, jak by vypadala v jeho písní nejlépe.
To právě byla věc, která opravňovala Shelleye přes podstatně
moderní ráz jeho básnického charakteru, aby byl básníkem Odp o u t a n é h o P r o m e t h e a , neboť to z něho udělalo v nejvlastnějším smyslu slova básníka mytologického. Tato dětinná vlastnost
ho přizpůsobovala dětinným lidem, mezi nimiž měly mytologie
svůj původ. Ty přírodní myty, jež jsou podle mnohých základem
vší mytologie, jsou stejně i vlastním základem Shelleyovy poesie.
Skřivan, který je kmotříčkem nebes, větry, jež vyškubávají šedivé
vlasy z vousů mořských vln, mraky, jež jsou vydechovány širokými nozdrami moře, všechny ty elementární přírodní síly se v jeho
verších neustále vtělují a provtělují, míjejí v tisícerých skvělých
proměnách zářícími kadluby jeho obraznosti.
Takto je tedy opravdovým básníkem Přírody, ale nikoli ve
smyslu Wordsworthově. Neboť wordsworthovci nepřipouštějí u přírody žádné upravování; požadují její přímou reprodukční interpretaci - aby ji básník následoval jako velitelku, nikoliv aby jí používal jako služky. K takovému následování Přírody necítil Shelley
žádného nutkání, Neviděl v ní předlohu pro kopírování, nýbrž
paletu pro svůj štětec; nikoli příbytek, připravovaný pro svůj pobyt,
nýbrž Koloseum, z něhož by mohl brát kvádry pro vlastní paláce.
Dokonce i v jeho popisných pasážích je všude nápadný snový
charakter jeho scenerie; není to jasná, rozeznatelná scenerie Wordsworthova, nýbrž krajina míhající se mlhami a opary, jež vystupují
z jeho pukajících fantasií. Látka pro tyto visionářské ráje byla zřejmě
nashromážděna přímou zkušeností, ale je jím přetavena do scén,
jaké nikdy neshlédlo lidské oko. »Necítíte touhu po tom ?« jak praví
Turner. Jediné, co opravňuje, aby byl Shelley řáděn mezi Jezerní
básníky, je, že miloval Přírodu dokonce ještě vášnivější, ač snad
méně hlubokou láskou. Wordsworthův S l a v í k a H ř i v n á č shrnují celý kontrast mezi oběma, jako by byly bývaly napsány k tomu
účelu. Shelley je »bytost překypujícího srdce«, která
zpívá, jako by mu bůh vína
byl dopomohl k dostaveníčku.

U Wordswortha je
- Láska klidně splývající,
jež začíná zvolna a nikdy nekončí,

»vážná důvěra a vnitřní jas«.
Jestliže však Shelley, místo aby pěstoval Přírodu, křížil jejím
pylem květy vlastní duše, je mu tato babylonská zahrada podivuhodnou a nejlepší obranou. Pokud jde o úžasnou hojnost metafor,
předčí ho jen Shakespeare, a i to nikoli v absolutní tvořivosti,
nýbrž v rozsahu obrazů. Prameny jeho bohatství metafor jsou omezeny, kdežto prameny Shakespearovy jsou universální. Mluvit bez
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metafor by pro něho znamenalo stejně uvědomělé úsilí jako pro
obyčejné lidi mluvit v metaforách. Ponořena do živé studánky jeho
obraznosti, pokrývá se i ta nejvšednější věc povlakem obraznosti.
V tom se zase odchyluje od pravého přírodního básníka, normálního
Wordsworthova typu přírodního básníka: obraznost mu nebyla
pouhým výrazovým prostředkem, ba ani ne pouhým ornamentálním prostředkem; byla to rozkoš pro ni samu.
To nám poskytuje stopu, podle níž bychom ho mohli zařadit.
Náleží ke škole, z níž ne nepravděpodobně nečetl snad ani verše
- ke škole metafysické. Je do značné míry tím, čím metafysická
škola měla být. Tato škola byla jakousi poesií, pokoušející se o řád.
Shelley je řád nalezený. Crashaw a Shelley povstali z téhož semene ; avšak v prvním případě bylo sémě udušeno trním a v druhém
případě padlo na dobrou půdu. Metafysická škola byla v svých
přímých důsledcích předčasným hnutím, ačkoli z ní mnoho vzešlo
nepřímo - neboť z ní vzešel Dryden. Dryden byl do větší míry,
než se (podle našeho domění) obecně chápe, systematisovaný
Cowley; a Cowley, který padl do náruče Drydenovi, povstal z klína
Donneova.
Ale toto hnutí bylo tak předčasné, že nám málokdo poděkuje
za to, že je spojujeme se jménem Shelleyovým. To proto, že pro
většinu lidí znamená metafysická škola tolik jako Crashaw. Posuzujeme směr nějakého vývoje podle jeho nejvyšší formy, i když
by tato forma snad byla vytvořena jen jednou a vytvořena nedokonale. Nuže, nejvyšším výtvorem metafysické školy byl Crashaw,
a Crashaw byl nehotový Shelley; nedošel nikdy do zaslíbené země,
ale měl o ní horoucí vidiny. Metafysická škola milovala jako Shelley
imaginaci pro ni samu; a jak krásnou věcí může býti upřímné
hraní s imaginací, o tom svědčí N e b e s k ý s k ř i v a n a O b l a k .
Spatné je jen to, když básník na přímé cestě za nějakým cílem
neustále schází se stezky, aby si hrál. To není chvalitebno ani
u básníka ani u poslíčka. Metafysická škola se ztroskotala ne proto,
že si hrála s imaginací, nýbrž proto, že si s ní hrála mrazivě. Pohrávat si s prsténci Neaeřiných vlasů může být všední pošetilostí
nebo lichotivou něžností přesně podle toho, je-li váš vztah k Neaeře
vztahem bezcitného milkování nebo lásky. Tak si můžete hrát
s imaginací v pouhé intelektuální duchaplnosti, a pak byste se raději
mohli hned dát do psaní akrostich; nebo si s ní můžete hrát u vytržení, a pak můžete napsat C i t l i v k u . Vskutku, když metafysičtí
básníci sešli s cesty, nemůže se říci, že by byli dělali něco tak
jemného jako to, co je zahrnuto v hraní s imaginací. Oni z ní
vystřihovali nůžkami obrysy. Před každým takovým nebezpečím
byl Shelley chráněn svou vášnivou spontánností; žádný postroj
nebyl dost skvělý pro rychlé oře vycházejícího slunce. Jílec jeho
meče snad je drsný od drahokamů, ale je to jílec Excaliburu. Jeho
myšlenky probleskují všemi řasami výrazu. Jeho šat ze zlata praská
v záhybech a ukazuje nahou poesii.
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Tento dar nejen vtělovat nýbrž i vnímat všechno v obrazech
spolupůsobil při vytváření jednoho z jeho nejvzácnějších rysů, který
se nerozvinul tak téměř nadpřirozeně u žádného jiného básníka,
totiž jeho proslulé schopnosti zhušťovat i nejprchavější abstrakce.
Věda dnes dovede vytvořit vlákna tak jemná a tenká, že po nich
může šplhat jen noha nejdrobnějšího pavoučka; Shelley však šplhá
po těch nejjemnějších neskutečnostech s čilou lehkostí. Pro něho
není opravdu nic abstraktní. Ty nejzaprášenější abstrakce
chvějí se a zvedají pod jeho krokem
a zkvétají rudě a purpurově.

Ta nejchladnější luna myšlenky vychází z jeho sopečné imaginace rozzářena. Ta nejzkomíravější jiskřička ideje vzplane a zajiskří ve svěžím kyslíku jeho ducha. Ten nejvrásčitější Aeson
nesrozumitelnosti vyskakuje zrůžovělý z jeho bublajícího génia.
Ve svrchovanějším významu, než jak o tom patrně snil Shakespeare, dává Shelley vzdušné nicotě jméno a místní určení. Zde se
znovu stýká s metafysickou školou, jejíž vlastní název byl odvozen z tohoto vytrvalého vyhledávání abstrakcí a jež se ztroskotala
v tomto vyhledávání z jediné v ní všudypřítomné příčiny - protože
v celé básnické kovárně nenechali nikdy místo pro výheň. Kladli
své fantasie na kovadlinu studené. Crashaw ovšem částečně předjímal
Shelleyův úspěch, a ještě více jej předjímal jiný básník, o tolik více,
že stěží dovedeme pochopit, proč by generace, která uctívá Shelleye, měla oživovat Greye a přece téměř zapomínat na jméno Collinsovo. Prostí čtenáři ho znají - znají-li ho vůbec - obyčejně z jeho
Ó d y na v á š e ň . V této básni, nehledíc k její kráse, je přesto
ještě náznak formalismu, otálející stopa pudru z vlásenky osmnáctého
století, zatemňující zářivé kadeře poesie. Jenom literární odborníci
čtou tu malou mistrovskou báseň, Ó d u na večer, která místy
ohlašuje Shelleyův sloh, kdežto jiné pasáže jsou jediné věci, jež se
dají v řeči srovnávat s miniaturami II P e n s e r o s a . Crashaw, Collins, Shelley - tři poskoky jediného oblázku, tři prameny vytrysklé
pod třemi skoky téhož Pegasa! Collinsova Lítost s »očima z rosného
světla« je blízkou příbuznou Shelleyova Spánku »zamlženého zraku«
a »temné kmeny ducha« jsou přímými předky »korunovaných mocností Myšlenky«. To je však personifikace, v níž Collins i Shelley
stavěli na Spencerovi - závratný pokrok, k němuž moderní básník
dovedl personifikaci, tvoří jen polovinu, třebas i větší polovinu, jeho
oživující moci nad abstrakcemi. Vezměme si pasáž (jíž jsme se už
dotkli) v onom slavném sboru, vyprávějícím, jak Hodiny přicházejí
z vysokých chrámů
lidského sluchu a zraku
kryjících Sochařství a Poesii,
z oblačných věží,
v nichž korunované mocnosti Myšlenky
nehnuté bdí nad vaším letem, vy šťastné Hodiny.

505

Naše nohy
jsou obuty v sandály ticha
a rosa našich křídel je deštěm balsámu;
a v hloubi našich očí
spočívá lidská láska,
jež mění to všechno v pohledy na Ráj.

Každý částečný výklad se nám zlomí v rukou dříve než pronikne ke kořenu takové síly. Jak se na to díváme my, je kořen
tento. Shelley měl instinktivní postřeh (nesmírný co do rozsahu a
plodnosti, úžasný v své jemné intuici) pro skryté analogie, tajné
podzemní průchody mezi hmotou a duší, pro chromatické škály,
námi nejasně tušené, v nichž Všemohoucí moduluje všemi klíči
stvoření. Neboť čím více o tom uvažujeme, tím pravděpodobnějším
se zdá, že Příroda je jen nedokonalou herečkou, jejíž neustálé
převlékání nikdy nezmění její chování a metodu, jež jsou stejné
ve všech jejích úlohách.
Shelleyovu éternému vidění vtiskovala i ta nejprchavější myšlenková nebo duchovní hudba své krásné adekvátní formy do
písku vnějších věcí. Stál takto na samé spojnici viditelného a neviditelného a mohl měnit stanoviska podle libosti. Jeho myšlenky
se staly jízdní pěchotou, přecházející s údivnou rychlostí z jízdy
v chůzi nebo z chůze v jízdu. Mohl podle své chuti vyjádřit
hmotné nebo nehmotné v pojmech toho druhého. Žádný básník
minulosti s ním nemohl soupeřit v tomto nadání, a stěží s ním
v té věci bude moci soupeřit některý básník budoucnosti; spíše
lidé uzří, jak slibovaná zhouba klade svou ruku na strom nebes
a setřásá jeho zlaté listí*)
Nejvybranější ukázky této schopnosti jest pravděpodobně hledati v O d p o u t a n é m P r o m e t h e o v i , této shelleyovské pokladnici. Je to beze sporu největší a nejštědřejší ukázka Shelleových
sil - tento obdivuhodný lyrický svět, v němž nesmrtelné jasy vydechují ve vůních květů, oživují dech vánků, hemží a třpytí se
v listí, vířícím na větvi; v němž i sama tráva je plna šelestu neviditelných věcí a plačící mlha hudby naplňuje vzduch. Zejména závěrečné výjevy jsou bakchickým rejem, kvasem, orgií krásy, že to
člověkem otřásá až k závrati; poesie je rozlévána jako víno, hudba
je chrlena v opilé marnotratnosti. Sbory sviští neúnavně větrem
závan za závanem, až bezdechá duše téměř volá po oddechu od
zátopy nádhery. A přece jsou tyto scény, s čistě básnického hlediska tak podivuhodné, že by si nikdo nemohl přát, aby jich nebylo, podle našeho skromného názoru uměleckým omylem básně.
Vzato abstraktně, rozvinutí Shelleyovy ideje si vyžadovalo, aby ukázal pozemský ráj, který měl následovat po Diově pádu. Po dramatické stránce však děj končí tímto pádem a drama jím mělo
také končit. Byl by k tomu docela právem stačil závěrečný sbor,
*) »A hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně jako fíkový strom střásá před
časem ovoce své, když velikým větrem zmítán bývá. (Zjev. VI., 13.)
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nebo řada sborů, vyjadřujících jásavou radost, jako jsou ty, jež definitivně ukončují drama, když se na scéně objeví Prometheus.
Místo toho však zmatený čtenář shledává, že se drama rozvíjí jednání za jednáním, z nichž každé zanechává děj přesně tam, kde
jej našlo, neboť tu již není žádného děje, který by postupoval. Je
to jako by sborové finále opery bylo prodlouženo přes dvě jednání.
Nicméně jsme nazvali Promethea největší Shelleyovou básní,
protože je nejobsažnějším skladištěm jeho síly. Kdybychom měli
jmenovat nejdokonalejší z jeho delších pokusů, jmenovali bychom
báseň, v níž oplakává Keatse, dávaje zabitému ptáku hedvábný
příkrov pod deštěm okvětních lístků své půvabné fantasie. Zřídka
kdy bývá smrt básníka oplakávána opravdovou poesií. Pěvec nebývá příliš často ukládán do vavřínové rakve. Mezi nečetnými výjimkami tohoto pravidla je největší A d o n i s. V anglické literatuře
sním může soupeřit jen L y c i d a s ; a dáváme-li přednost Ad onid o v i před L y c i d e m , následujeme příkladu, daného v případě
Ciceronově: A d o n i s je delší. Pokud jde o ovládání abstrakcí, není
méně charakteristicky shelleyovský než P r o m e t h e u s . Je to veskrze řada abstrakcí, zživotněných s odvážnou vytříbeností, od jitra,
jež se uchýlilo
do své východní strážní věže, s rozpuštěným vlasem,
smáčeným slzami, jež by měly ozdobovati zemi,
a s chmurou ve vzdušných očích, jež zaněcují den,

až k snům, jež jsou stádem mrtvého pastýře,
hlídaným poblíž bystřiny
jeho mladého ducha;

z nichž jeden vidí, vznášeje se truchlivě nad ním, jak
na hedvábném třásnění jeho krásných očí
nějaký Sen uvolnil slzu z jeho mozku!
Ztracený anděl zničeného Ráje!
Netušil, že je to jeho dílo, jak se ztrácel,
bez poskvrny, jako mrak, který vyplakal svůj déšť.

Ve slunečním spektru je za nejzazšími červenými a nejzazšími fialovými paprsky celá řada barev, dokazatelná, ale nepostřehnutelná hrubému lidskému zraku. Takové řádky jako ty, které
jsme citovali, zviditelňují neviditelnost imaginativních barev.
Jedna věc brání, aby A d o n i s byl ideálně dokonalý: nedostatek křesťanské naděje. Pamatujeme se však dobře, jak autor populárních vzpomínek o Keatsovi navrhoval jakožto »nejlepší útěchu
pro lidského ducha, sklíčeného touto smutnou zvěstí« Shelleyův
nevýslovně smutný výklad panteistické nesmrtelnosti:
Je částí toho půvabu,
jejž sám kdysi učinil půvabnějším atd.

Jak svrchované to musí být ztroskotání, že objevuje útěchu
v této naději, jejíž bledá tvář je jako tvář zoufalství? Jaká to nejhlubší hloubka tryzně, jež nachází útěchu v této nesmrtelnosti 507

nesmrtelnosti, která vás vhání ve smrt, žaludek Přírody, aby vaše
rozložené prvky mohly obíhat jejími žilami?
A přece, říká mi básník, takový je můj jediný balsám na rány
života. Jsem jako tón linoucí se z varhan. I já vyvanu ve větru,
kadence brzy zapomenutá. Tak se rozložím a zemru a budu ztracen
pro uši lidí; z mých částí budou složeny novější melodie a z mé
jediné smrti vznikne sto životů. Avšak tenkou zástěnou této útěchy
může panteismus slyšet stony svého souseda, pesimismu. Málem
je lepší černá resignace, již čerpá fatalista ze své beznaděje, z divokých polibků bídy, jež spalují jeho slzy.
Je pravda, že A d o n i s je rozjasněn několika záblesky jiné než
výsměšné útěchy, ale těch se nabývá mlčelivým přijetím osobní
nesmrtelnosti, kterou báseň výslovně popírá, jako když na příklad
dědicové nenaplněné slávy
vstávají se svých sedadel, umístěných mimo pomysl smrtelníků,
daleko v neviditelnu.

Anebo závěrečná strofa básně:
Dech, jehož moc jsem vzýval zpěvem,
sestupuje na mne; bárka mého ducha je hnána
daleko od břehu, daleko od nepokojného davu,
jehož plachty nebyly nikdy vydány bouři;
masivní země i klenutá nebesa se rozestupují;
jsem unášen do temné, děsivé dálky,
kde duše Adonidova, prozařující jako hvězda
nejvnitřnějším závojem nebes,
signalisuje místo, kde sídlí věční.

Duše Adonidova? Adonida, který je jen
částí toho půvabu,
jejž sám kdysi učinil půvabnějším.

Konec konců, abychom skončili tam, kde jsme začali, básněmi,
na nichž lpí milovník Shelleye s největší láskou, jež mu nejčastěji
tanou na mysli, jež mu nejlépe představují Shelleye a k nimž se
instinktivně obrací, když je zmínka o Shelleyově jméně, jsou některé z jeho kratších básní a z jeho neosobní lyriky. Tu Shelley
na chvíli zapomíná na všechno, co zakaluje jeho verše; zapomíná,
že je čím jiným než básníkem, zapomíná někdy i že je něčím jiným než dítětem! Uléhá v své loďce naznak a dívá se do oblak.
Utíká potají se země, vklouzne brankou fantasie na nebeskou louku
a sbírá hvězdy. Tu máme to absolutně ryzí zlato písně, jež je tím
nejvzácnějším z lidských výtvorů a jež můžeme hledati jen u tří
básníků - Coleridge, Shelleye a Chopina,") a snad bychom mohli
připojit Keatse; C h r i s t a b e l a K u b l a j - C h á n , N e b e s k ý S k ř i van, O b l a k a C i t l i v k a (v prvních dvou částech), P ř e d v e č e r
s v a t é A n e ž k y a S l a v í k , jistá čísla z N o k t u r n - tyto věci jsou
samotnou kvintesencí líbeznosti. Je to nejčistší krystalisace poesie.
*) Takové analogie mezi mistry sesterských umění jsou často zajímavé. Není
po jisté stránce Brahms Browningem hudby?
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Všimněte si jakožto věci hodné pozoru, že ačkoli je Shelleyova dikce jindy jedinečně bohatá, přestává být v těchto básních
bohatou, nebo se vůbec přestává vtírat; je nepostřehnutelná; jeho
Musa se stala opravdovým Echem, jehož tělo se rozplynulo kolem
jeho hlasu. Ba i když je jeho dikce nejbohatší, poesie nicméně tak
převládá nad výrazem, že cítíme to druhé jen jako atmosféru, dokud nejsme nasyceni prvním; potom objevujeme s údivem, jaké
císařské roucho jsme přehlédli v oslňujícím pohledu na tvář jeho
zpěvu. Je to poučení, jež si zasluhuje povšimnutí od generace jemu
protichůdných tendencí, jako je naše; poučení, že v poesii zrovna
tak jako v království Božím nemáme příliš ceniti to, več budeme
oděni, nýbrž že máme především*) hledat ducha a všechny ty věci
nám budou přidány.
Nepotřebujeme se zdržovati u podivuhodné hudby Shelleyova
verše, leč abychom poznamenali, že se vyhýbá onomu časoměrnému úhozu rytmu, jejž uvedl Edgar Poe do moderní metriky
v lyrice, jako jej uvedl Pope v své době do metriky hrdinského
verše. Naše rozmanitá metra začínají být stejně přebroušená jako
Popeovo jediné metrům. Shelley dovedl podle potřeby obětovat
plynulost přiměřenosti. Dovedl napsat anapest, který by byl nahnal
Swinburnovi husí kůži (»stream did glide«), když instinktivně cítil,
že zříkaje se takto nápadnější hudby melodičnosti, zabezpečí lépe
vyšší hudbu harmonie. Musíme-li k tomu dodat, že v jiných ohledech se zdaleka nedovedl vyhnouti nedostatkům svých měřítek a
musil někdy uznati, že jeho nilský proud se příliš často vyléval
ze svých břehů, co jiného to znamená než říci, že zemřel mlád?
Mohlo by se myslit, že jsme byli v svých příležitostných
poznámkách k Shelleyovu životu slepí k jeho špatným stránkám.
Tak tomu však není. Jsme si jasně vědomi, že se dopustil těžkých
hříchů a jednoho krutého zločinu; nezapomínáme však také, že
byl ateista od svého dětství; máme na zřeteli, jak hrubě zanedbaná
musila být morální výchova dítěte, které mohlo být ateistou od
chlapectví; a odmítáme soudit tak nešťastnou bytost podle měřítek,
jež bychom uplatnili, kdyby šlo o katolíka. Zdá se nám, že Shelley
se probojovával - slepě, chabě, klopýtavě, ale přece vytrvale k vyšším věcem. Jeho panteismus je náznakem toho. Panteismus
je stanicí uprostřed cesty a označuje vzestup nebo sestup podle
toho, s které strany se k němu přichází. Nuže, Shelley k němu
přicházel z absolutního ateismu; proto v jeho případě znamenal
vzestup. Vedle toho i samotná jeho poesie by nás vedla k témuž
závěru, neboť nevěříme, že by opravdu zkažený duch mohl tvořit
důsledně éterickou poesii. Kdybychom v to věřili, nevěřili bychom
v nic, neboť by to znamenalo posvěcení lži. Poesie je teploměr;
vezmete-li její průměrnou výšku, můžete z ní vypočítat normální
temperaturu ducha jejího pisatele. Ďábel může dělat mnoho věcí.
Ale ďábel nemůže psát poesii. Může zkazit básníka, ale nemůže
*) Především, nikoli jedině.
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udělat básníka. Ačkoli jsme často slyšeli tvrdit mezi všemi těmi
pokušeními, jimiž pokoušel svatého Antonína, že vyl, nikdy jsme
se nesetkali s tvrzením, že by byl zpíval.
V svých anarchických zásadách vlády měl Shelley přes jejich zcestnost dosti blízko k pravdě. Nevěřil v krále. A není prostým faktem - litujte si toho jak chcete - že ve všech evropských
zemích kromě dvou jsou monarchové pouhým přežitkem, zastaralými knoflíky na šosech vlády, jež nejsou k ničemu jinému než
aby se neustále utrhávaly? Je to žalostné pozorovat, jak každý malý
balkánský stát, kterému byla dána svoboda (pozor na známku!)
výnosem kongresu, spěchá si zajistit službu nějakého profesionálního krále. Těchto pánů je v Evropě hojnost. Jsou to »urození předsedové«, kteří propůjčí své jméno k vůli větší důstojnosti každé
podnikavé společnosti, která spekuluje se svobodou. Když vidíme
takové věci, vracíme se ke starým veršům, v nichž Persius říká,
že nemůžeme udělat z Damy svobodného člověka tím, že si ho
otočíme kolem prstu a začneme mu říkat Marcus Dama.
Dále chtěl Shelley náboženství lidskosti, a to pro něho znamenalo náboženství pro lidstvo, náboženství, jež by v opaku proti
přízračnému křesťanství jeho doby proniklo a regulovalo celou organisaci lidí. A to je cit, s nímž musí každý katolík sympatisovati
v době, kdy - můžeme-li tak říci bez neúcty - bylo z Všemohoucího uděláno konstituční Božstvo, jemuž jest zákonem zaručeno
jisté uctívání, ale jež nemá vlivu na politické záležitosti. V těchto
věcech byly jeho úmysly šlechetné, i když se v metodě dopustil
zhoubných omylů. Jedině v jeho teorii volné lásky, vypůjčené jako
to ostatní z Revoluce, byl jeho cíl stejně škodlivý jako jeho metoda. Při tom však byl aspoň logický. Jeho teorie byla odporná,
ale pochopitelná. Kdežto z naší nynější via m e d i a - usnadnění
rozvodu - může vzejiti jen doba, v níž mladá dáma ve stísněných
poměrech se již nestane vychovatelkou, nýbrž dá se najmouti za
manželku za přiměřený plat.
Mluvíme o čistotě Shelleyovy poesie. Víme jen o třech pasážích, jež by se z toho daly vyjmouti. Jedna je šťastně skryta pod
hromadou shelleyovského haraburdí. Druhá je pohoršlivá, protože
vyjadřuje jeho teorii volné lásky v její nejodpornější formě. Třetí
je podle našeho úsudku z valné části věcí osobního svědomí. Srovnejte s tím veršování naskrz zkaženého Byrona, jehož trhlinami
a štěrbinami neustále pronikají sirné páry jeho bytostné nepravosti.
Nemohli bychom uvěřit, že čtení Shelleye kdy otřáslo vírou některého křesťana, ledaže by jeho víra byla otřesena dříve, než četl
Shelleye. Je pravděpodobno, že by se bezpečně zakotvená bárka
uvolnila se svého lana a zamířila k vlajce, vztyčené na samém
úskalí, na němž se ztroskotal ten, kdo ji vztyčil?
Proč se stává (svádí to člověka zeptat se v závěru), že básníci,
kteří nám napsali poesii nejbohatší na nebeské zrno, nejvíce oproštěnou od příměsi temnějších věcí země - Shelleyové, Coleridge510

ové a Keatsové - proč jsou právě oni také básníky, jejichž životy
jsou těmi nejsmutnějšími příběhy v literatuře ? Je to snad proto, že
smutek, vášeň a fantasie jsou nerozlučně spojeny jako voda, oheň
a mračno; že z ohně a slz vznikají »vidiny vzdušné radosti«, jako
ze slunce a rosy vznikají oblaka; že nejbohatší žeň se vlní nad
bitevními poli duše; že srdce, podobno zemi, voní nejsladčeji po
dešti; že kouzlem, na němž závisí takové čarodějnické zámky, bývá
obyčejně nějaký duch bolesti zakletý do jejich základů?*) Takový
básník snad zamlžuje okno svého života vzdechy, až po něm stékají slzy; a pak je snad nějaký pronikavý van poesie, podoben
pronikavému vanu mrazu, mění v křišťálové zázraky. Bůh zlaté
písně je také bohem zlatého slunce; a tak je snad také světlo písně
jako světlo slunce a zatemňuje tvář duše. Snad jsou paprsky hvězdám tím, čím jsou trny květům; a tak se básník vrací z potulek
po nebi s krvácejícíma nohama. Jsa po čistě světské stránce méně
tragický než život Keatsův nebo Coleridgeův, je život Shelleyův
po duchovní stránce snad tragičtější; jeho smrt se zdá mytém, metaforou jeho života; hmotné ztroskotání se zdá obrazem jeho ztroskotání nehmotného.
Okouzlené dítě, zrozené do nedětského světa; oloupený miláček Přírody, hříčka jejích živelných dcer; »pardálí duch, krásný
a hbitý«, odpočívající v planoucí tvrzi své prudké mysli; smělá
noha na okrajích srázných snů; lezec, skákající lehce po skalách
nepřístupných fantasií; nebetyčný génius, jehož duše se zvedá jako
žebřík mezi nebem a zemí, s anděli zpěvu, vystupujícími a sestupujícími po něm, jest sražen do loďky smrti, poznamenán nesmazatelnou pečetí zhouby a vržen mocně po valícím se proudu Času.
Velkolepá to hostina pro malé hosty, když bylo Shelleyovo srdce
uloženo na hřbitově Gaia Celestia! Krása, hudba, sladkost, slzy to vše sloužilo za pokrm červům. Nenásledujme ho svými letmými myšlenkami do posvátné svatební tmy smrti, kde se zasnubuje s věčností; doufejme raději, že jako v hmotné přírodě, kde
náš tupý zrak viděl jen zkázu, objevilo pátravé oko vědy život
v hnilobě a sílu v úpadku, vidouc dokonce i v rozpadu a rozkladu, jež v lidské řeči symbolisují nepořádek, neúchylný řád Božího
díla, a pozorujíc, že zákony našeho porušení jsou neméně podivuhodné než zákony našeho zdraví - že stejně tak i v nadpřirozeném vesmíru očekává nějaké něžné, netušené překvapení života ve zkáze tuto divokou duši, jež teď, ztrávena bojem se sebou,
se svým Stvořitelem a s celým světem,
spí a nessaje již prs,
jenž kojí Césara i žebráka.
Přel. T. Vodička

*) Doufáme, že nemusíme odkazovat čtenáře, pokud jde o metody magické
architektury, na Ariosta a Beckforda, tohoto Atlanta mezi zaklinači.
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G. K. C H E S T E R T O N

MORÁLKA S T E V E N S O N O V A DÍLA
I na těch nešťastnících, pro něž příběh o Ostrově Pokladů a jeho
tradice, pokračující v pirátech Petra Pana, tvoří episodu již ukončenou, můžeme žádati, aby jej pokládali aspoň za episodu. I ti, kdo
v něm sotva vidí část literatury, budou nakonec nuceni jej přijmout
jako část historie. Nenáležím k těmto hrozným vyděděncům, jak
už asi čtenář zatím neurčitě vytušil, ale milerád odložím prozatím
stranou otázku, byl-li tento jejich nedostatek porozumění způsoben
postupem literární experimentace nebo úpadkem literárního vkusu.
Žádám na nich prozatím, aby se naň dívali ne jako na literární
veledílo, nýbrž jen jako na literární kuriositu. Žádám na nich, aby
se pozastavili nad episodou stevensonovských bukanýrů zrovna tak,
jako by se zastavili nad episodou skutečných bukanýrů - nad nějakou podivnou starou knihou o skutečném životě Cernovousa nebo
Henryho Morgana. Zrovna jako bylo vždycky s historického hlediska zajímavé uvažovat o vztazích, které byly mezi pirátským vypleněním Panamy a významnými událostmi ve španělské říši nebo
anglickém loďstvu, tak je zase vždycky s filosofického hlediska zajímavé uvažovat o vztazích, jež pojily Stevensonův romantismus
s realismem, racionalismem a všemi těmi velkými hnutími devatenáctého století. Zkrátka budu pro tu chvíli spokojen, bude-li celá
tato podivuhodná sbírka knih shrnuta pode jménem jedné z těch
nejmenších mezi nimi a pokládána za poznámku na okraj Historie.
Jaký byl tedy historický význam této podivné červené louže,
jež se rozlila po šedožlutém věku Gissinga a Howellse - jako burleskní krvavá skvrna v detektivce ? Abych začal od začátku, jsem
si předem vědom, že stanoviv věc takto historicky, vystavil jsem
se nebezpečí jisté kritiky přísně historického rázu. Mohlo by se
říci, že data a podrobnosti Stevensonova života nesouhlasí s takovým přirovnáním; že vystoupil příliš brzy ve viktoriánském pokroku, aby byl opravdu typem z devadesátých let; a že jeho skutečnými soupeři nebo vzory byli viktoriánští filistři. Nepřipouštím,
že je to pravda, i když mohu připustit, že je to z části fakt. Anachronismus je často prostě elipsou; a elipsa je často prostě nutností. To, co cítí taková živá inteligence, jako je Stevensonova, není
ofřelá a statická konvenčnost jeho světa, nýbrž směr, jímž se svět
ubírá. Máme otřepané rčení o času a proudu, a v případě jako je
tento opravdu nemá smyslu připomínat si čas, aniž bychom si uvědomili, že to byl proud. Autor Odlivu věděl velmi dobře, jaký to
proud právě opadává. Byl to příliv toho, co mnozí pokládali za
viktoriánské ctnosti a všechno to štěstí líčené v třísvazkových románech. Stevenson věděl velmi dobře, že tento zvetšelý nesmysl
není to, čím hrozí nebo co slibuje nadcházející doba. Střílí si někdy
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z filistrů; na estéty se však vrhá se zuřivou energií. Stačí srovnat
tón, jakým mluví v podivuhodném listu o »umění, soupeřícím s životem«, o Walteru Besantovi, s tónem, jímž mluví o Henry Jamesovi, když jde o to, aby se odlišil od nich obou. Odbývá úspěšného romanopisce jako představitele něčeho, co už ztroskotalo;
bere však vážně vážného romanopisce a zřejmě má obavy, že by
jeho jemnější metody nakonec mohly mít úspěch. Tyto jemnější
metody impresionistů, realistů a těch ostatních byly pro něho zřejmě tím pravým nebezpečím, protože byly ve vzestupu. Zkrátka,
mohlo by se mi vytknout, že líčím Stevensona, jak reaguje proti
dekadenci, dříve než ještě existovala. Odpovídám na to, že je to
jediný správný způsob, jímž může člověk úspěšně napadnout nějaké hnutí; napadne-li je později, napadne je příliš pozdě.
Nebo by se zase mohlo říci, že přeháním novost takového
díla, jako je Ostrov Pokladů, a že to bylo jen přirozené pokračování historického románu Scottova nebo námořnického románu
Marryatova. Tu myslím, že kritik zase přehlíží nejen jemné rozlišení, nýbrž velmi ostrou hranici. Staré romány byly romány; nebyly to příběhy pro mládež, ale prostě příběhy. Komedie Oldbucků
a Osbaldistonů je zrovna tak solidní charakterovou komedií jako
komedie pana Bennetta nebo slečny Batesové. Je to jen vlivem
Scottova ne vyléčitelného a téměř neuvědomělého smyslu pro romantiku, že umisťuje osoby své komedie na nebezpečném úskalí
nebo v aberfoylské vesničce. Nebylo tu vůbec promyšleného a
vzdorného návratu k přežitému umění pro mládež, jak se neustále
objevuje v Stevensonových dopisech i v Stevensonově příběhu.
I tentokrát si můžeme tu věc znovu doložit na Skeltově loutkovém divadle. Je možno říci, že malíř jako Maclise nebo herec jako
Macready snad měli styl, který by nás zarazil jako teatrální a okázalý. Maclise a Macready si nemysleli, že jsou teatrální a okázalí.
Ale něco docela jiného by bylo oživit skutečné postavy starého
loutkového divadla v jistém smyslu téměř p r o t o, že byly teatrální
a okázalé. Stevenson zřejmě vzkřísil všechnu tu romantiku ne proto,
že by snad byla tehdy v módě jako historické malby Macliseovy,
nýbrž proto, že byla p r o t i vzrůstající módě jeho doby; a muselo
se za ni bojovat jako za novou módu, protože to byla opravdu
stará móda. Velebil zastaralé Skeltství, věda, že je zastaralé. Soustředil se na jistý typ knih pro hochy, jsa si vědom, že jsou už
dlouho ponechány jen hochům. Je často nazýván sebevědomým,
a v tomto smyslu byl také hodně sebevědomým. Kopíroval uvědoměle krejcarový krvák, jako prerafaelisté kopírovali uvědoměle
starý středověký kostelní obraz. Jako jej oni pečlivě vykládali klenoty dětských barev, i on pečlivě znovu zasazoval ztracený klenot svého dětství. Ale věděl, že to není jen móda, jako věděl, že
mu není ve skutečnosti pět let.
Co tedy vlastně měl v úmyslu? Nebo, abych tak řekl, co to
vlastně mělo znamenat, i když on sám to tak docela nemyslil nebo
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aspoň neměl v úmyslu to tak myslit ? Především to byl, myslím,
jakýsi výpad za svobodou; a zejména výpad za štěstím. Byla to
obrana možnosti štěstí a jakási odpověď na otázku: »Může být
člověk šťasten ?« Ale byla to zvláštní odpověď, vyzývavě pronesená
za poněkud podivných okolností. Byl to útěk vězně, vedeného
v okovech z žaláře puritanismu do žaláře pesimismu. Málokdo
pochopil tento úsek historie továrenské civilisace severozápadní
Evropy a Ameriky. Málokdo si uvědomil, že pochmurnější druh
moderního materialismu se často zmocňoval třídy, která teprve sotvaže unikla ze stejně pochmurného spiritualismu. Sotva vyšli ze stínu
Kalvínova, dostali se do stínu Schopenhauerova. Ze světa červa,
jenž neumírá, přešli do světa, v němž lidé umírají jako červi a
v případě některých dekadentů se dokonce téměř radují, že jsou
požíráni červy jako Herodes. Zkrátka, puritanismus a pesimismus
byly žaláře, jež stály blízko sebe, a nikdo ještě nevypočetl, kolik
lidí opustilo první, jen aby jej zaměnili za druhý, nebo jakou tajnou chodbou při tom prošli. Stevensonova eskapáda byla útěkem;
byl to jakýsi splašený romantický únik s úmyslem zbavit se jich
obou zároveň. A jako se uprchlík často na útěku skrýval v domě
své matky, i tento psanec se uchýlil do svého starého domova;
zabarikádoval se v dětském pokoji a téměř se pokusil vlézt do
domečku pro panny. A udělal to z jakéhosi instinktivního tušení,
že tam jsou skryty jisté rozkoše, jež puritán nemůže zakázat ani
pesimista popřít. Ale byla to podivná historie. Měl svou odpověď
na otázku: »Může být člověk šťasten ?« A ta zněla: »Ano, než vyroste v dospělého člověka.«
Jen zřejmé věci nebývají nikdy pozorovány, a často je nějaká
věc pokládána za bezvýznamnou jenom proto, že se lidé na ni
dívali tak dlouho, aniž ji viděli. Nic se nedá nesnadněji vyjádřiti
v jasném a stručném výroku než generalisace o historii nebo i o lidstvu. Ale v této věci štěstí je jedna obecná pravda, která je zvlášť
zřejmá a přece zároveň nejasná. Když se lidé zastaví v honbě za
štěstím, aby se vážně pokusili o zachycení podoby štěstí, namalují
vždycky něco, co by se mohlo nazvati »primitivní« malbou. Lidé
spějí ke složitosti, ale touží k prostotě. Pokoušejí se stát se králi;
sní, že jsou pastýři. To platí stejnou měrou, ať už se ohlížejí zpět
ke starému zlatému věku nebo se dívají kupředu k nejmodernější
utopii. Zlatý věk je vždy představován jako věk prostý kletby
zlata. Dokonalá civilisace budoucnosti je vždy něčím, co by mnohý
nazval vyšším divošstvím; a je pojímána v duchu, v němž se mluvilo o »Civilisaci, jejích příčinách a jejím léčení«. Ať už to je Arkadie minulosti nebo Utopie budoucnosti, je to vždycky něco prostšího než přítomnost. Od řeckého nebo římského básníka, toužícího
po míru pastýřského života, až k poslednímu sociologovi, rozvíjejícímu ideál sociálního života, všude je zřejmý tento pocit návratu
a směřování k základním věcem. Pastýřova píšťala je vždycky něco
poněkud prostšího než básníkova lyra; a ideální sociální život je
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více nebo méně jakási jemnější forma prostého života. Tato tendence má ještě třetí a snad i pravdivější výraz. Je možno pozorovati, že toto snění o štěstí se obrací spíše k svítání než k plnému dni. Reakcionář si přeje návrat k tomu, co by nazval »jitrem
světa«. Revolucionář je však ve stejné míře nakloněn k řečem o čekání na úsvit, o písních před východem slunce a o rozbřesku šťastnějšího dne. Nezdá se, že by si myslil tak mnoho o poledni tohoto dne. A jeden způsob, jímž se projevuje tato nálada, je návrat
k dítěti.
Stevenson by byl mohl položit svou otázku už před sto lety,
v době první humanitářské vzpoury proti puritánům, kdy táž Ženeva, která kdysi viděla Kalvina zakládat náboženství pesimismu,
viděla Rousseaua zakládat náboženství optimismu. Kdyby byl býval uprostřed tohoto prvního liberálního či naturalistického hnutí,
byl by pravděpodobně cítil, že nejlepší výraz romantického hnutí
je v naplnění romantické lásky. Místo Polla a Robinsona Crusoe
(o Dlouhém Johnu Silverovi nemluvíc) by byli bývali obyvateli
pustého ostrova Pavel a Virginie. V těchto líbánkách humanity by
se bylo zdálo, že by stačilo, aby Edwin a Angelina, konečně spojení (důstojným občanským sňatkem, provedeným registrátorem Republiky), zalidnili svět řádnými a šťastnými republikány. Ale tato
Arkadie osmnáctého století byla zahalena temnými mraky dlouho
před Stevensonovou dobou a on byl opravdu nakloněn být poněkud
příliš skeptický i pokud šlo o ty její principy, které byly opravdu
jasné. A zatím co bohémští umělci pozdější doby stále více se dožadovali všech svobod a více než všech licencí takové teorie, přestávali tvrdit, že v praxi také skutečně vede k takové blaženosti.
Vskutku se v tomto směru projevovala u moderních umělců a zejména literárních umělců podivná ironie. Polovina povyku, který
se proti nim zvedl, povstala, ať už právem či neprávem, z toho,
že tvrdili, že jejich knihy musí být odporné, aby byly realistické,
nebo sprosté, aby byly pravdivé. Trvali na svém právu líčit svobodně pohlaví a v svých vlastních apologiích jakoby předpokládali,
že líčit pohlaví znamená líčit hřích - a žalost. Tvrdili, že všechno
hezké je nutně jen zdání, a nikdy si neuvědomili, jak ostrý stín
vrhali na konec téhož tance hezkých nymf a kupidů, který jim
dal svobodu, která nejlíp hověla jejich zálibám. Zkrátka se zdálo,
že se domáhají dvojího: za prvé, aby měli volnost hledati dokonalé
štěstí vášně; a za druhé, aby měli volnost líčit, jak nevýslovně nešťastná je ta vášeň. V životě mohl dělat člověk všechno možné,
jda za hlasem lásky, protože byla tak krásná; a v umění musel
dělat všechno možné, aby vylíčil lásku, protože byla tak ohavně
hnusná. Vlastní jejich anarchické doktríny se dostaly do opravdového rozporu jejich s vlastními anarchickými popisy. Dům lásky,
jejž bylo nutno zbavit takových nemocenských licencí k amputaci
a vivisekci, sotva mohl být (jak pravil básník) domem splněné
touhy. Jistě to však nebyl dům, po němž toužil Rousseau a staří
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romantičtí liberálové. Buď jak buď, člověk ze Stevensonovy generace nemohl naprosto hledati toto světlo a zářivé štěstí v pohlaví,
ba v tomto smyslu ani v citu. Nebylo to možné pro romantika,
který, narodiv se snad v nepravý čas, nežil v době Rousseauově,
nýbrž v době Zolově. A tak nalézáme ve Stevensonovi cosi jako
přímé vyhýbání těmto tématům vášně, které plnily románovou literaturu kolem něho; vyhýbá se dokonce i té normální romantické
lásce, jíž se vůbec nedotýká v Únosu a jíž se něžně, ale stále ještě
lehce dotkl v Catrioně. Nebylo to jen proto, že dívky překážejí
v dobrodružstvích. Nebylo to jen proto, že nemohl být jedním
z těch, pro něž je jediným dobrodružstvím dívka. Bylo to také
proto, že člověk, žijící pod drsnou výzvou nového realismu, již
nemohl předstírat, že je to dobrodružství, jež vždy končí dobře.
Chtěl uniknouti do světa bezpečnější radosti a snad i méně trvalé
bolesti. A to je spojeno s velmi hlubokými psychologickými pravdami, jež dosud nebyly náležitě prozkounány. Ale většina lidí ví,
že je rozdíl mezi prudkou prchavou emoci, vyvolanou vzpomínkou
na mladistvé lásky, a mezi ještě prchavější, ale dokonalejší rozkoší
při vzpomínce na dětství. Ta první je vždy úzká a individuální,
pronikajíc srdce jako rapír; ta druhá však je jako zablesknutí, odhalující na jedinou rozeklanou vteřinu celou rozmanitou krajinu;
není to vzpomínka na jednotlivou rozkoš o nic více než na jednotlivou bolest, nýbrž vzpomínka na celý svět, který se skvěl kouzlem. První je jen milencem, který si vzpomíná na lásku; druhý
je jako mrtvý muž, který si vzpomíná na život.
Slyšel jsem jednou ve vlaku puritánskou selskou rodinu rozebírat v hovoru s nonkonformistickým duchovním čin hocha, který
se na frontě za světové války zabýval v nemocnici tím, že vyřezal
ze dřeva kříž a poslal jej domů rodině. Jeho rodina to těžce nesla,
ale omlouvala ho. Jejich poznámky měly neustálý refrén: »On tím
nic nemínil.« Tento neobyčejný stav ducha mne tak zaujal, že jsem
vyslechl i ostatní rozhovor; v přestávkách mezi ním opakoval duchovní pevně, že nepotřebujeme takových věcí; co potřebujeme,
je živý Kristus. A zdálo se, že toho důstojného pána nikdy ani
nenapadlo, že v té chvíli byl ve válečném stavu se vším živým
i křesťanským: s tvořivým pudem, s touhou po formě, s láskou
k rodině, s impulsem posílat znamení a poselství, s humorem, pathosem, s mužností mučednictví a pronikavostí vyhnanství. V pravdě
to byl muž, vyřezavší ze dřeva kříž, kdo podal svědectví o živém
Kristu, a partyzán živého Krista to byl, kdo opakoval mrtvou formuli. Nebylo tomu tak méně proto, že to nebyla ztrnulá forma
ze dřeva, nýbrž jen ztrnulá forma ze slov. Tato zvláštní příhoda
mi však navždy utkvěla v paměti, byť i jen pro svou svěží a lehkou
humornost. Obraz nic netušícího mladíka, který tím nic nemínil a
který jen pižlal do polena, až se z něho pouhou neblahou náhodou
stal kříž, bude pro ducha vždy pramenem plodné zábavy. Představa
mladého muže, který řeže nazdařbůh do dřeva nalevo a napravo
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a vidí všude kolem sebe vyvstávat teologické symboly, navzdory
nejvážnějšímu svému úsilí, má do sebe cosi báchorkovitého. A pomyšlení, že kdyby jen byl věděl, co z toho pojde, nebylo by ho
nic na světě přimělo, aby se dotkl něčeho tak neslušného a pohoršlivého, je zdrojem hlubokého vnitřního potěšení.
A přece se kupodivu musím v jistém smyslu omluvit tomu
chudákovi duchovnímu a připustit, že se opravdu může přihodit
něco podobného této fantastické doměnce. Konec konců je na světě
spousta bezděčných stavitelů křížů nebo nezamýšlených křížů. Je
tu jakési vzorkoví křížů, které probíhá i samotnou kostrou našich
domů a našeho nábytku. Je velké množství počestných tesařů a
truhlářů, kteří dělají dřevěné kříže a nic tím nemyslí. Ale přes to
všechno ten tvar sám něco znamená, právě proto, že je to základní
tvar, založený na základních principech rovnováhy, konfliktu a podpory. Všechny naše židle a stoly jsou plny křížů, příčních trámů
a příčních ramen, a je pravděpodobno, že většina z nás používá
nábytku, aniž cítí tuto významnost; nemyslíme na stůl jako na
podmínku společné večeře Páně a dovedeme sedat na židlích, aniž
bychom ihned spustili e x c a t h e d r a . A zrovna tak čím více studujeme politické i umělecké dějiny, tím častěji tu najdeme lidi,
kteří dělají trůny, když mají v úmyslu dělat jen židle, nebo kteří
stavějí kostely, když chtějí stavět pouhé domy. A dívám-li se nazpět
na náboženské dějiny, zdá se mi, že většina úchylek, ba i bludů
sloužila jen k tomu, aby byla vštípena ve větším měřítku pravda
jistých starých doktrín, člověku blízkých a nezbytných, a aby jimi
byla ilustrována orthodoxie byť i jen strašlivými příklady. Sám Milton byl příkladem, nebot mluvil pravdivěji než měl v úmyslu, když
řekl, že nový presbyter je jen starým knězem ve volnějším výběru.
Lidé měli vskutku potřebí kněze ve volnějším měřítku; a bylo to
opravdu hodně volné měřítko.
Nuže, lidé Stevensonovy generace a zejména lidé tak inteligentní jako on si snad byli vědomi pravého důvodu pro tyto
staré ideje mnohem méně než lidé, kteří žili před nimi nebo po
nich. Nic nebylo vzdálenějšího jejich myšlení než doměnka, že by
jejich umělecké fantasie mohly mít vztah k těm zastaralým a chmurným dogmatům o Pádu nebo zatemnění božského světla hříchem.
Wordsworth, ačkoli byl někdy nazýván panteistou, viděl v prudkých
rozkoších dětství to, co nazýval náznaky nesmrtelnosti. Stevenson
připustil, že často shledal nesnadným objevit nějaké náznaky nesmrtelnosti. A přece, i když nemohl vydati svědectví o vzkříšení,
vydával neustále svědectví o Pádu. Říkáme dosti lehce o dobrém
člověku, že je křesťanem, aniž o tom ví. Ale Stevenson byl křesťanským teologem, aniž o tom věděl. Jak pravím, nic by nebylo
překvapilo jeho nebo jeho generaci více, než kdyby to byli objevili, a je možné, že i někteří z mladší generace jsou tak konservativní, že jim ušlo postupné odhalování pravdy. Sám by byl první
řekl, že taková dogmata jsou mrtvá a že nemůžeme posunout
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hodiny zpět k pátému století. Ale nevysvětlil, proč se pak tedy
sám tak často pokoušel posunout ručičku vlastních hodin zpět
k svému pátému roku. Neboť pravda je, že opravdu není žádného
významu nebo smyslu v tomto neustálém holdování básníků poesii
časného dětství, jestliže tomu není tak, že svět hříchu se postavil
mezi nás a něco krásnějšího, jak praví Treherne, nebo že jsme
vyšli z Boha, který je naším domovem, jak praví Wordsworth.
Nezastavím se zde, abych provedl rozlišení mezi pravou naukou
o Pádu a doktrinou o zkaženosti, jíž kalvíni patrně naučili Stevensona, což by už samo o sobě stačilo k vysvětlení, proč nevěděl,
jak je orthodoxní. Nebudu zde také vykládat rozdíly mezi dědičným
a spáchaným hříchem, nehledíc k ideálu dětského křtu, nebo by si
už tak dost zmatený moderní skeptik patrně pomyslil, že jsem se
zbláznil. Musí přijmout mé blahovolné ujištění, že to spíše on sám
je blázen, či spíše, že je bez vlastní viny poněkud úchylné mysli.
Věc je v tom, že opravdu není jiného výkladu pro toto úsilné
imaginační soustředění na děti kromě výkladu mystického. Celé
jádro Stevensonova příběhu je v příběhu muže, který je pronásledován nějakou melodií, neustále shledávaje úryvkovité tóny ztraceného nápěvu, jejž sám nazval zpěvem slavíka, pohlcujícího čas.
»Ale jen děti jej slyší správně.« Proč?
Nadto, jak jsem se již zmínil, tento princip blaženého vidění
se osvědčil dokonce více v svém porušení než v svém zachování.
Racionalisté a realisté, kteří vychvalovali hledání štěstí v dospělosti
nebo by byli měli chválit takové hledání štěstí, byli (a jsou dosud)
zaměstnáni hlavně tím, že líčili neštěstí. Dokazovalo jen, že volný
život a volná láska jsou doopravdy horší, než jak je líčil kterýkoliv
asketik. Naturalistické filosofie neodporovaly jen křesťanství. Naturalistické filosofie odporovaly i naturalistickým románům. Vlastní
jejich užívání jejich práva na volný projev stačilo ukázat, že pouhé
spojení dospělého rozumu s rozkošemi vášně nedovede opravdu
vytvořit Utopii. Není zde třeba se přít o to, zdali byli zolovci
v právu, když tak pracně líčili hrůzy. Kdyby byla pouhá svoboda
opravdu vedla ke štěstí, byli by líčili štěstí. Dospělý muž s knihovnou
moderní literatury by se pak nebyl musel skrývat v dvoupencovém
loutkovém divadle, aby byl šťasten.
Tato velmi prostá pravda je patrně příliš prostá, aby ji bylo
vidět, protože, jako mnoho takových věcí, je příliš velká, aby ji bylo
vidět. Ale je jisto, že je dosud možno ji zde vidět, jen kdyby některý z modernistů dovedl s dostatek rozšířit svého ducha, aby ji
viděl. Ráz realismu se od dob Zolových změnil, jako se změnil
ráz románů od dob Stevensonových. Ale neodpověděl na tuto nezodpovídatelnou distinkci mezi radostnými zpěvy nevinnosti a melancholickými zpěvy zkušenosti. V současné literatuře generace,
která se právě hlásí k slovu, je mnoho frivolního, ale nezvykle
málo radostného. Právě teď jsme neustále žádáni, abychom se radovali při pohledu na mládež, která se raduje; jsem k tomu ná518

ramně ochoten, ale byl bych ještě ochotnější, kdybych si mohl být
docela jist, že se sama raduje. A je to zvláštní, že v současné literatuře, která ji charakterisuje, se projevuje téměř naprostý nedostatek radosti. Myslím, že by se dalo právem povšechně říci, že
není dost dětská, aby mohla být veselá. Budiž mi při této příležitosti ještě jednou dovoleno být zároveň anekdotický i alegorický.
Když jsem po prvé zahlédl název Z e l e n ý k l o b o u k , představoval jsem si jej jako cylindr starého pána, který si libuje v této
barvě. Představoval jsem si ho jako nadnášející se postavu, symbolisující jaro, s vlasem jako hloh a s kloboukem jako nové listí;
má mysl se ztrácela ve vrcholcích stromů a všech těch fantasiích
dubnového větru; maloval jsem si ho v duchu, jak se honí za svým
kloboukem do země elfů a na konec světa nebo jak šplhá na stromy, aby našel modrého ptáka, hnízdícího v zeleném dýnku. Pouhá
představa zeleného klobouku mi dala nahlédnout do toho prchavého živlu, jehož emblémem byl učiněn modrý pták. Když jsem
otevřel knihu a shledal, že zelený klobouk byl jen kloboukem nějaké dámy a že kniha je plna průpovídek o pohlaví, byl jsem zklamán tak důkladně jako hoch, jemuž dali místo knihy slovník. Mé
city ke vtíravým ženským byly city Jima Hawkinse; podobalo se to
hodně tomu, co by asi byl cítil, kdyby byla nějaká vznešená dáma
přemluvila squira Trelawneye, aby se nepouštěl na moře. Je pravda,
že lidé v knize prohlašují, že se radují jakýmsi způsobem jim patrně vlastním; nemohou však pomoci mně, abych se radoval, jak
bych se byl radoval, kdyby šlo o jedině pravou, skutečnou a původní historii o zeleném klobouku. Shledal jsem, že ta kniha je
vtipná, ale naprosto ne žertovná; nebylo v ní jediného závanu
toho silného jarního větru, nýbrž spíše typické ovzduší podzimu,
věcí, tančících, jako tančí mrtvé listí, podobně jako Padající listí
v radostném zjevení p. Aldouse Huxleye. Znám všechno, co se
říká na obranu tohoto chmurného realismu na základě toho, že je
pravdivý. Věděl jsem to už od té doby, co Stevenson psal o Zolovi. Ale já nemluvím o tom, je-li tato literatura rozumná nebo
ospravedlnitelná; mluvím o tom, zda-li ve skutečnosti vzbouzí nebo
aspoň se pokouší vzbouzet vášnivý cit positivní radosti.
To jsou právě důvody, pro něž tato episoda stojí za to, aby
byla zaznamenána a připomenuta jako episoda, a to tím více, je-li
v ostrém kontrastu s episodami, jež následovaly, neméně než s episodami, jež předcházely. Připustil jsem, že jistá část Stevensonovy
promyšlené volby dětskosti byla reakcí proti nevhodnému prostředí
a průběhu výchovy v období vášnivosti a mládí. Ale mladší spisovatelé, kteří se vychloubají, že si sami rozhodují o volbě, se
zdají stejně neúspěšní ve ztotožňování vášně a rozkoše a také
stejně neúspěšní v uchovávání jarého ducha mládí. Připustil jsem,
že když učinil svůj výpad za svobodou a štěstím, mohlo se zdát,
že není jiné alternativy kromě puritanismu nebo pesimismu. Ale
noví spisovatelé, kteří nejsou ohroženi puritanismem, zdají se pu519

zeni stejnou měrou k pesimismu. Zdá se, že tu není jiného vysvětlení pro tyto dvě nálady, leda že apoštol dětství aspoň hledal
radost tam, kde ji bylo možno najít, kdežto apoštolé mládí ji hledají tam, kde ji nelze najít. Nechci se pustit tak daleko, abych
předpovídal, co nás očekává po všech těchto episodách; prohlásím
jen, že doufám, že by to mohlo být znovu vy budování velké a
zanedbávané křesťanské filosofie; všechny příspěvky k ní budou
vděčně přijaty, zejména pokud budou od ateistů a anarchistů. A to
je ve skutečnosti vlastní význam jak člověka, který dovede ukázat
lidskou povahu šťastnou v dětském pokoji, tak člověka, který ji
jen může ukázat nešťastnou v nočním klubu. Oba dva mohou být
a obyčejně bývají z těch, kteří by se pohrdavě usmáli při pomyšlení,
že by měly být znovu vyvolány staré náboženské bajky o nebi
a pekle. Ale ve skutečnosti Stevenson líčil království nebeské a
nazýval je Skeltem, kdežto Zola líčil všechna království pekla a nazýval je skutečným životem. Nikdo z nich nevyšel z železného
kruhu skutečné pravdy o té věci - že totiž ta první věc, jakkoli
dětinská, je opravdu obrazem spokojenosti, kdežto v té druhé je
jediným slušným prvkem nespokojenost.
Je možné, že svět zapomene Stevensona asi tak sto let poté,
co zapomene všechny dnešní vynikající Stevensonovy pomlouvače.
Může to také dopadnout právě naopak, jak řekl básník; možná,
že si svět vzpomene na Stevensona ; vzpomene si na něho tak
říkajíc s náhlým trhnutím, když již všichni ostatní zapomenou, že
tu kdy vůbec byl nějaký románový příběh. Rozklad, jehož se dotkl
Sir Edmund Gosse a v němž prý prosa, která vždy byla poněkud
neurčitou formou, pozbude formy docela, zbaví snad již v té době
román všech jeho znaků vyprávění. Dožije-li se pan H. G. Wells
k potěše světa tak dlouhého věku, bude moci vystavit své zboží
v podobě spousty podivuhodných analys hospodářských a sociálních
poměrů, aniž bude uváděn do nesnází nutností připomínat si vždycky asi tak po dvou stech stránkách, že nechal svého hrdinu někde
v autě nebo svou hrdinku v pensionu. Slečna Dorothy Richardsonová bude moci chrlit své pestré inventáře nábytku a kuchyňského nádobí, jež samo její podvědomí zaznamenává s přesností dražebního protokolisty, aniž bude obtěžována nutností říci vám, kdo
je majitelem těch věcí nebo k čemu je někdo měl. Psychologisté
nás budou moci obdařovat seriemi subtilních a fascinujících duševních stavů, aniž budeme chorobně toužit, abychom se dověděli,
čí to je duše. Snad také nakonec udělají místo nějaké jiné škole,
jako jsou třeba tihle čilí a rozevlátí Američané, kteří si říkají behavioristé. Prohlašují ne bez vřelosti, že v jejich myslích není vůbec nic a že myslí jen svými svaly, což jim můžeme docela lehce
věřit, jde-li o jisté myšlení. Teď se právě behavioristé chovají velmi
slušně, ale zdá se, že není důvodu, proč by tento nový druh svalovitého křesťanství nemohl jednou vpadnout do románu, jako se
to stalo s psychoanalysou; a my se budeme moci těšit z nového
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druhu povídky, v níž pronikavá myšlenka šlehne Edwinovým bicepsem nebo živá vzpomínka bezděky vytane Angelině ve svalu deltovitěm. Neboť je zvykem moderní přírodovědecké psychologie, že
nabývá jistoty v svých povídkách, mnohem dříve, než si je jista svými fakty. Ale u takové povídky bude nesnáz v tom, že v ní je mnoho
nového, ale že není vůbec novelou. Vášeň pro zhotovování vzorků
z kliček a spirál, podobných mapám mořských proudů, rozrušila
již obrysy individuality do té míry, že ztrácíme naprosto ponětí
o tom, co člověk jest, natož tedy, co člověk potřebuje. Bezejmenné
vesmírné síly, jež proudí podvědomím, probíhají hodně podobnou
drahou jako ta temná a posvátná řeka, vinoucí se jeskyněmi, jež
člověk nedovede změřiti. Až bude tento proces znetvárnění hotov,
je vždycky ještě možné, že lidé narazí na nějaký tvar s něčím
podobným prudkému překvapení - jako když geolog najde v beztvárných skalách zkamenělinu nějakého fantastického živočicha, vypadajícího, jako by byl ztuhl v posledním divokém skoku nebo
letu. Nebo je to také jako kdyby starožitník, procházející síněmi
a chrámy nějakého obrazoboreckého města, pokrytého nesmírnými
vzorky čistě matematické krásy, přišel náhle na vztažený úd nebo
nadzvednuté rámě nějaké rozbité řecké sochy. Právě za těchto okolností se snad román stane zase románem. A za těchto okolností, za této reakce jistě žádný román neposlouží svému cíli tak
účinně nebo jej neozřejmí tak jasně jako román napsaný Stevensonem. Povídka, první z dětských a nejstarší z lidských radostí,
nebude nikde rozvíjet svou strukturu a své zakončení tak rychle
a prostě jako v povídkách Tusitaly. Na tomto stupni nastane znovu
veliký věk lidstva; dětství země bude znovu objeveno, neboť vypravěč povídek znovu rozestře do prachu svůj koberec - a bude
to opravdu zázračný koberec.
Ale ať už se svěť takto vrací se k Stevensonovi nebo ne, ať
se vrací takto k povídkám nebo ne, jistě se jednou vrátí k něčemu,
a to k něčemu podobnému. Jediná věc, kterou můžeme bezpečně
prorokovat, je věc, která je vždy nazývána nemožnou. Znovu a
znovu slyšíme ode všech možných fouňů a pokrokářů, že lidstvo
nemůže jít zpět. Odpověď zní, že nemůže-li lidstvo jít zpět, nemůže jít vůbec nikam. Každá významná změna v historii byla založena na něčem historickém; a kdyby se svět nepokoušel znovu
a znovu obnovit své mládí, byl by už dlouho mrtev. Jako básník
tvoří své písně ze vzpomínek na první lásku nebo spisovatel pohádek si musí hrát na dítě, jako si dítě hraje na dospělého, tak
i každý republikán se ohlížel vždy zpět ke vzdáleným republikám
starověku a dokonce i komunisté mluví o primitivním společenství
statků. Prudký návrat k prostotě jakožto projev horečné žízně po
štěstí, toť fakt, který se neustále vrací ve vší historii, a toť také
význam, jaký má Stevensonovo místo v literární historii. A není
důvodu předpokládat, že se bude literární historie přítomnosti nějak lišit od literární historie minulosti. Právě naopak, ty dva nebo
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tři příklady naprosté změny, jichž jsme byli teprve nedávno svědky,
potvrdily ku podivu tuto starou pravdu novým způsobem. Dá se
o ní říci, že čím více se mění, tím více je toutéž věcí; a také
pěknou a dobrou věcí.
Módy se mění; ale tento návrat k dětskému pokoji není módou a nemění se. Obrátíme-li se k těm nejnovějším a můžeme říci
nejhlučnějším literárním novotářům, shledáme vždycky, že pokud
vůbec něco říkají, říkají právě tohle. Dejme tomu, že způsob, jakým
to dělal Stevenson, je docela odbytý a zastaralý; ponechme Stevensona v mrtvé minulosti s takovým haraburdím, jako je Cervantes, Balzac a Dickens. Vrhneme-li se kupředu do nejmodernějších
koníčků a zálib, budeme-li běhat po nejnovějších salonech nebo
poslouchat nejpokročilejší přednašeče, neunikneme výzvě našeho
dětství. Existuje vždycky kroužek - můžeme říci domácí kroužek básníků, kteří se považují a jsou obecně považováni za poslední
slovo v experimentech nebo i ve výstřednostech a jimž nechybí
skutečných předností hluboké atmosféry a sugesce. Ale všechno,
co je opravdu hluboké v jejich nejlepších dílech, pochází z těch
hloubek zahradní perspektivy a velikých pokojů s okny zbělenými
jitrem, jak je vidí malé děti. Nejlepší verše slečny Sitwellové jsou
konec konců jakousi parodií D ě t s k é z a h r a d y v e r š ů , vyzdobenou lehce pozměněnými adjektivy, jež by vzbudily v dítěti mírné
překvapení. Ale básnířka tápe za svým vlastním ztraceným stínem zrovna tak jistě, jako dítě, jež »vstalo a našlo zářící rosu na
každém květu«; a je dokonce ochotna idealisovati pohybující se
mrak krinoliny ještě větší měrou než ten, kdo se spokojil slovy:
»Kdykoli se teta otočí, její šaty podivně zašustí.« V podání slečny
Sitwellové by vydávaly ještě podivnější zvuk, jehož ráz se neodvažuji naznačit. Zářící rosa se snad změnila v křičící rosu nebo
při mírnějším odhadu v chechtající se rosu, ale bylo to vždy dlouho
ztracené dítě, jež stálo zmateno na těchto šedých lukách před svítáním. Mnoho lidí si stěžovalo, snad právem, na téměř americkou
modernost artistické ctižádosti těchto umělců. Ohlašují své poselství
megafonem; vykřikují je maskami pantomimy; ohánějí se lokty a
cpou se a vyvolávají hádky; a přece v nich něco je, přes všechno
jejich úsilí, aby to rozhlásili - nebo zakryli. A toto něco je novou
formou Stevensonovy reakce - zrovna tak jako byl Stevenson
novou formou reakce Rousseauovy. Mnoho lidí se dohadovalo, za
čím vlasně jdou; ale to, za čím opravdu jdou, je stále totéž: ty
ztracené děti, jimiž jsou oni sami - ztracené v šeru hlubokých
zahrad.
Proto tedy musí pravý Stevensonův příběh skončit tam, kde
začal, protože právě k tomuto konci se sám neustále namáhal
dojiti. Řekl jsem jinde, že klíč k jeho dráze mu byl brzy vložen do rukou; byl přiléhavě symbolisován štětcem, namočeným
v červeni nebo v berlínské modři, jímž začal kolorovati prkenné
karikatury na Skeltových kartonech. Ale tento štětec byl kdysi
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ještě v jiných rukou kromě jeho ; podotkl jsem na jiném místě,
že, namočen v poněkud bledších barvách, rozjasnil životy mnohých z těch vágních viktoriánských tet, jich oblačné krinoliny se
nadnášejí v zahradách nové »časně viktoriánské« poesie. Nikdo
z nich snad ani neví, že i pouhým prodléváním u takových věcí
jen ilustrují ještě starší podobenství a mystérium o dítěti, posazeném doprostřed. Zde však můžeme tu věc vzít méně vážně a
nechat ji, ať sama vypráví svou historii; je to však při nejmenším
zábavné, když si pomyslíme, že stará historka o bezděky komickém náhrobku - epitafu, který byl jen terčem sterých žertů není vlastně konec konců tak bezvýznamná - že je v tomto pozoruhodném nápisu skryta jistá pravda a že (ponecháme-li stranou
trochu zbytečnou zmínku o hraběti z Corku) můžeme opakovati
jako pravdivý a dokonce hluboce významný tento epitaf: »I on
maloval vodovými barvami. Neboť takových jest království nebeském
Přel. T. Vodička.

STANISLAS FUMET

VZKŘÍŠENÍ TĚL
Nebáli jsme se soudit umění. Ale kdo je miloval tak, jako
jsme je milovali my, nám to nezazlí. Přísností měřítek jsme dostatečně ozřejmili velikost, již obžalovanému přiznáváme. A víme také,
že už není hodno zavržení, poněvadž mu Církev Kristova, společnost božská a lidská, podala ruce, aby ho vyvedla z jeho začarovaných kruhů. Odkryla v něm tu úctu k tělu, jež pochodí z duše,
ten instinkt věčné ceny tělesnosti; postřehla, že ohlašuje vzkříšení
a ukazuje na hmotě a intelektuálních hrách světla, že to, co míjí,
může být fixováno ve formě a připojeno tak na věky ke kráse
Božího Slova.
S druhé strany pak, přes všechno, co možno proti němu říci,
přes jeho soběstačnou dokonalost, jež nás hrozí uzavříti v hranicích, odkud právě se ho křesťanství snaží vyrvat, přes hrozné účinky,
jimiž podnítilo naši pýchu, přes sklony k modlářství, jež u člověka podporuje, je přece nutno uznat, že - krom živých svědectví svatých, jejich děl, jejich zázraků, jejich praktických ctností
korunovaných mučenictvím - není vyššího svědectví o lidském
»důstojenství« (Baudelaire) než umění.
Žádné svědectví jiné totiž nepřipomíná důrazněji přítomnost
imanentního Slova v člověku a nesnaží se lépe nalézti jeho úrodnou stopu podél cesty, již urazil Stvořitel, než ukončil Adamem
dílo svých šesti dnů. »Budete j a k o bohové«, slíbil Had, a toto
slovo právě - jímž se honosí umění - činí také nás stvořiteli ně523

čeho, co nemá svůj vznik positivně v nás, co však je poslušno
naší myšlenky a do jisté míry i naší vůle - stvořiteli, ne už jen
ploditeli, jimiž jsme byli podle své přirozenosti. Souzní v nás
inteligence a touha, aby uloupily nějaké dané látce - krom více
méně hrubých prostředků k zpříjemnění naší existence, jež však
by mohly děkovat za svůj vznik i jen instinktivním starostem lidského živočicha - ty a ty formy ryzího luxu, jež jsou už manifestací vznešené trýzně se strany člověkovy, a se strany druhé podobou výzev Milosti. Milost, v očích přírody, je luxem. Je v jistém
smyslu přidána k dílu Božímu. Je nadbytkem dobra, opojením bytí,
kvasem lásky, »náčrtkem slávy« (svatý Tomáš). Zdá se, že se umění zrodilo v člověku z nejasného uhadování této pravdy příliš
nesmírné. Bobrův domek stačí bobrovi, mraveniště obci mravenců:
člověku však nestačí jeho bytování a město se nudí, když nemá
podívaných, jako žena, když je bez ozdob. Křik zvířete je přirozenou výzvou, zpěv ptáka spontánním výrazem. Ale člověk není
spokojen svým výrazem přirozeným ani uváženým; není spokojen,
že mluví a pojmenovává; přepisuje do inteligibilních množství hlasy
Stvoření, vynalézá melodické míry prostoru, jichž účinky zkouší
na svém srdci, a rozumem filtruje toto určení ticha, plné pohybu.
Tak člověk jediný ze všech tvorů žádá na hmotě víc, než aby
mu pomohla žít nebo ho podporovala, chce ještě, aby mu vracela
jeho myšlenku, třebas ve stavu nepředvídaném, přístupnou smyslům a s ražbou osobnosti, se stylem - obraz jeho vlastní koncepce,
zmocňující se prostoru po rytmu jeho duše. Přidává Historii fiktivní postavy, komponuje události a vkládá do svých děl intelektuální život, jenž může vykonávat v průběhu věků nepomíjivý vliv.
A víc: maje tušení nekonečna, zkrášluje svůj obraz při transposici,
probouzí lidské typy dokonalejší než on sám. Nebo, podnítí-li ho
rozmar či nějaká hořkost, může velmi snadno tvořit obludy. A posléze, poněvadž jeho intelekt dohlédá Boha, jest s to idealisovati
a zbožšťovati. Taková jest moc jeho umění. » B u d e t e j a k o bohové.«
A Kristus: »Jste b o h o v é « . Slova téměř stejná jako slova starého Hada, jež však vyjadřují celý rozdíl mezi uměním a svatostí.
Odstraníme-li to »jako« umění, jest lidská duše absorbována přímo,
kontemplace se uskutečňuje tváří v tvář. V umění jako bychom
studovali profil; ve svatosti se potkává sám van Bytí, ve svatosti
Bůh vdechuje toho, kdo do něho padá. V umění, jež dosahuje
vrcholů, i ve spekulaci míjí před námi jako oblak, jest zírán v hranicích jakéhosi profilu; není v umění ani ve spekulaci přímého
dotyku s objektem.
Ale jak opojivá jest ta četba profilu nebo profilů Božích. Umění si v pravdě zasluhuje přízeň duše, jen když odkrývá ve stvoření stopu, již tam zanechal Elohim. Smysly samy by nás nikdy
nepřesvědčily, že Bůh je ve vesmíru; intelekt nás učí, že maje
v sobě svět, jest v něm přítomnou nesmírností. Ale umění, jež
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tápe v okruhu ideje Milosti, se daří jakýsi zázrak: podává nám
objektivní látku a tato látka má význam a existenci o sobě jen
proto, že lne k intelektuální formě, a působí na nás jen proto, že
nám připomíná jiný způsob duchovní inhabitace, nebo jasněji, tajemný sňatek, jenž pojí smyslové a inteligibilní. Dík umění nemáme už strašný dojem, že Bůh opustil svět těl. Zde se umění, opakujme to ještě jednou, stává prorockým.
Zmocnilo se symbolu. Dobylo tajemství přírody - krása přírody, jíž jest její jednota, je tomu naučila - že totiž existuje jistý
vztah mezi viditelným a neviditelným a že tím vztahem je symbol. Magie ho zneužívá, ale umění v něm nalézá jisté posvěcení,
nalézá v něm prostředek, jak se dotknout nejlíp naší duše; říkaje
tělo dává symbol mysliti ducha. Symbol jest otiskem polibku nekonečna s konečnem. Dovoluje tedy intelektu, aby přijal duchovní
argument ve formě materiální. A duch zato zasahuje sensibilní duši
argumentem těla. V symbolu nalézají duch a smysly, jež se jinak
nikdy nesetkávají, prostředek, jak si porozuměti. Spájejí se v něm
dvě přirozené odlišnosti, z nichž však jedna, jsouc nutně důsledkem druhé - visibilia ex invisibilibus, - může odpovídat oné, jako
odpovídá číslice číslu. Ovšem číslice je vždycky jen abstraktním
a nehybným označením počtu. Šifra patří do oblasti vědní - přísně
vzato, může být jakýmsi začátkem umění, jako hieroglyf, ale tím
je vše vyčerpáno. Symbol je více. Znak je pravý pro ducha a pro
smysly, ale pro duši nemá přitažlivosti. Symbol pak není »pravdivý« o sobě, nejde mu o přesnost; je pravdivý pro duši, jež v něm
zkouší, jak si odpovídají duch a smysly. Není pravdivý pravdou
matematickou, je pravdivý pravdou života, ontologickou a psychologickou, je pravdivý pro srdce člověkovo. Není pravdivý racionálně, je pravdivý způsobem tajemným a vnitřním. Je šifrou živoucí a svobodnou, v utváření jej modifikují podmínky a okolnosti, v nichž se manifestuje. Nese v sobě odlesk věčné svobody,
neboť je určen dětem Božím, svobodným tvorům a napodobitelům
Stvořitele. Kdyby byl symbol neproměnlivý, mohla by o něm být
zbudována obecně platná nauka, mohl by se stát předmětem exaktní vědy: a umění by se o něj už nemělo proč starat. Ale je
znakem skrytým, znakem indeterminovaným, znakem pro duši.
Symbol není přidružen vysvětlování, nýbrž tvorbě. Odkrývá pokaždé znova svět, když vyslovuje tělesně pravdu z řádu duchovního.
Nalézáme jej v lidské řeči, v zobrazení přirozených tvarů. Je,
o sobě, okamžikem a místem, v nichž látka jímá psychologicky
ducha; dává nám zakoušeti ideu jako něco živého a dalo by se
říci, že n á s o b í modus zobecnění, jejž znak propůjčuje konkrétnu,
čině ho tak lůžkem věčné myšlenky. A Písmo ukazuje, jak jediný
Bůh, tak žárlivě jediný v ústech Mojžíše a Proroků, užívá symbolů
všeho druhu a leckdy protimluvných. Kdyby nebyly symboly než
vymezenými znaky, mrtvými šiframi, jak nemožnou by se stala četba
toho obrovského hieroglyfického lesa aktivních symbolů, v nichž
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svobodně vane slovo Boží, když se obrací k našemu srdci a naší
duši! Symbol je tak hluboce zakořeněn v oblasti tvůrčí, že by,
v krajním případě, proměňoval. Neboť jest hmotou, jež nejen přijímá ducha, nýbrž mu dává kolovat v sobě a - když cílem ducha
je sláva, jako je záře cílem bytí - je pravidlem, že symbol je už
prvním krokem oslavení. Rozvážíme-li to dobře, vysvitne nám, že
byl učiněn za podvozek zázraku.
Toho, co umění tak tvrdošíjně hledá, té dohody nebe a země
jest symbol nedělitelným uzlem. A vyhrazují si jej v různém aspektu
náboženství, magie a umění. Z toho, že díky jemu zdáme se mít
vědomí ducha tělesného a těla duchovního - něčeho, co je mezi
inteligibilním a sensibilním a je stejně to i ono - dovozuje umění,
že může prorokovat, magie, že může účinně operovati, a náboženství konečně, že může duším rozdělovat život Milosti.
Pro básníka a pro umělce symbol uděluje nějakému dílu přírody věčnou hodnotu, jež stačí osvítiti duši, pro maga symbol vybavuje zvolenou látku démonickou mocí, již jest ona s to zjevovati
nebo ztělesniti; pro Církev, nehledě k tomu, že jest nesrovnatelným
intelektuálním ujasněním, stává se symbol nezbytným, zároveň logickým i zjeveným, přirozeným i nadpřirozeným prostředkem svátosti. Lze pochopiti, že v tomto případě jest to nekonečně lepší
než v prvých dvou, poněvadž tu sám Bůh přímo aplikuje symbol
a sama jeho vůle se rozhoduje skutečně nahraditi tím, co jest představováno, to, co představuje. Ve svátosti Eucharistie se odehrává
skutečná transsubstanciace Těla a Krve Kristovy v chléb a víno,
jež je symbolisují, kdežto v básnické nebo plastické evokaci by
šlo v obdobném případě vždycky jen o ideu a v magii o fantasmagorický padělek.
Ale právě proto, že symbol se může stát v náboženství pro
tajemství Vtělení podvozkem substance, ne už jen intelektuální
rovnomocninou jako v umění, čerpá odtud umění per analogiam
jakousi schopnost prorockou. Mimuje božskou akci a takové jest
myslím jeho poslání: své nejasné dohlédání svrchované reality má
zpřístupniti smyslům kombinacemi látky a formy, jež podřizuje
úsudku našeho srdce a naší soudnosti. Právě tato analogie, již
»tvorba« umělcova vykazuje s modalitami tvůrčí aktivity, vyzvědá
umění nad přírodu, aniž mu ovšem dávala možnost ji kdy v pravdě
opustiti; neboť umění jen simuluje transcendenci, podmiňující změnu, na podkladě možnosti, již symbol ponechává: věřiti totiž, že
značící jest značený, že substanciálně jsou jedno. Stále se tak vracíme k tomu nebezpečí umění, podmíněnému strašnou křehkostí
lidské inteligence, jež záleží v našeptávání, že hruška vymalovaná
na obraze je opravdu hruškou, ne barevnou skvrnou. Tak jest tomu
i s jeho analogií transcendence. Ale když jsme byli upozorněni na
nebezpečí a dovedeme je rozpoznati, není zakázáno myslit, že
umění jest povoláno prorokovati prostřednictvím symbolu a per analogiam ovšem, a že to právě je nejryzejším aspektem jeho poslání.
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Užívajíc symbolu anticipuje umění vzkříšení těl. Což není
vzkříšené tělo, po všem rozkladu a návratu k ryzí beztvárnosti,
opětným dosažením, partikulárním a individuovaným, té spirituální
duše, jíž bylo učiněno, aby opsalo jistý čas v množství, váze a
míře a trojrozměrném prostoru? Ale nebude tomu už tak u těl
oslavených jako zde dole u těl v pádu. Ne, že by jejich povaha
mohla být změněna a že by jejich různost mohla zmizet, ale té
oposice hmoty proti jednotě, jež vznikla z prvotního vyšinutí duše
padlé do hříchu - jako by se bylo lidské oko odvrátilo od světla
Milosti a rozjímalo věci už jen povrchně, ve vlastních lidských
mezích, a protože se srdce Adamovo zřeklo Stromu života - té
oposice, jež dala lidským tvorům vědomí neprůhlednosti jejich těl
a jejich neprostupnosti - jako poznačení za vzpouru proti sjednocující lásce - té oposice už nebude, protože zkoušky budou
skončeny a Milost bude strávena v triumfující slávě. Bude pak
možno vidět hmotu už jen v blaženosti nebo zatracení, jako zbytek a doklad, připomínku boje, jako trofej vítězství pro Boha nebo
pro ďábla. Bude ji možno vidět zvlášť v těle, davším podnět k bolesti, té modalitě ZLA, jež ji obrací proti němu samému a v mystériu
Vykoupení ji dala absorbovati Bohu. » A b s o r p t a e s t m o r s in
victoria«*), volá svatý Pavel právě ve chvíli, kdy prohlásil, že porušitelné bude oblečeno v neporušitelnost a smrtelné v nesmrtelnost.
Z porušitelného zbývá jen slavné znamení každého získaného
bodu. C o bylo mrtvé, t o žije. Do nekonečna se rozvilo, co bylo
uzavřeno, obsaženo ve své míře. Právě to nemožné se jedině přihodilo. Právě tu ovci ztracenou slaví Pastýř, který ji zachránil. »Co
b y l o s e t o p o r u š i t e l n é , v s t a n e n e p o r u š i t e l n é m Cítila se
bolest, jež je proti povaze Boží, a hle, byla zbožštěna a stává se,
započata v nedokonalém, zdrojem radosti dokonalé a víc než dokonalé, radosti nadpřirozené a nesouměřitelné.
Taktéž i konfigurace hmoty: tolik příležitostí k triumfu žádoucí
formy, tolik tyčí a značek pro cestu oživujícího ducha, tolik přesných úhlů, v nichž se rádo odráží světlo. Bude to v ráji jistě jako
slavné rozpomínání. Radost nebeská se opře nohou o zem, než se
vznese do výší svého opojení, tak trochu jako v umění, než člověkovo vědomí opět dopadne na tvrdou zemi; ale v nebi nic neklesá zpátky. Lze si představiti, jak individuální zbytek sleduje
neustále formu, jež se vznáší a unáší jej s sebou ve své chvále,
a jak ten zbytek se účastní všech stupňů věčného vystupování
v stálém světle. Hle duše, přioděná svým tělem ne dvouletým,
dvanáctiletým nebo třicetiletým, nýbrž tělem všech okamžiků svého
života, když každý z těch zlomků jejího věku jest připojen k věčnému účastenství, v němž se sjednotíme v obcování ducha a těla
toho dne, až se ti dva neobejmou jen provisorními svazky, jež
pro ně utkaly čas a prostor. Duše vstane jaksi se všemi dětstvími,
•) 1. Koř. XV.
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jinošstvími a dospělostmi svého těla; bude to s její jednotou asi
jako s jednotou hudební skladby, nebo přesněji, skulptury vyjádřené hudbou. Dynamika má svou stabilitu v sobě, ne mimo sebe.
Právě umění, opakujeme to ještě jednou, nás učí snášet tuto kontradikci. Umělec dovede číst v Bachově fuze architekturu, již myšlení dobře fixuje, a to je také nejlepší způsob obdivu.
Umění nás tedy zvyká na tajemství snášení protiv, jež bude
jasné až v slávě. Příklad: připouštíme, že nějaká věc v pohybu
může být postižena ve fixaci svého intelektuelního bytí. A vidíme,
že umění dobývá svých účinů, jež rozradostňují nebo zneklidňují
duši, buď z rozkladu něčeho početného, co je v prvotní ideji současné, v nepřetržité trvání, nebo z kristalisace zadrženého okamžiku,
nebo z různých oddělených okamžiků, uvedených v umělou jednotu, nebo z pokusu o soustředění vícera rozptýlených pohybů,
nebo konečně z pokusu o zvěčnění toho, co uhadujeme nesmrtelným v tom, co míjí a je odsouzeno k smrti. Umění uhaduje svým
způsobem příští realitu těla, již svatému Pavlovi ukazuje kontemplace: » S e m i n a t u r in i g n o b i l i t a t e , s u r g e t i n gloria.«
Umění se snaží nalézt v konečnu opěrný bod pro toto vzkříšení. Řeklo by se, že upozorňuje Věčnost na jistý druh této vezdejší »ignobilitas«, jež by mohl být základnou pro jednotliviny
glorifikace, jíž si lidské srdce žádá ne bez transcendentního důvodu. Neboť existuje vždycky nadpřirozený cíl pro naši žádost a
otázkou moudrosti jest jen po pravdě ozřejmiti její smysl. Řekl
jsem už, že se umění učilo u milenců. Jako ti, když zavrou oči,
aby zapomněli na prostor a nemyslili už na čas, pohříženi v jakési
rozvití celé bytosti vně danou sféru, jež vězní jejich duše, zasazuje
se umění o každou možnost věčného spojení formy a látky. Křik
Jobův jest křikem všeho milujícího stvoření, jež volají všechny
jeho hlubokosti, i když jim nenaslouchá: »Uvidím Boha ve vlastním těle.« A umění se snaží s větší či menší obratností vysvětliti
naší duši, jak by se to mohlo uskutečnit. Jestliže nevypravuje to,
nevypravuje v pravdě nic.
Opakuji, že jeho touhou jest vždycky vtělit ducha, nebo spíše
vyprávěti, jak se duch vtěluje; fixovati čas a jeho prostorové obrazy
v živoucím znaku, v znaku nikoliv abstraktním, nýbrž co možná
nejtělesnějším. Čím tělesnější je a čím je smysl jeho hlubší, tím
vyšší a autentičtější je jeho výraz. Abstraktní umění jest nakaženo
heresí; pouští se na území vědy, jež užívá ryzích znaků, kdežto
ono má užívati jen znaků, které jsou těly. Nemá-li pokory, nemá
už také hloubky, jen absurdní ctižádosti; je redukováno na úzký
lidský okruh a jeho vzlet je falešný. Nadutost lidí, kteří neklekají,
mu zatvrzuje obličej, a když se chce radovati, dovede se jen chraplavě smát. Pokora umění je v tom, aby se učinilo tělesným a tíhlo
k duchovosti, jež by byla opravdu duchovostí těla. Svatý Pavel
zajisté předpovídá »těla duchovní« na místo našich těl »nízkých«
a »netvárných«. A jakou radostí je pro umělce naděje na takový
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smír, ta nesmyslná, ale naprostá touha umění. Jestliže umělec vzdoruje této naději, možno říci, že Panna Maria nemiluje jeho díla.
Hudba rovněž užívá jen těl, ale bližších svému vzkříšení,
a jejím úkolem jest tlumočiti bezprostředněji než ostatní umění
závislost látky na formě. Jemný materiál, jehož užívá, jí v tom
pomáhá. Ohlašuje přímo rychlé stoupání oslavených těl a pronikání obsahů, o d p r o s t o r ň u j e v jistém smyslu, úměrně obnovujícímu času. Jest analogickou stránkou oslavení, tou, jež stoupá jako
plamen a probouzí vlny vědomí, kdežto statika by byla stránkou,
v níž se fixují bohatství bytí a zvěčňují objevy lásky. Hudba je
narativní a psychologická, ale, poněvadž neopouští půdu tajemství
- a Bůh nás chraň umělců, kteří by ji chtěli aklimatisovat jinde poněvadž se znalecky snoubí se všemi záhyby duše a přepisuje
všechny její reakce, postihujíc je zároveň zvenčí i zevnitř, a poněvadž pohání smysly po stopách ducha, má hudba užší vztahy
k látce než ostatní umění.
Ale dík solidaritě zákonů sdílejí i tato její kořist. Neboť umění
se pronikají na základě jednoty jejich c a u s a e f i n a l i s , jež dovoluje, aby se ta a ta kombinace linií a obsahů, ta a ta organisace
plánů vyrovnala řádu hudebnímu a dobývala stejných účinů, jako
zase oplátkou jsou v symfonickém díle nezbytné kvality architektonické, plastické či barevné, a to nikoliv ve funkcích vedlejších nebo
pomocných, nýbrž podstatných a vnitřních. Architektura, sochařství
a malířství mají neméně než hudba za předmět odkrývati rytmus,
zpěv a melodii vesmíru.
Činí tak ovšem v různých modech, protože se především liší
jejich látka a nástroje, jež má umělec pro její ztvárnění, a za druhé
proto, že problém umění obsahuje nekonečný počet dat, po příkladu všemohoucnosti Boží, jež vidí věčně se k blaženosti obnovovati počet oslavení. Ale toto oslavení se pro umění odehrává
skrze lidskou formu; kanály smyslů umožňují člověku postřehnouti
dotazování četných věcí, jež jsou mimo něho. Kdyby nebylo oddělených smyslů, nepotřebovalo by se dělit ani umění. Bylo by jako
duch, jenž toto rozdělení nezná a pro nějž plastika a hudba jsou
jedno. Ale tak se i v tomto přizpůsobení k povaze člověkově,
k jeho trojrozměrnému tělu, kde jsou orgány odděleny a smysly
mají každý své odlišené panství, přidělené jim po zákonu věčné
moudrosti, v té povolnosti intelektuálního světla, jež si razí sensibilní cestu, aby proniklo do srdce člověkova, shledáváme opět s velikým poučením umění, jehož by bylo nemoudré nedbat a jehož
plnou hodnotu prakticky ukázalo křesťanství, kult vtěleného Slova.
Není bodu v prostoru, není okamžiku v čase, jež poskytly
možnost bytí některému tvoru, aby odtud Bůh nemohl dobýt, chce-li,
podíl, hodný Sebe. Toť jeho moc transfigurace, již rozechvěje v celém rozkyvu ve věčném okamžiku vzkříšení těl. Stačí mu zajisté,
aby se dal vidět skrze to, co není On, a stvořil tak tolik theofanií,
kolik si jich bude žádat sláva a kolik jich bude zapotřebí lásce.
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Tak jako relativno obsahuje absolutno své proporcionální relativity,
tak i vědomá bytost implikuje neměnný vztah s Bytím bytí, a v den,
kdy Princip zazáří v Cíli, vstoupí i ona v stav transfigurace.
Umění tedy ukazuje něco z toho tajemství; poměrem, jejž vtiskuje látce, mluví k naším smyslům, naší inteligenci, k našemu srdci
o neuchopitelné jednotě; chce se vymknouti zákonu Pádu fixujíc
čas a komponujíc prostor. Z čehokoliv, z citu, z gesta, z křivky,
úhlu, plánu, těla nebo plodu dobývá závěr duchovní. Také ono
vytyčuje základy pro transfiguraci, ale přirozené, třebaže směřující
k duchu. Ale je výjimečné v řádu přírody, poněvadž zachází s tělem, jako by bylo duchem, a s duchem, jako by byl tělem. Je na
hranicích přírody, je z konečná, jež se dotýká nekonečna, a srdce
by puklo, kdyby umění mohlo skutečně přecházet z jednoho do
druhého.
Přel. J. Franz

RUDOLF VOŘÍŠEK

ETHOS POZNÁN!
Obecným majetkem celého intelektuálního světa, kterému je
dána do rukou »kultura« a vše, co s tím souvisí, stalo se přesvědčení, které můžeme krátce vyjádřit slovy jednoho z českých filosofů: »Nejvyšší stupeň poznání, jehož člověk může dosíci, jest věd e c k á p r a v d a o b j e k t i v n í a ta mu jest také kriteriem, jímž
měří všecku ostatní pravdu«.*) Nemíníme zde rozebírat onu nudnou
a akademickou knihu, z níž vyjímáme citát, jakožto doklad přesvědčení, které zúžilo člověka tím více, čím intensivněji se rozšířilo
do celého života a proniklo všechny jeho oblasti. Neboť pohlédněte
jen kolem: máme vědecký a moderní názor na výchovu mládeže
a co nám ze škol vychází, jsou ubohá lidská torsa, opakující několik dat a pouček bez sebemenšího o p r a v d o v é h o vztahu k tomu,
co jest ve světě vpravdě duchovního a co přesahuje užitkovou a
denní sféru lidského zájmu; torsa, bez sebemenší kultury srdce a
nitra, ploužící se po povrchu života a věcí. Máme vědecký a racionalisovaný systém výroby, ale ten, kdo je s ním tak úzce spjat dělník - vychází z továren a dílen bez radosti, která kdysi provázela každou práci, neboť svazek mezi ní a jím byl živoucí a lidský
a dnes je jen námezdným poměrem, jak zní vědecký termín, což
má zajisté znamenat, že jde o poměr dvou věcí - poměr vždy a
kdykoliv zrušitelný. A konečně, máme vědecký názor na svět, na
náboženství, ba i na Boha, a nikdy snad nebylo tolik lidí zlomených, roztříštěných a nakonec i lhostejných jako dnes.
*) J. Tvrdý: Nová filosofie, Praha 1932, str. 58-99.
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To tedy nutí k úvaze a k srovnávání. Chápání vědy, jak se udržuje v dnešním intelektuálním povědomí a jak je vyjádřeno v hořejším citátu, obsahuje v podstatě dvě tese: 1. že věda vyslovuje
objektivní pravdu a 2. že tato pravda jest kriteriem vší pravdy
ostatní. Byl to v polovici minulého století A. Comte, který dal
oběma tésím pregnantní výraz svým positivismem a podepřel je
nadto ještě filosofií duchovního vývoje, jak ji podává jeho zákon
tří stadií. Tento zákon tvoří, tak říkajíc, substrukturu dnešního evropského myšlení vůbec, onoho myšlení, které se vydává za moderní,
rozuměj vrcholné v duchovním vývoji vůbec. Zákon tří stadií, jak
známo, říká v podstatě, že duch lidský jde od theologického stupně
poznání, kdy skutečnost jest vykládána působením bohů nebo Boha,
přes stupeň metafysický, kdy místo božího působení nastupují entity
metafysické (ideje, síly) k vrcholnému stupni positivnímu, kdy jen
zkušenostně konstatovaná fakta a jejich vztahy jsou předmětem
poznání. Positivismus jako celková filosofie, která z toho chápání
plyne, nechť je charakterisována tím, kdo ji označil za filosofii typicky českou: »positivismus... usiluje o celkový, jednotný názor
na svět na základě jen vědeckém s vyloučením transcendentna,
nepřipouštěje jiného poznání mimo rozum a neuznávaje jiných
pravd než vědeckých«. Co znamená tedy tento zákon tří stadií a
ono radostné přijetí positivismu celým evropským lidstvem, co znamená jeho ovládnutí všech duchovních sfér na Západě, i když se
snad jako vědecká metoda opouští? Ať jakkoliv jest tento zákon
vědecky a filosoficky nesprávný a nesmyslný, jest - jako zákon
duchovního vývoje evropského - přiznáním velikého duchovního
rozkladu a úpadku, jest přiznáním strašného vymírání a vymření
N a d p ř i r o z e n é h o v evropském lidstvu. Ať jakkoliv jest positivismus falešný a nesprávný i jako filosofie, jest přiznáním, že toto
Nadpřirozené už v lidstvu nežije, že je to jen rozum ponechaný
sám sobě (nikoliv inteligence, proniklá světlem víry) rozum (ratio)
nejen kvantitativní a mechanický, ale a u t o n o m n í , jehož podstatou
je snižovat všechno do své roviny, a že tento rozum dnes určuje
duchovní život a organisuje lidstvo. Nelze namítat, že positivismus
jako vědecká metoda a jako filosofie dnes už dohrál svoji roli a
že dnešní věda a filosofie revidují své poznávací metody a že svět
se jim jeví podstatně jinak než jemu: tento positivismus jako duch,
jako atituda a vztah ke skutečnosti zůstává; zůstává jako racionalismus, jako potvrzení naprosté a s e i t a s lidského rozumu. Ať jsou
jakékoliv teorie o vzniku moderní vědy, ať ji vykládáme s Schelerem z vůle k moci nebo z kvantitativního a mechanistického chápání skutečnosti, podstatné je to, co postihl Comte svým zákonem
tří stadií a v čem vidíme jeho - byť negativní - hodnotu: že positivismus (a nikoliv jen jako směr, ale jako celková atituda) jest
plodem a vyvrcholením evropského rozkladu a sekularisace ducha,
naprostým a jednoznačným přiznáním, že Víra v tomto lidstvu
zemřela.
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A to je podstatné. Nezavazuje nás však toto chápání Comteova
zákona tří stadií a tím i chápání vědy k tomu, abychom šli hlouběji?
Abychom ponořili i poznání hlouběji do bytostné struktury lidské
existence? - Uvedli jsme jako prvou tési vědeckého poznávání,
že se pokládá za objektivní. Věda, filosofie a tedy rozum sám o sobě
chce dosahovat poznání podstatného, »objektivního« v tom smyslu,
jakým objekt opravdu jest. Ovšem, jak jsme již řekli: má to být
rozum sám o sobě, a to ve dvojím smyslu: oproštěný ode všech
zbytků stadia theologického a metafysického a oproštěný dále ode
všeho, co jest - jak říkají moderní filosofové - »subjektivní« a co
tvoří emocionální, nebo lépe existenciální strukturu člověka a co
dle jejich přesvědčení zkřivuje a anthropomorfisuje poznávaný předmět. Toto dvojí oproštění mělo tedy vědě zaručit objektivní platnost
poznávání a učinilo z ní také organisační princip života. Ovšem,
za cenu toho, že »objektivní« obraz světa, který tato věda podala,
vyloučil opravdu z člověka, co je na něm lidského, a v jeho teoretickém výkladu, především psychologickém, přehlédl právě to podstatné v duševním životě. Jakožto organisační princip života v kapitalistickém hospodářství a v celém společenském zřízení šel tento
autonomní rozum proti člověku samému a vyloučením veliké části
lidí ze společnosti rozvrátil celou pospolitost. Kde tedy jest ta objektivní platnost vědeckého poznání? Namítne se ovšem, že takto
jsme charakterisovali kvantitativní a mechanistické chápání skutečnosti a to že právě teď podstupuje důkladnou revisi a je vlastně
z kořene vyvráceno. Ze psychologie překonala atomismus a asociační teorie a obrací se ke zkoumání celku a smyslu duševního
života, že biologie opustila dávno již mechanismus a vrací se k uznání životního principu, který je nadřaděný fysicko-chemickým
pochodům v organismu a svojí totalisační schopností povznáší je
do vyšší roviny, že i v hospodářství opouští se systém kapitalismu
a usiluje se o hospodářskou vázanost a o plán. Tyto všechny skutečnosti jsou nám známy a víme také, jak ve filosofii se vrací
znovu otázka, co jest člověk a jaký jest jeho smysl. Ale právě
o tohoto člověka v jeho totalitě jde. Neboť k čemu všechna tato
biologie, psychologie a anthropologie, které vlastně zkoumají člověka
obecně a jako výslednici duševních, životních nebo i duchovních
jevů, není-li vědomí toho, že je to bytost, která má m o ž n o s t své
vlastní existence a že k jejímu poznání nestačí rozum sám o sobě,
neboť není s to, aby odkryl onu hloubku, v níž jest jeho existence
ponořena. Takové poznání má své ethos. Středověcí myslitelé věděli, že poznání jest ponořeno hluboce do etického základu naší
osobnosti, že stupeň jasu našeho poznání závisí na vnitřním osvětlení a pročištění osobního bytí a jest jím podmíněno. Poznání skutečnosti a zvláště poznání člověka není podmíněno jen rozumem,
jak o něm mluví věda, oproštěným a odtaženým od existenciálního
základu - aby tak byla zaručena jeho dokonalá objektivita - pohnání naopak jest provázeno bázní před bytostným jádrem každého
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člověka a před hlubokým smyslem skutečnosti vůbec, která i v nejvyšším jasu poznání jest ponořena do mystéria, neuchopitelného
pojmem a rozumem samotným. Bázeň - nikoliv psychologický pocit, nýbrž cosi existenciálně stálého - jest uctivý odstup, který máme
k věcem a lidem tohoto světa a k jejich ontické podstatě, k tomu
neporušitelnému, co v nich jest a co nesmí být zkřiveno, má-li náš
pohled a náš vztah k nim být přímý. A bázeň - ona goethovská
»Ehrfurcht« - jest dále i uctivým odstupem k sobě samému, k vnitřnímu růstu, který souzněním se vším stvořeným a jeho puzením
k bytí a tím k dokonalosti odpovídá na akt lásky, jímž všechno
bylo stvořeno, bázeň jest zároveň bdělým odporem ke všemu, co
tento růst a tuto věrnost vnitřnímu puzení v nás ruší. Není však
už tím řečeno, že rozum, odtržený od svého existenciálního základu
a ponechaný sám sobě, nedosahuje tohoto poznání a že proto ani
nemá onen uctivý odstup a zároveň láskyplný vztah k věcem a
lidem? Není tím však řečeno, že bázeň není jen »zážitkem«, jak
se domnívá moderní psychologie, zážitkem, který jen náhodně provází vědomý stav duševní a který vzniká a zaniká (při čemž tato
psychologie jakoby mlčky uznávala, že tyto zážitky jsou jakýmsi
»nejsoucnem« proti jedině reálnímu rozumu jakožto ratio),
nýbrž něčím, co patří ke konstituci existence a co jest poukazem,
že člověk již před vědeckým a racionálním poznáním celou svou
bytostí chápe toto jsoucno jako něco, co není samo ze sebe, ale
co mluví o Tom, který jest věčně skrytý - který jest »Deus absconditus« a přece v tomto jsoucnu stvořeném, jímž jsme i my sami,
poznáváme jeho slávu a velikost a chvějeme se uctivou bázní před
nejmenším z toho, co stvořil?
Z této bázně, která jest existenciální a nikoliv psychologické
konstitutivum člověka, plyne i určité chování. Nemůže to však
zajisté být ani vůle k moci, ani - zvláště pokud jde o poznání racionální hybris, která chce vtěsnat skutečnost a člověka do rozumových formulí a schémat. Tím chováním jest pokora. Je to vztah,
v němž se skláníme před ontickou podstatou věcí, kterou jsme poznali v uctivém odstupu a bázni, v němž se skláníme před tím neporušitelným, co tkví v každém člověku a co nás naplňuje tušením
nezměrného tajemství, v němž je všechno jsoucno ponořeno. Pokora, která se sklání před nejprostší věcí a nejmenším z lidí, jest jen
formou lásky, která odkrývá jsoucno v jeho plnosti a jejíž pohled
nekřiví a chování není vůlí k moci. Bázeň a pokora o d h a l u j í skutečnost a člověka v té tvářnosti, v níž poukazují tam, kam rozum
sám nedosahuje a kdy jeho vášni jest popírat sama sebe (Kierkegaard). Zde se věda a tedy rozum zastavují a musí zastavit. Nepřivádí nás však toto poznání v bázni a pokoře a tedy v lásce do
jiné, vyšší roviny, v níž skutečnost se nám jeví zcela jiná a ponořená do hlubší sféry než vidí věda a positivismus, nejen jakožto
určitý směr, ale jako celková duchovní atituda, která i dnes jest
stále rozhodující v intelektuálním povědomí většiny z nás? Neni
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toto poznání v bázni a pokoře a tedy v lásce a tedy ve Víře teprve tím poznáním, které můžeme označit jako »objektivní«, a není
teprve toto poznání kriteriem poznání vědeckého ? Není teprve toto
pravým v ě d ě n í m , i když ne vědou, jak si ještě dnes stále představujeme? »Omnia amare in Deo«, tak zní hluboké slovo Augustinovo a tedy i »omnia cognoscere in Deo« jak bychom mohli říci,
a zní to jako apel na ty, kdož s Comtem sdílejí to přesvědčení,
které on vyslovil tak jasně a přesně a které v rozumu samotném
vidí záruku objektivnosti a kriterium všeho ostatního poznání i když to není rozum matematický a kvantitativní. A nejen to:
které zároveň pokládá tento rozum za jediný organisační princip
života a společnosti vůbec.

F. J. J. B U Y T E N D I J K

VYCHOVÁ MLÁDEŽE ŽIVOUCÍM
JEDNÁNÍM
Je tomu víc než patnáct let, co Max Scheler, s ojedinělou tehdy
odvahou k pravdivosti, načrtl strašnou situaci, v níž byla evropská
kultura a vzdělání. Plna naděje však zněla prorocká slova od nás
mladších tak obdivovaného filosofa, který nám ohlašoval přicházející
přetvoření, renesanci, převrat starých hodnot: »Bude to jako první
krok do kvetoucí zahrady toho, kdo žil dlouhá léta ve vězení.
A tímto vězením bude lidské prostředí s jeho civilisací, omezené rozumem, zaměřeným jen na mechanické a mechanisovatelné. A onou
zahradou bude - pestrý svět boží, který - i když ještě v daleké
dálce - vidíme vznikat a jasně nás zdravit. A onen uvězněný bude evropský člověk dneška a včerejška, který jde, vzdychaje a stenaje
pod břemeny svých mechanismů, jen zemi v svém pohledu a tíži
v údech, a který zapomněl svého Boha a svého světa.«
A dnes... po patnácti letech stojíme u lože své nemocné kultury
a slyšíme se všech stran tentýž soud o nesvobodě člověka, o všeobecné desorganisaci, o nepochopitelných plochostech našeho věku.
I když vědy pokračují v svém autonomním vývoji a jejich poznatky a problémy se staly skoro obecným majetkem širokých
lidových vrstev, i když technický pokrok novinami a radiem každému člověku bez námahy přináší nesmírný proud pestrých obrazů
z celého světa, myšlenek a mínění z přírody a umění, přece nebylo
v žádné době pravé vzdělání nutnější a těžší.
Zvláště to ovšem platí o vzdělání naší mládeže.
Dovolte mi, abych v úvodu našeho tématu ješte jednou přenechal slovo kolínskému filosofu, bohužel příliš záhy zesnulému,
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aby nám svou duchaplnou řečí řekl, co jest podstatou vzdělání
a procesu vzdělání ducha.
»Vzdělání, cultura animi, není vědění a prožívání, nýbrž vzniklá
forma, utváření celkového lidského bytí.
»Usilovati o vzdělání« znamená hledati s živým zápalem ontickou účast a podíl ve všem, co jest v přírodě a v historii světově
podstatného a nejen náhodná jsoucnost a bytnost.
Proces vzdělání ducha jest zároveň přenesení předmětného vědění do nové živoucí síly a funkce - přenesení materie vědění do
síly k vědění - tedy pravý funkcionální růst samotného ducha v procesu poznávání.
Vědění, které se stalo vzděláním, jest vědění, které nechřestí
nestrávené v žaludku - jest to vědění, o kterém vůbec nevíme,
jak jsme je získali, odkud je máme. Goethe to žertovně a trefně
popsal, když v jedné rozkošné básni o obraze proti »originálním«
lidem říká, že už neví, kterými husími a kachními pečeněmi atd.
si své bříško vykrmil! Plně strávené a plně asimilované vědění,
které se stalo životem a funkcí, nikoliv »vědění poznatkové« nýbrž
»vědění zkušenostní« (mínění), vědění, jehož původ a vznik není
označitelný - to teprve jest »vědění vzdělanostní«.
Jeden z nejlepších populárních výměrů vzdělanostního vědění
jest také od Williama Jamese: »Jest to vědění, na které se nemusíme
rozpomínat a na které se ani rozpomínat nemůžeme.« Já bych k tomu
dodal: jest to v každé životní situaci zcela připravené, k projevu
přichystané, »druhou přirozeností« se stavší a konkrétnímu úkolu,
požadavku chvíle přizpůsobivé vědění.
I náleží k podstatě v z d ě l a n o s t n í h o v ě d ě n í , ž e j e s t nevtíravé, p o k o r n ě prosté, n e s e n s a č n í , n e h l u č n é , nenáp a d n é , s a m o z ř e j m é - a v ž d y si z á r o v e ň v ě d o m o m e z í
s v é h o vědění. Pýcha ze vzdělání, v ě d e c k á p o v ý š e n o s t
j e s t n e v z d ě l a n o s t a p r i o r i ; d o m ý š l i v o s t ze v z d ě l á n í teprve. » V z d ě l a n ý , ř e k l mi j e d n o u j e d e n c h y t r ý muž, j e s t
ten, u n ě h o ž n e p o z o r u j e m e , ž e s t u d o v a l , k d y ž s t u d o v a l ,
a u n ě h o ž n e p o z o r u j e m e , že nestudoval, k d y ž nestud o v a l a Pravé vzdělanostní vědění ví proto také vždy přesně, co
neví. Je vždy zároveň tou ušlechtilou starou »docta ignorantia«,
o níž napsal německý kardinál Mikuláš Cusanský tak hlubokou
knihu, jest vždy zároveň také oním opravdu sokratovským věděním nevědění, onou »uctivou bázní před jemností věcí« - jak to
nazýval Nietzsche - v níž už citově chápeme, že svět jest o tolik
větší a tajuplnější než naše vědomí.«
Tento případný výklad Maxe Schelera ujasňuje nám zřetelně
a čistě cíl, který máme mít před očima při výchově mládeže.
Není však vzdělání mládeže podstatně jiným procesem než
vzdělání dospělého ? budeme se tázat. Není východisko, které vyvádí
zralého člověka ze zajetí mechanisované kultury - jiné než cesta,
kterou musí jít mládež, aby dosáhla vzdělání?
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Nesporné jsou zde rozdíly, které vyžadují jiné duševní techniky, stejně jako jiných pomocných prostředků z vnějška. Život lidí
naší doby, s jeho systematickou nesvobodou, s jeho nesčíslnými
závazky, předpisy, pravidly, s jeho prostorovým a časovým fixováním, s jeho racionalisovaným a automatisovaným dovozem duševní potravy, s jeho hřišti a prázdninami se blíží stále víc životu
někdejších školních dětí. Jevy přizpůsobení této p e r m a n e n t n í
š k o l e vystupují stále zřetelněji. Primární naivita v dobrém i zlém,
nezřízené chování, hra jako jediný zdroj štěstí, infantilismus, snad
ještě pubertální chování a především hysterická úzkost před stárnutím zdají se být přizpůsobovacími prostředky, které musí moderní člověk zavěsti, aby učinil snesitelným ten nikdy nekončící
školský život. Slyšel jsem říkat ve vášnivém hovoru lidi zralého
mužného věku: »Později, až budu jednou veliký, budou vidět.« To
bylo ovšem přeřeknutí, volání z hlubin života, tragická věta, která
však odhaluje celou školáckou situaci moderního člověka, jeho n e pochopitelnou plochost«, ale také jeho nikdy neutuchající puzení
po osvobození, vykoupení, vzdělání. Zdá se, že jest jen jediný prostředek - nehledíme-li k výjimkám - pro toto osvobození a vzdělání. Je to útěk ze světa v jeho mnohých formách, ať je to estétství,
ať oddání se nějaké libůstce nebo sportu, ať v hlubším smyslu
útěk ze světa těžkomyslností, »nutnost zrození věčna v člověku«
(Guardini), cesta ke klidu, k vědomí skrytosti« před nesnází nutnosti. »Oddaný klidně gráciím a musám, čeká až ocel hrůzně zasviští z klidného luku nutnosti« (Schiller).
Je to také cesta, která má vést mládež k vzdělání? Měli bychom učit mládež j e n trpět a sublimovat, být opuštěn, vzdalovat
se světa a života?
Vím, že mnozí tuto metodu už zkusili, a jsou to snad nejlepší,
nejvznešenější z vychovatelů.
A přece - : člověk se narodil v tomto světě a pro tento svět
a ten pro něho. Organická jednota člověka a světa jest jediný důvod existence obou a řekl bych i jejich v ý c h o v y . A tak v nás
žije víra v možnou výchovu mládeže vázaností k světu a životu.
Vzdělání vázaností jest jediná cesta, která odpovídá podstatě mládí.
Pozorujeme-li mládí, jak se jeví u člověka a zvířete, vystupuje
jasně základní znak mladistvé formy a dynamiky: je to neusměrněnost každého tělesného a duševního hnutí, která plyne z n e d os t a t k u vnitřní a vnější, neustálé, organické vázanosti. Prostor a čas
působí jen impulsy vedle sebe a po sobě následujícími a také vnitřně
jsou pudy a představy, motivy a myšlenky jen volně spjaty, neorganisovány a nediferencovány. Tak jest dítě nehotovým obrazem,
neboť obraz, malba má organickou stavbu a diferencovanou jednotu.
Dítě n e n í vzděláno a n e n í vázáno a t o chtěl bych tvrdit
jako první thesi: V z d ě l á n í m l á d e ž e d ě j e se j e n v á z a n o s t í .
Žádná živá bytost se nevyvíjí k hotové formě jen z vnitřních sil.
To ukazuje už život zvířat.
536

Biologie se dříve při isolovaném chápání zvířat dívala na vznikání hotového organismu jako na samostatný vývojový proces.
Prostředí bylo jen místem vzniku; nanejvýš dodávalo potravu a
energii, která byla rostoucím organismem zpracována. Teprve hotové zvíře - a tak i člověk - mělo vstoupit do světa až dosud
jím neovlivněného, mělo reagovat na jeho vlivy, aby se tam v boji
o bytí uplatnilo.
Toto pojetí autonomie vývoje v mládí jest jen z části správné.
Správné u něho jest, že vloha obsahuje mnoho vlastností, snad
v principu všechny vlastnosti hotového organismu. Nesprávný však
jest názor, že objevení se těchto vlastností vede k hotovému organismu. Ke každému orgánu náleží funkce a vztah okolí jest základem k tomu, že funkce se pojí k funkci a životní melodie každého jedince zaznívá. Teprve přizpůsobením organismu k jeho
okolnímu světu tvoří se vnitřní složení, forma, chování a jednání.
To je právě rozdíl mezi formou krystalu a organismem zvířete (Houston Stuart Chamberlain), že forma jest pevným seřazením stejných částí, organismus představuje rozmanitou jednotu,
v níž tkví »tajemný zákon« (jak už poznal Goethe, veliký znalec
života). Organická forma jest proměnná; žádné dva listy, žádná
dvě zvířata, dva lidé nejsou si podobni, i když v každém útvaru
působí »tajemný zákon druhu«.
Vzdělaný jest však organismus jen tehdy, když uchovává svoji
i n d i v i d u á l n í strukturu, svůj v l a s t n í tvar, a moderní biologie
a srovnávací psychologie zvířat mohla dokázat, že toto vzdělání
zvířete se děje jen pevnou vázaností na jeho okolní svět. I když
vloha určuje d r u h zvířecí formy, individuální vzniká v soubytí
a soužití s prostředím.
Ne tak, jak se také ve výchově dlouhou dobu rozumělo jako
axiomu, že zvíře a člověk jsou výtvory svého okolí, nýbrž tak, že
každé zvíře svou vlastní činností zároveň se svým okolím tvoří
uzavřenou jednotu, j e d i n ý o b r a z .
Nazveme-li vnitřní základ zvířecího chování jeho vnitřní svět
(Innenwelť. v. Uexküll) můžeme pak krátce říci: Vnitřní svět a
okolní svět zvířete se navzájem určují.
Organismus jest totiž víc než individuální statický útvar, jest
individuální d y n a m i c k ý celek, a tak jako se netvoří jazyk bez
sluchu, tím méně může existovat organická dynamika bez současného pohybu světa.
Je-li vzdělání vázaností nejhlubším dynamickým zákonem organismu, pak musí i vzdělání člověka vznikat vázaností. Neboť i když
člověk má vlastní znaky druhové a jeho duchovní podstata jej
vyzdvihuje vysoko nad zákony všeho ostatního živého tvorstva,
jest přece i d u c h člověka o r g a n i s o v á n a roste, diferencuje se
v procesu vzdělání a jest tak podřízen podstatným znakům a zákonům každého organického vývoje.
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Jest zásluhou paní Montessoriové, že tuto souvislost hluboce
poznala.
Jejímu systému byl - snad pro nejasnosti v jejich výkladech předhazován biologismus, avšak při tom se zcela zapomnělo, že zákony vzdělání u organismů musí platit i pro vývoj lidské duše,
pokud jest organickou jednotou.
Biologismus by byl, kdybychom připisovali dítěti vývojové a
životní zákony zvířete a výchovný pokus zařídili tak, že bychom
nechali s r ů s t dítě a prostředí v uzavřenou jednotu, v jediný obraz
- ideál naturalistické pedagogiky.
Avšak vzdělávací prostředí, které připravuje dětem Montessoriová, nemá být samo předmětem vázanosti, nýbrž jen prostředkem
k spojení ducha s jeho vlastním, jemu náležejícím světem, s »mundus intellectualis«.
Má-li se tedy vzdělání mládeže uskutečňovat vázaností, ptáme
se: v á z a n o s t k č e m u ?
Dříve však, než se pokusím o zodpovědění této otázky, chtěl
bych odpovědět na jednu poznámku, která se vtírá, když slyšíme, že
každé vzdělání vzniká jen vázaností: N e m á s e n a o p a k v z d ě l á n í
p r o v á d ě t s v o b o d o u ? Není právě výchovný systém Montessoriové výchovou v svobodě? Na to je nutno krátce odpovědět: nikoliv.
Montessoriová vyslovila jasně a zřetelně, že chce vychovat
dítě k svobodě. A té dosahuje vázaností dítěte. Jeden příklad to
objasní. Náleží k vzdělání člověka - nejen dítěte, ale v nejhlubším
smyslu k nejvznešenější duchovní struktuře každého člověka - chovati se jistě a klidně a nikoliv proti věcem - také duchovním útočiti, je podmaňovati a ničiti. Dítě v nepořádnosti a v neovládnutí svých pohybů to nedovede. Stará škola vynalezla nejen nehybnou školní lavici a pevný, zatknutý kalamář, nýbrž denně ochromuje povel »klidně sedět« a »klid« pohyblivost dítěte.
Ve škole Montessoriové jsou stoly, židle, nesčetné předměty
jako sklenice, kalamáře, akvaria a květiny, které by mohlo dítě
zvrátit a zničit, neboť může jít kamkoliv, všechno přenáší, smí se
posadit a vstát, něco si přináší atd.
Mohli bychom to chápat jako ne-vázanost, avšak hlubší pozorování nám ukáže, že to jest právě vázanost. Dítě je totiž vázáno
na pohyblivost, snadnou rozbitelnost, na labilitu věcí. Vázanost na
dané nářadí, krocení, vlastní kázeň pod neustálým tlakem prostředí,
nutnost dosahovati poznání z vnitřního neustálého popudu působí proti každému rozmazlení a zženštění. Ona často slýchaná
námitka proti škole Montessoriové, že její výchova jest rozmazlením, jest lichá. To ovšem musí být řečeno: jako se falšují všechny
pravé věci a jako právě ty nejjemnější a nejduchovnější akty jsou
nejcitlivější na pokažení a zradu, tak může také ze školy, kde se
nechápe vlastní smysl montessoriovského vzdělání, vzniknout karikatura a může podporovat buď nepořádek a dětskou hrubost nebo
také rozmazlení a bezuzdnost.
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Právě ta skutečnost, že mnoho t. zv. »moderních« lidí, zlákaných Montessoriovou slovem »svoboda«, se pokoušelo zmocnit se
tohoto systému, vedla k tomu, že se ztotožňoval s tradicí a náboženství nepřátelskou svobodomyslností.
Proti tomuto povrchnímu soudu mluví vychovatelské výsledky mnohých montessoriovských škol na př. v Holandsku, ocenění
tohoto způsobu výchovy od katolíků a protestantů a zvláště ovšem
osobnost paní Marie Montessoriové sama. Není to t. zv. »moderní«,
ale klasicky velkorysá Italka, která svým světu radostně přitakávajícím způsobem života, svou produchovnělou náboženskou výchovou jasně dokazuje, že její světový názor a její vůdčí myšlenka
ve výchově je podstatně rozdílná od všeho toho, co ve špatném
smyslu označujeme jako »modernismus«.
Nikoliv nevázanost jest tedy vůdčí myšlenkou montessoriovské
výchovy. Kdo zná montessoriovskou výchovu v praxi, ví, že váz a n o s t dětí je právě podivuhodně v e l i k á . I když není donucování slovního a vnější spoutání těla a ducha - jako ve staré škole
- je vázanost tak silná, že se z mnoha stran pokládala montessoriovská výchova za p ř í l i š přepjatou a p ř í l i š přísnou.
Montessoriová vychovává dítě k s v o b o d ě v á z a n o s t í , t. j.
živoucí organickou vázaností na vlastnosti svého okolního světa.
Ale také theoreticky vzniká svoboda teprve vázaností. Vizme
nejprve, jak je tomu v životě zvířat. Co zde nazýváme svobodou
a puzením k svobodě, jest nutno dobře rozlišovat od svobody lidské. Vyspělé zvíře ukazuje záměrností svých pohybů spění k cíli
a v své činnosti určitost, která plyne z vnitřního pramene - zdánlivě z vůle.
Přes to - zkoumání zvířecího chování učí nás s nedvojsmyslnou jasností: každé zvířecí jednání jest chápati z organické jednoty vnitřního a vnějšího světa zvířete.
Sepětí zvířete a okolního světa jest tak vnitřní a pevné, že
oba splynou v jediný organický celek. A teprve správně učí názor
na z v í ř e c í p u z e n í p o s v o b o d ě , že to není pud po svobodě
ve smyslu nevázanosti, nýbrž naopak p u d po v á z a n o s t i na něj a k ý p u d o v ý o b j e k t . Zavřený pták, pes na řetěze, netouží po
bezuzdné svobodě, nýbrž po svém životním prostředí, po svém
hnízdě, potravě, rodových druzích atd.
Jak je tomu u člověka? Je i zde svoboda podstatná vázanost
k něčemu ? Myslím, že můžeme těžkou otázku o svobodě a determinismu obejít. Pozorováním nějakého ryzího příkladu svobodného
jednání nebo svobody vůbec můžeme poznat, že je zde vždy vázanost na něco a ta určuje nejhlubší důvod jevů. Ať je to motiv,
důvod, svědomí, uctivá bázeň před člověkem a Bohem, vždy znamená svoboda vázanost a nikoliv nesmyslnou nevázanost. Co však
nazýváme lidskou svobodou ve vyšším smyslu, onou svobodou,
která je podstatnou součástí osobního vzdělání a tedy také cílem
výchovy, to má být nyní předmětem našeho zkoumání. To nás
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přivádí zpět k otázce: má-li vzdělání vznikat vázaností, n a č se
vztahuje vázanost?
Slyšeli jsme, že Friedrich N i e t z s c h e ztotožňoval vzdělání
s mctivou bázní před jemností věcí« a že Scheler definoval: Usilovat o vzdělání znamená hledati s živým zápalem ontickou účast
a podíl ve všem, co jest v přírodě a dějinách s v ě t o v ě p o d s t a t n é h o a nikoliv jen náhodnou jsoucností a bytností. Tyto výklady
nám ukazují, kde máme nalézt odpověď na naši otázku.
Co učí Montessoriová a co má její škola dítěti přinést?
Prostředí montessoriovské školy jest prostředí kulturní, má
obsahovat v své vnitřní struktuře p o d s t a t n é z n a k y kultury.
Okolí dítěte nebudiž mechanisováno, prázdné a zaměřené k účelům, ne fantastické, neskutečné, ne naturalistické, sentimentální nebo
umělé. Vzdělávací prostředí budiž prosté, konkrétní, věcné, společenské, organické, opravdovou kulturou proniklé.
Montessoriová to požaduje tím více proto, že »domov« našich dětí bývá bohužel jen účelným zařízením k jídlu a spaní,
nebo slouží tradicionálním a museovým ideálům krásy. Zmizely
časy, kdy dítě, vrátivší se ze školy k rodičům, přišlo do živoucí
dílny. Jenom v selském dvoře, výjimečně v městě nalezne dítě ve
svém obydlí ještě prostředí, kde živoucí činnost vytváří vnitřní
skladbu.
Tak má být - a náš příklad s vázaností na pohyblivost, na
snadnou rozbitelnost, na labilitu věcí to ukazuje - dítě vázáno na
p o d s t a t n é v kulturním společenství. Má prožívat, co je klid, co
práce, zničení, co ovládaný pohyb, pomoc a pořádek.
Jak falešně se chápal výchovný ideál Montessoriové, ukazuje
významný dětský psycholog Hans Volkelt. Jeho zkoumání vyzdvihuje, že »vázaná cvičení smyslů« u Montessoriové stojí v protivě k naturalistické výchově a svobodě.
Velmi správně a pozoruhodně říká Volkelt: »Zaměstnávání se
didaktickým materiálem Montessoriové jest daleko vzdáleno od svobodného pohybu dětské mysli ve všech možných směrech, daleko
vzdáleno od samostatného objevování a zkoušení nejrozmanitějších
tvarů. Dítě, »pracující« s montessoriovským materiálem předepsaným způsobem, jest jen na úzké dráze svobodné, ba sama tato
svoboda jest v základě jen zdánlivá - jen »svoboda zdánlivá« (E.
Spranger). Neboť dítě stojí pod tajemnou d i k t a t u r o u m a t e r i á l u .
Volkelt doporučuje princip Pestalozziův: »Žádné umělé pomůcky,
nýbrž jen p ř í r o d a děti obklopující, denní potřeby a vždy ž i v á
č i n n o s t jejich má se použít jako výchovný prostředek«. N e j p ř i r o z e n ě j š í z t. zv. cvičení smyslů jsou dle Volkelta nejplodnější
Použitím tohoto principu sestavil Volkelt t. zv. nové lipské zahrady ke hraní a učebné hry, které dle způsobu Fröblova mají
děti hraním vzdělávat.
V protikladu k učebnému materiálu Montessoriové mají být při
tom dítěti dávány nikoliv isolované kvality, nýbrž předměty ke hraní.
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Zatím co při smyslových cvičeních Montessoriové má dítě
řaditi barevné plošky, jest v t. zv. učebné hře (domino s barevnými plochami, obrázkové barevné domino) úkol řádění barev zahrnut do lákavé hry s lehce pochopitelným smyslem. Barvy jsou
tak vklíněny do hry, která má smysl.
Dle mého mínění ukazuje toto pozorování Volkeltovo principielní neporozumění smyslu materiálu Montessoriové a jeho významu pro vzdělání. Právě v isolovaném, t. j. předmětně a účelově
volném podání barev jest dítě vázáno na čistou bytnost barev, to
jest na jejich podstatnou, názorově danou kvalitu. Dítě si nemá
hráti s barvami nebo seřazovat barevné p ř e d m ě t y , nýbrž prožívat podivuhodnou podstatu barev a jejich vztahy. Právě ne-vázanost na n á h o d n o u jsoucnost a bytnost věcí jest základní požadavek pro vzdělanostní vědění. V smyslových cvičeních Montessoriové jest tříben určitý způsob, jak se chovat k světu. Jest to
odhalování čistých kvalit v zážitku čistého názoru, účast a podíl
v nejjednodušších a nejelementárnějších řádech, »uctivá bázeň před
jemností věcí«. Cvičení s materiálem Montessoriové má způsobiti
jednak vázanost na podstatné, jednak p ř i p r a v o v a t p r o v á z a nost. To jest onen tajemný svazek, který spojuje tak velmi se rozcházející způsoby jednání jako řádění barev, nahmatávání malých
předmětů a ploch se znakem pravého vzdělání, oním »esprit de
finesse«, oním chováním, které se stalo druhou přirozeností, dotýkat se opatrně duchovních věcí a je vycítit a přiznat duchovním
nuancím jejich pravé místo. Jest to právě uctivá bázeň p ř e d a
vnitřní vázanost n a podstatné, neproměnné, na poslední podstatnou
skutečnost jevů. Jest to životní chování vzdělaného, který se staví
ke každé zkušenosti, každému jevu, každému poznání s vnitřní
kázní a harmonickou vázaností, která se mu utvořila v soužití
s podstatnou věcí.
Tak má při pokročilém vyučování ve škole Montessoriové
každá š k o l s k á t e c h n i k a , ať už jsou to všeobecně vnější okolnosti, ať je to zvláštní učební materiál, didaktické pomůcky, podporovat vzdělání vázaností na podstatné.
Když jsme takto zodpověděli otázku, n a č má býti vázáno,
jde-li o výchovu mládeže ve škole, přicházíme tak k další otázce:
jak vzniká toto sepětí?
A tu odpověď zní: vnitřní účasti na p o d s t a t n é m v přírodě
a v historii se dosahuje jen v a k t u p o z n á n í . To nemá být špatně
chápáno tím, že se mně - stejně jako Montessoriové - připíše intelektualistická tendence. Co nazývám poznáním, jest vědění, získané
láskyplným vzdáním se objektivně danému. Jest to vzdělanostní
vědění, které jest míněno ve slovní hříčce C l a u d e l o v ě : »chaque
connaissance est une co-naissance« (každé poznání jest sou-zrození).
Toto poznání, které má být souzrozením a soužitím se světem,
jest ovšem rozeznávat od vlastního učení a vědění s k u t e č n o s t í .
Kdo mnoho ví, jest »učenec« a nemusí ještě být vzdělaným. Naše
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školy se až dosud příliš pokoušely - snad z úcty k mandarinskému
stavu doktorů a profesorů - učinit z každého žáka malého učence.
Avšak výchova, která hledá vzdělání, dosahuje je ve škole jen
v z d ě l a n o s t n í m v ě d ě n í m . Toto však, které jest co-naissance,
sou-zrození objektu, jest v nejhlubším smyslu »milování rozumem«,
To neznamená milovat to, co uchopil rozum myšlením, a neznamená
to ani myšlení o tom, co má láska jako objekt skrze smysly. Hluboké slovo »milování rozumem« poukazuje na jednotný akt duše,
láska ke skutečnosti vytváří názorem a myšlením svazek se světem,
pravdou a hodnotou. Tak jest konkrétní věcnost vázanost na realitu,
na podstatné, na pravdu, na objektivní hodnotu, spojení láskou v aktu
poznání. Tak se rozumí tomu, že býti se světem, se světem žít a cítit
představuje vztah lásky, který je pružinou a pramenem vzdělání.
Láska, nepudová láska, která je zde míněna a kterou jsem
v jedné dřívější úvaze označil za podstatný rozdíl člověka a zvířete,
tvoří svazek mezi subjektem a objektem, aniž by oba splynuly
v jednotu. Naopak, čím více stoupá láska jako adekvátní cit, tím
více jest člověk nucen nikoliv k činu pasivního či aktivního přijímání, nýbrž k aktu sebeztráty a sebevzdání. Nepudová láska dává
vznik úžasu a údivu, základům každé uctivé bázně a poznání.
Sebe-ztráta a vzdání se činí nám věci evidentně reálními, ponechávajíce je v odstupu od nás.
Scheler má pravdu, když tuto lásku k podstatnému - o jejíž
pojmové uchopení se pokoušeli Platon, Aristoteles, Giordano Bruno,
Spinoza, Leibniz, Goethe, Schelling, Schopenhauer, v. Hartmann
a Scheler - nazývá zvláštní láskou - »láska, která je žhavou žízní
a zároveň k věcem zaměřenou nejvyšší objektivností, ba kořenem
každého „objektivního" vztahu«. Nemůžeme se zde déle šířit o teoreticky a metafysicky důležitých vztazích lásky a poznání, nýbrž
budeme sledovat dále základní problém našeho zkoumání.
Kterými prostředky - to bychom chtěli vědět - jakou všeobecnou duševní technikou má býti tento poznávací akt, který vede
vázaností k vzdělání, vyvolán, pěstěna cvičen? Zde zní odpověď:
ž i v o u c í m j e d n á n í m . Tím označujeme znak, jímž se škola Montessoriové vědomě liší od každé jiné.
Co je to živoucí jednání? I zde jsme nuceni, dříve než dáme
odpověd, jasně pochopiti, že »jednání« není jen aktivitou v obyčejném smyslu, že tedy nemusí být přivoděno viditelným pohybem
našich údů. Také ve vnímání, v myšlení »děláme« něco a psychologie
už dávno poznala - nebo znovu objevila - co se v klasickém starověku a ve středověku a snad v každé době kulturního rozkvětu
už vědělo - že vnímání není pasivním přijímáním vněmů, myšlení
není procesem kausálně se podmiňujících představ a asociací.
Všemu životu jest immanentní tvůrčí aktivita a každá duchovní
aktivita jest »jednáním«.
Za druhé se chceme zmínit o důležitém vztahu mezi pohybem
v užším smyslu a poznáním, který dokázala jednak psychologie,
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jednak zkoumání nervových nemocí. Známe židli, teprve když jsme
si na ni sedli, tužku, když jsme s ní psali. Nesčetné poznatky, a při
tom velmi podstatné, jsou chápány jen pomocí pohybu.
Za třetí dokázala zvláště S t e i n o v á (Heidelberg) že každému
vněmu jest immanentní virtuelní nebo sensorický pohyb.
Jsme-li už těmito úvahami na stopě vlastní podstatě »živoucího
jednání«, může nás vést dále ještě jiný pomocný prostředek. Abychom poznali zvláštnost živoucího jednání, musíme provésti srovnávací pozorování. Jest totiž také jiné jednání. Srovnáme »živoucí
jednání« s »nuceným jednáním«, s »jednáním záměrným« a s sjednáním zvířecím«. Shrňme krátce výsledek tohoto srovnání:
Každý čin má příčinu, účel a výraz. Směřuje do světa a představuje vztah mezi subjektem a objektivními věcmi. Jest mimo to
ještě více méně přiměřený organické změně živého dění, zaměřen
k zvláštnímu a vázán na dřívější dění.
I když v k a ž d é m jednání jsou všechny tyto vlastnosti, má
přece hned jedna, hned druhá nadvládu. Tak nalézáme v n u c e n é m jednání proces činnosti určen nějakou vnější příčinou, v jednání z á m ě r n é m ovládnutí cílem a účelem, v m e c h a n i c k é m
jednání nucené opakování a reprodukci; v z v í ř e c í m jednání následují popud, směřování k cíli a výraz více méně z donucení.
Člověk ukazuje v svém rozmanitém chování všechny způsoby a přechody těchto typů jednání. Co však nazýváme l i d s k ý m
- nikoliv zvířecím - živoucím jednáním, můžeme pochopit jen ze
základního principu lidského života.
A tu se ukazuje, že ž i v o u c í j e d n á n í jest zabývání se věcmi,
zabývání se z lásky, oddání se bez donucení a bez záměru, prostě
pro styk se světem, daný v samotném jednání. Tohoto zážitku sjednocení a sympatie, pramene poznání, dosahuje jen ten, kdo sám sebe
dovede zapomenout a ztratit. Živoucí jednání člověkovo jest tedy
jednání z požadavku lásky, v uctivé bázni před věcmi. Jest to cesta
k onomu poznání, onomu vědění, které jsme již několikrát označili jako vzdělanostní vědění. A tak jest živoucí jednání především
jednání osobní, vlastní, individuální, ovládané vázaností k podstatnému v objektu. Jest svobodné od úmyslů a cílů, ležících vně činnosti, a tím zaměřeno ne k technickému ovládnutí, nýbrž k poznání
světa láskou.
Tak znamená vzdělání mládeže živoucím jednáním výchovu
vázaností v aktu poznání, kterážto vázanost se realisuje v živoucím jednání.
Nyní naše poslední otázka: k t e r é š k o l s k y t e c h n i c k é a
d i d a k t i c k é p o m ů c k y m á m e k p o u ž i t í , a b y c h o m dosáhli tohoto vzdělání?
Vzhledem k této otázce můžeme zde poukázat jen na podstatné směrnice a musíme každé praktické použití, každý technicky
detail ponechat pedagogovi.
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Živoucí jednání, viděli jsme, znamená zúčastnit se na něčem,
s plným vložením osobnosti a s uctivou bázní, ať už je to pozorování, zpracování, pořádání nebo chápání významu. To jest možné
jen při individuálním vyučování. Tento požadavek pro zacházení
s dítkem jest tím více zřejmý, protože právě dnešní vyučování
v třídách potlačuje živoucí jednání a tím také vzdělání. S vyučováním ve třídě jest dán určitý počet nutných pravidel. Pro všechny
rovnoměrně pokračující probírání učebné látky, rozdělení práce dle
předběžných programů, snaha o pochopení, předříkávání a opakování, dotazování se, závodění, odměny a tresty, čekání, až přijdeme
na řadu, to všechno musí zde zřejmě být, i když »dobrý« učitel
musí tomu zlu zabraňovat.
Když psychiatrové víc než objevují, že komplexy méněcennosti, strachování se, potlačený život, uzavřenost a stydlivost, nedostatek iniciativy a chudoba výrazu naplnily tolik lidských životů
úzkostí a utrpením, bylo by už z tohoto důvodu důležité tázat se,
pokud je na tom - vlastně pohodlný a na makavé výsledky vědomostí zařízený - spoluvinný systém vyučování ve třídě.
Tím se však zde nebudeme zabývat. Vzdělání jest věcí jednotlivce a živoucí jednání vyžaduje bezpodmínečně od dorostlého
i od dítěte, aby se dovedli oddat, ztratit se ve věcech. Jen tak mluví
věci k nám, i nejprostší skutečnosti a vztahy, které jsou zde pro
dítě, aby se učilo je znát. Jen tak - zapomínajíc samu sebe v živoucím jednání - má duše stále víc podíl v onom způsobu života,
který vás činí bohatším na uctivou bázeň, lásku, který je klíčem
k vší radosti, svobodě a životní plnosti.
Druhé školsky technické zřízení, které Montessoriová požaduje, jest sdružení a soužití a práce dětí, solidarita, společenství.
Jeden z nejdůležitějších objektů, které vzdělávající se musí poznat,
jest soudruh. I zde má živoucí jednání otvírat cestu k srdci našeho
bližního. Moderní hnutí mládeže, ale také klasický internát (kolegium), stejně jako společenská moderní hra v každé formě nás to
může učit. Tak má i dítě od počátku studovat, učit se a pracovat
se sobě rovnými. Dítě má uvnitř vázané věcnosti školního společenství chápat ostatní, pozorovat je, s nimi mluvit, jim pomáhat
a především respektovat jejich práci.
Budiž zde ještě jmenován třetí všeobecný základ pro vzdělání
poznáním. Jest to vztah k času. Každé sebepozorování nás může
lépe než všechny teoretické výklady poučit o tom, že »z a p o m en u t í času« jest podstatně spojeno s každým ponořením se do
práce, s každým živoucím jednáním s nějakou věcí, s každým ztracením sebe v předmětech přírodních a kulturních. Přirozeně, že
dítě má jinou práci, jiné sféry zájmů než my. Avšak poznávání
jest pro dítě tentýž akt jako pro dospělého. Museli bychom to
jednou vidět, jak se ve škole Montessoriové s t u d u j e , bud že čtyřleté dítě studuje formy písmen, nebo dítě desetileté se učí dějepis
nebo zeměpis.
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Po úvodním období povrchního, téměř hledajícího a tápajícího
zabývání se věcí, začíná se navazovat spojení mezi objektem a subjektem. Dítě se začíná ztrácet. Odvracení se jest stále řidší, koncentrace nabývá nepochybné intensity. Dítě se vzdává, ztrácí se,
mizí ve své práci, až je nasyceno a trhá spojení, duše se vrací
zpět a jest bohatší než dříve nejen na materiální znalosti, ale více
ještě na vnitřní mír a rovnováhu. To zůstane po láskyplné, dobrovolné, povinnostem věrné práci jako síla a pohotovost k novému
dílu a vede osobnost pomalu a jistě k silnému oddání se dobru,
k poznání dobra jako normy a dále ještě k tomu, prokazovat dobrovolně dobrému službu. Takovéto ponoření se nenastává na komando
a bývá rušeno rozdělením školního času, jak to provádí stará škola.
A i když nemá každé dítě právě stejný sklon k tomuto živoucímu jednání a i když si školskou reformou každé dítě nepřisvojí vzdělání a vzdělanostní vědění, znamená to zříci se každé
možnosti výchovy a každého ideálu vzdělání, když necvičíme ono
čas zapomínající vzdání se. Ovšem, jako v každém cvičení jeden
to přivede dál než druhý, tak především v tomto.
Vyložené rozdíly se tedy ukáží právě při tomto pokuse postavit školu do služeb v z d ě l á n í . Ale jako rovnost, o kterou usiluje dnešní škola, může nastat jen na účet s k u t e č n ý c h individuelních rozdílů a vedla ke kulturní bezstylovosti, která jest beztoho
podporována už mechanisací života, tak doufáme, že silnějším vystupňováním rozdílů v mládeži budou uvedeny v hlubší vztah
k vzdělání také osobní životní cíl a volba povolání a že tak znovu
vystoupí pestrá mnohotvárnost větších kulturních dob.
Nakonec u č e b n í m a t e r i á l v užším smyslu.
I to má být technickým prostředkem k živoucímu jednání.
Co zde Montessoriová a její následovníci dosáhli, jest již velmi
mnoho, zvláště pro mladé dítě. Jest mimo mé thema uvádět to
v jednotlivostech. Všude je to však j e d n á n í - ať je to pravá
činnost, pohyb, jako při učení se psaní, nebo aktivní koncentrování
smyslového vnímání nebo vázanost na konkrétní, reálně názorné
věci jako při počítání a vyučování řečem - který povzbuzuje dítě
k aktu poznání, k láskyplnému vzdání se.
Také metodika pro starší dítky jest ve velkém a v celku vypracována, i když zde ještě mnoho zbývá učinit. Kdo jednou ví,
co jest živoucí jednání, kdo r o z u m í chápavosti dětské duše, ten
vymyslí předměty, knihy, učebné prostředky, které jsou schopné
dítě vázati a v živoucí činnosti dát uchopit podstatné v jevech a
vztazích. Jest celá řada otázek v tomto oboru, nevyřešených a proto
sporných. Zvláště to dělá některým starost, pokud je ve škole Montessoriové z í s k á n o tolik poznatků, aby žák byl schopný pro vyšší
vzdělání a pro nutné požadavky povolání.
Poslední slovo v každé výchově má přece praxe, zkušenost.
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Nyní jest v Holandsku 54 montessoriovských zahrádek s celkem 3600 dětmi a 21 obecných škol s 1700 chlapci a děvčaty. Ve
veřejných obecných školách v Amsterodamě jest jich až 38 v jedné
třídě. Z montessoriovských škol šlo až dosud víc než 200 dětí do
gymnasia a do vyšší reálky, kde jsou všeobecně počítáni mezi
dobré žáky. Velmi zajímavé jsou výroky ředitelů gymnasií a vyšších reálek, kteří souhlasně chválí vážnost a vůli k práci.
Z úvahy o příslušné anketě vyjímám ještě toto: »Nepochybně
bude mnohé zajímat posouzení chování a poslušnosti montessoriovských žáků. Bylo přece už tak často vysloveno v tomto směru nejhorší očekávání a bylo mínění, že se děti budou v opravdové, dobré
a řádné třídě zvlášť vyznačovat drzostí a nevychovaností. Příliš často
se myslí, že v montessoriovské škole „může dělat dítě co chce".
Tato vůle má pak být totéž jako střídající se nálada a nestálé chování, které pozorujeme ve svém okolí při nudícím se dítěti.«
Ze všech došlých odpovědí ředitelů vyplývá, že jenom jediný
žák byl označen za »drzého«, jiní učitelé téže školy ho označili
vůbec jako »upřímného, otevřeného«. Ponechávám vaší zkušenosti
s dětmi a zvláště s učiteli ocenění této výpovědi.
Tím nemá být řečeno, že děti montessoriovské školy mají jen
ctnosti nebo že jsou snad andělé; jsou to přece děti, naše děti!
Mimo to budiž poznamenáno, že bylo teď v připojení na vynikající soukromou montessoriovskou školu v Amsterodamě zřízeno
montessoriovské lyceum, kde se - i když s některými vlastními
technickými těžkostmi - pracuje s uspokojením.
V každém případě - rodiče se nemusí obávat - v montessoriovské škole jsou nutné poznatky získány bez námahy. Děti jdou
také zavčas do vyšší školy, předpokládajíc, že jsou to normální děti
a že se, jak se to často stává, nepředávají montessoriovské škole jen
takové děti, které dělaly jinde pro hloupost nebo nevázanost těžkosti.
Poctivý pokus s montessoriovskými dětmi může být podniknut
jen s n o r m á l n í m i dětmi.
Pak se ukáže, že po opuštění montessoriovské školy děti nejsou ve vědomostech za ostatními pozadu.
Jaký poklad na vycvičených schopnostech, na názorech, na
životném chování, na lásce k přírodě a ke kultuře a nakonec na
pravém v z d ě l á n í vázaností k podstatnému byl těmto mladým
lidem dán, nedá se vyjádřit mírou a číslem.
Kde vzniká názor, tam se probouzí vůle k činu, nalézá láska
cesty a prostředky.
Tak tomu bude i v Německu. I zde bude názor na podstatu
vzdělání a vzdělanostního vědění a odmítnutí všech romantických,
blouznivých, nereálních myšlenkových a citových konstrukcí ukazovat cestu k hluboké školské reformě. Ale p ř í l i š důkladně, nadm í r u důkladně se to nesmí provést, nesmí to býti promyšleno, vymezeno, zajištěno do poslední podrobnosti. Snad zde povede víra
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a mínění a v l a s t n í vzdělávání živoucím konáním hlouběji a dále
než psychologie a ostatní nejisté vědy.
Může-li vychovatel vyjiti od vlastního podstatného vzdělání,
nemluví-li jen o »vzdělání«, míně při tom »vyučování«, pak... pak
přijde doba, v níž »vzniknou měřítka pravosti, živosti, podstatnosti
a probudí se vůle k novému vzdělání« (Guardini); doba, která bude
»jako první krok člověka, který žil dlouhá léta ve vězení, do kvetoucí zahrady« (Scheler).
Přel. R. Voříšek

UNIV. PROF. DR. MILOŠ W E I N G A R T

SOUD JAZYKOZPYTCÚV
O T. ZV. G L O B Á L N Í M E T H O D Ě
Č E S K É H O ČTENÍ A PSANÍ
Mám-li promluvit o globální metodě vyučovací, chci na ni
pohlížeti se svého odborného stanoviska filologického. Pan učitel
Josef Korejs totiž ve své brožurce o globální metodě, kterou vydalo
na podzim 1933 nakladatelství Volné myšlenky, napsal, že »1. články
a zprávy o tomto předmětě nepsali odborníci a za 2., že články
zprávy z t. zv. odborných kruhů byly vždy anonymní, nepodepsaném Doufám, že ani jedno ani druhé se mně nebude moci vytýkati.
Když jsem se na podzim v rozhlasové přednášce »Děti a naše řeč«
zmínil o vyučování mateřskému jazyku na obecných školách, pozval mne pan okresní inspektor Šindelář, abych se z vlastního
názoru přesvědčil o výsledcích nové metody. Brzy na to mne pozval
Svaz učitelstva pražského, abych v jeho schůzi novou metodu odborně posoudil. Prostudoval jsem si tedy celou českou literaturu,
týkající se těchto otázek, zejména práce Korejsovy a Novákovy,
Bradáčův Úvod do didaktiky trivia, brožurku a články Doc. Příhody,
spisy prof. Kubálka, poslední čísla časopisu »Skolské reformy« a »Nové školy« a ovšem také normální učebné osnovy pro obecné školy
z r. 1933. V prosinci 1933 těsně před vánočními svátky jsem hospitoval na čtyřech pražských obecných školách. Navštívil jsem dvě
školy ve vnitřním městě a dvě na předměstí, celkem 8 tříd. Děkuji
při té příležitosti za ochotu zejména p. inspektorovi Šindelářovi
i všem zúčastněným pánům a dámám.
Při posuzování výsledků vyučovací metody řídím se především
tím, o čem se sám přesvědčím na vlastní oči a uši. Vím ovšem,
že nahodilé hospitace mohou dát jen přibližný obraz, a to i tenkrát,
když se neuspořádají za tím účelem zvláštní parádní představení.
Ale náhodou jsem měl vedle toho možnost sledovati postup dětí
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v první třídě v několika mi známých rodinách. Při té příležitosti
rád uznávám, že učitelstvo na školách, které jsem poznal, pracuje
s velikou horlivostí a s opravdovou oddaností svému povolání, a to
bez rozdílu, zdali postupuje methodou starou či novou. Učitelská
práce není opravdu u nás ještě dosti po zásluze oceňována.
Ale toto celkové uznání je přece jen poněkud omezeno, pokud
jde právě o vyučování mateřskému jazyku. Přišel jsem k názoru,
že by naše učitelstvo, aspoň jeho nemalá část, potřebovalo hlubšího
odborného vzdělání v otázkách jazykových. Praktická znalost mateřského jazyka a jakýsi přehled o obsahu školní mluvnice tady
nestačí. Zejména kultura mluveného slova na našich školách není
ještě na vysokém stupni. Někteří učitelé sami při vyučování nemluví
spisovnou češtinou a užívají vulgárních forem, ku př. a b y s i, místo
abys, t y seš, místo ty jsi a pod. a také nepečlivě artikulují, ku př.
vyslovují t a j d l e místo tadyhle. Pak ovšem není divu, že také
školní děti hůře vyslovují, když samy volně rozmlouvají, nebo
něco při vyučování vypravují, nežli když čtou. Celkový výsledek
čtení starou i globální metodou, a to nejen snad v první třídě, ale
také v druhé třídě bych podle svého názoru charakterisoval takto:
Děti, vyučované globální metodou, čtou s lepším přízvukem a s živější melodií věty, ale rozhodně s menší přesností tvarů. Děti, vyučované metodou syntetickou, čtou s méně výrazným přízvukem
a s méně živou melodií věty, ale čtou přesněji slova a tvary. V tomto
základním rozdílu jsou ovšem některé odstíny podle povahy jednotlivých učitelů a podle způsobů jejich práce.
Ale již od počátku letošního školního roku, když jsem pozoroval vyučovací postup podle nové metody, zaráželo mne, že čtení
v prvním období, řekl bych aspoň po dva měsíce, ale v některých
případech po celé pololetí, není vůbec čtením, nýbrž hádáním. Dítě
si z celkového obrazu slova přesně zapamatuje jen první písmeno,
v nejlepším případě jen první slabiku a někdy také konec slova,
ale ostatek si přesně vůbec neuvědomí, a tak ještě na konci pololetí
myslí, že ku př. ve větě »Bude k o h o u t k o k r h a t « je dvakrát
slovo k o h o u t. Takových případů jsem pozoroval spoustu, ale nejen já, také i jiní rodiče, a bylo už o tom častěji psáno v novinách.
Obecenstvo neodborné z toho čerpalo obavu, že se snad globální
metodou děti vůbec nenaučí číst. Já jsem nikdy nic takového netvrdil. Vím, že se každou metodou může člověk naučit číst, tedy
také metodou globální. Ale co mne jako filologa přece zaráželo,
byla úplná nejistota dětí o hláskovém složení slov a o rozdílech
různých tvarů téhož slova, zkrátka nedostatek jakéhokoliv vědomí
o základech jazykové struktury. Je to výchova k povrchnosti.
A proto jsem se odhodlal prozkoumati teoretické základy nové
metody, zejména když byla vyhlašována za vědecký velký pokrok.
A tu jsem s překvapením shledal, že teoretikové nové metody jsou
nejslabší právě v tom oboru, ze kterého by vlastně měli vycházet,
totiž v poznání jazyka, neboť přece není pochybnosti o tom, že
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vyučování čtení je první krok školy v jazykové výchově, a má-li
míti vůbec svůj náležitý smysl, tak také musí býti pojímáno. Ba
dokonce jsem viděl, že teoretikové globální metody nemají správného ponětí o základních jazykozpytných pojmech a že jako vědecké
názory reprodukují domněnky dnes dávno odbyté. Tak na př. kniha
Korejsova a Novákova »Elementární čtení a psaní metodou celků«,
vydaná Státním nakladatelstvím v Praze 1933 jako průvodce k čítance »Sluníčko«, tvrdí na str. 8., že dítě nemusí po dobu dosti
dlouhou znáti jednotlivých písmen, z nichž je slovo složeno, to
prý se může ponechati jeho vlastní indukci a to prý bude míti
příznivý vliv v jazykovém vyučování. Na str. 13. se prohlašuje,
že není třeba trvati na tom, aby dítě v začátcích vyučování přečtlo
každé exponované slovo s naprostou jistotou, i když jsme to slovo
již několikráte procvičovali. Na stránce 15. se zakazuje, že děti při
čtení pro sebe si nesmějí čtení říkati šeptem ani hýbati rty, nýbrž
sledovati text jen očima. Podobně na str. 32, a 34. A je přece obecně
známo, že čtení šeptem je nejlepší cvik pro cvičení přesné výslovnosti souhlásek a souhláskových skupin. Následek tohoto zákazu
a oné volnosti a nepřesnosti je to, co jsem sám pozoroval na dětech z prvních tříd, že totiž výslovnost souhláskových skupin u nich
trpí, což je nebezpečné zejména v Praze, protože pražská výslovnost,
bohužel ve všech společenských vrstvách převážně argotická, má
vůbec silný sklon k ledabylému a nezřetelnému článkování souhláskových skupin. Na str. 40. rozbírané knihy čteme větu, že
slova nejsou soběstačné individuality. Lituji, že se v knize, která
se tváří odbornou, mohou pronášeti takové paušální úsudky, které
úplně ignorují skutečný stav vědy. V mezinárodní linguistice se o fonetické samostatnosti slova hojně disputovalo právě v posledních
třech letech. (Srov. o tom přehlednou zprávu v Časopise pro moderní filologii roč. 20., str. 109 a n.)
Tento nezájem o fonologickou strukturu slova vede také k tomu, že období rozkladu slova čili analyse se začíná v globální metodě v nynější praksi příliš pozdě, a že dokonce ještě v období
analyse mají se nová slova nacvičovati globálně, jak žádá návod
Korejsův a Novákův na str. 160. Důsledky toho jsou pak tyto:
1. U dětí není dostatek smyslu pro rozdíly kvantitativní, zejména
u obou krajních samohlásek (i - u), které v češtině a právě v pražské výslovnosti nejsnáze podléhají zkrácení, zvláště ve slovech jednoslabičných a v slabikách koncových. Ale ani ostatní samohlásky
nejsou při čtení přesně rozlišovány co do délky. To je dvojí neblahá chyba, jednak pro ortofonii, jednak pro pozdější vyučování
pravopisu. 2. Naznačeným postupem se vůbec u dětí nevyvíjí smysl
pro grafický rozdíl mezi i a y a tím se rovněž ohrožuje pozdější
vyučování pravopisu. 3. Neobrací se pozornost na složení souhláskových skupin, a děti zejména střední jejich člen si potom neuvědomují, což je rovněž škodlivé jak ortofonicky tak pravopisně.
Upozorňuji zde na to, že podle článku v časopise Školské reformy
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roč. XV., str. 125. se ve Švýcarsku, na rozdíl od našich globalistů,
počíná brzy s isolací hlásek a že žáci ještě v téže hodině, kdy
poznají slůvko, učí se je rozbírati na hlásky a z hlásek skládati.
Podle mého mínění ti učitelé, kteří se přese všechny jiné pychybnosti přidrží globální metody, budou na správné cestě jenom tenkrát, budou-li kombinovati metodu analytickou se syntetickou tak,
aby byla zajištěna včasná isolace hlásek.
Z ostatních teoretických výkladů knihy Korejsovy a Novákovy
i jiných theoretiků vytýkám zejména tyto body: Nová metoda, jak
jsem ostatně pozoroval při hospitacích, se vyhýbá přímo s jakousi
posvátnou hrůzou všem mluvnickým termínům; říká se ku př.
»hlásek« místo »hláska«. Teorie je konstruována příliš jednostranně
s optického hlediska. Metoda čtení je posuzována omylem podle
čtení dospělého člověka, při čemž se, jak se zdá, zapomnělo na
to, že i dospělý člověk čte jinak ve svém vlastním jazyce a jazyce,
který plynně zná, nežli v jazyce jemu ještě nezvyklém.
Je přímo žertovné, pokládá-li se za velkou vymoženost počínat
čtení celými, byť i kratičkými, větami, rozkládat tyto věty ve slova,
a z jednotlivých slov, natištěných na lístcích, tyto věty zase skládat.
To přece není nic jiného, než ta odsuzovaná stará syntetická metoda, jenže tam se skládala slova ze slabik (anebo z písmenek),
a nyní se skládají věty ze slov. Rozdíl tedy je pouze stupňovitý,
nikoli podstatný. A kdyby chtěli globalisté býti důslední, musili by
se stanoviska mluvené souvislé řeči učit optickému obrazu celých
vět nebo slovních skupin - to jsou skutečné celky, čili globální
hodnoty mluvené řeči. Bylo by také žalostné nedorozumění, ne-li
přímo matení nezasvěcených, říkati, že globální metoda je ve shodě
s nynějším strukturálním proudem v jazykozpytu. Dnes ovšem učíme chápati jazyk jako účelnou soustavu sdělných prostředků, ale
není snad třeba vykládati, že pojetí strukturální je možné jen tehdy,
známe-li dobře všecky složky, z nichž se soustava skládá, a jejich
vzájemné vztahy. A základními složkami jazyka - kteréhokoliv! jsou f o n e m a t a . A se zřetelem na to, že český jazyk psaný, tištěný
i mluvený, jasně ukazuje své fonologické složení, je globální metoda českého čtení v dosavadní formě přímo v zásadním rozporu
s požadavky nynějšího strukturálního jazykozpytu.
Je podle mého mínění dále zcela nesprávné, má-li se také
psáti globálně, t. j. celá slova hned od začátku. Výsledky jsem
pozoroval na diktátech dětí z tříd, učených globálně. Chyb ve psaní
jednotlivých slov našel jsem mnoho a podle mého mínění byly
vážné, a to nejen snad v oněch nešťastných ypsilonech, ale také
v jiných hláskách. Ku př. napíše-li dítě t a u l e místo t a b u l e , chápu
to foneticky, poněvadž dítě na tomto místě slyšelo, že b mezi dvěma
samohláskami bylo slabě artikulováno, ale vidím právě, že to je následek globálního psaní celého slova, kde o vnitřní stavbě toho
slova není přesného povědomí. Potlačování analyse ve čtení a globalisaci ve psaní pokládám za protichůdnou jazykové vnímavosti
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jak dětí tak i dospělých. Mám ku př. dlouholeté zkušenosti vyučování dospělých lidí ve čtení a psaní neznámým písmem. Míním
totiž počátky vyučování staroslověnštině na universitě a první cvičení v písmě cyrillském i hlaholském. Přál bych našim globalistům,
aby jim někdo namaloval na tabuli celou větu hlaholským písmem
a aby je nutil přečíst a psáti celá slova hlaholským písmem. To by
se sami na sobě přesvědčili, co je účelnější, zdali je při čtení kombinace analyse se sythesou od začátku nutná či ne a zdali je prospěšné psáti od začátku celá slova. A to jsou zkušenosti načerpané
od dospělých lidí, totiž od universitních posluchačů, kteří mají už
za sebou dlouholetý jazykový výcvik.
Ale má nejvážnější výtka proti výcvikovému materiálu globálního čtení v prvním roce se týká samých jeho základů, totiž
výběru slov. Prohlédl jsem tabulaturu všech slov (je jich přibližně
7000), exponovaných v čítance Sluníčko. Musím uznati, že excerpování slovního materiálu dalo sestavovatelům jistě mnoho práce
a že je provedeno důkladně a že také sestavovatelé si shledávali
metodické, hygienické a pedagogické hledisko při sestavování slovního materiálu a při jeho roztřiďování. Ale nechali patrně vůbec
stranou to, co já ovšem jako filolog pokládám za nejdůležitější,
totiž hledisko jazykové. Tak ku př. sestavovatelé vykládají, proč
je text v čítance sestaven tak a tak. Já proti tomu nalézám, že
hlásky nejsou exponovány tak, aby jejich fonetická povaha jasně
vynikla, což je důležito zejména u rozdílů kvantitativních a u souhlásek párových. Dále při výběru slov se patrně vůbec nepřihlíželo k fonologickému rozboru češtiny, ačkoliv právě v posledních
letech v pracích Pražského linguistického kroužku bylo pro tu věc
mnoho vykonáno. Víme na př. dnes aspoň částečně, které typy
fonologické struktury jsou v češtině obzvláště hojné (na př. ve
slovech dvojslabičných je to typ p o t o k a p a d l a ) . Mohlo by se
tedy očekávati, že aspoň v prvních lekcích budou vybírány programově právě typy nejhojnější a tedy nejdůležitější. Pochybuji
také, že by se bylo při tabulatuře slov pamatovalo na to, aby se
v materiálu čítanky prvního školního roku zahrnul tvarový systém
český, t. j. aby čtení a psaní všech ohýbacích koncovek bylo nacvičeno a náležitě rozlišováno. Zdá se mi naopak, že po stránce
tvaroslovné je tu dosti libovůle. A může někdo tvrditi, že výběr
slov pro »Sluníčko« byl programový obsahově v tom smyslu, aby
obsáhl průměrný slovník dítěte, potřebný jemu v prvním školním
roce? Ani zdání.
Tím přecházím ke kritice čítanky »Sluníčko«. Rozhodující vodítko při jejím sestavování bylo globalistické pojetí. O něm jsme
už řekli své námitky. Rozumí se, že tímto soustředěním pozornosti utrpěly hodnoty ostatních složek »Sluníčka«, především slovesně estetická. Prohlédl jsem také druhé elementární čítanky, zejména Kožíškova »Poupata«, Kubálkovu »U nás«, Příhodovu »První«
a »Druhou knihu« a ještě jiné. Co do slovesného obsahu stavím
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na první místo Kubálkovu čítanku »U nás«. Kožíškova »Poupata«
jsou sice velmi pěkná, ale podle mého soudu jsou tam věty a výrazy, které se vymykají představovému i vyjadřovacímu oboru nynějších pražských dětí. Ale ovšem Kožíšek měl básnického ducha.
To se však nemůže říci o autorech čítanky »Sluníčko«. Měli sice
dobrou vůli a pokoušeli se o obsahovou i formální mnohostrannost
své knížky, ale při tom je málokterá čítanka tak suchá a místy
přímo duchamorná jako »Sluníčko«, zejména pomyslíme-li na to,
že ve větší třídě se musí jeden článek mnohokrát rozmělňovati.
Josef Korejs dobře praví na jednom místě své brožury (na str. 45.),
že v naší národní poesii nacházíme i to, co je základním pilířem
metody celků, totiž hojné opakování slov. K tomu se ptám: Proč
tedy jí neužili ve vydatnější míře ? Národních písní, pořekadel, přísloví, popěvků a lidových bajek je tu poměrně velmi málo, ačkoliv
by tato slovesná lidová tvorba byla pro tento elementární účel obzvláště vhodná. Já bych si dokonce troufal sestavit elementární čítanku jen z Erbena. Tolik je u něho klasicky krásného a čistě
českého jazykového materiálu.
Ale tím přicházím k další výtce proti »Sluníčku«. Ta kniha není
česká. Není totiž česká duchem. Pro národní výchovu není v ní
nic a o národní stránce elementárního vyučování se nemluví ani
ve spisech našich teoretiků, které jsem četl, jen o občansko-výchovné. Ve »Sluníčku« nalézáme na začátku obrázek dětského průvodu
ke dni 28. října, který sotva někdo nazve vkusným, na konci básničku o presidentu Masarykovi, která není špatná, a uvnitř ještě
několikrát jméno Praha, ale to je vše. Slovo Čech, nemýlím-li se,
nevyskytuje se v této čítance vůbec, ačkoliv právě ono je velmi
dobrým cvičením pro čtení. Nežádám ovšem, aby v elementární
čítance byly nějaké vlastenecké tirády, a vím, že vlastenecké říkánky
ve školních knihách byly obyčejně slovesně to nejhorší. Ale proč
pak sem nebyla pojata aspoň »Kratičká modlitba« z Čelakovského
Ohlasu písní českých ? Proč pak tu není vůbec nic z Čelakovského,
z Němcové, ze Sládka a z jiných našich národních klasiků, pokud
by úryvky z nich ovšem byly přístupny elementárnímu stupni?
Protože autoři »Sluníčka« podle mého soudu necítí dosti česky. Dokonce ani hymnu »Kde domov můj« sem nedali!
Ale kromě toho, že osnovatelům nové metody vytýkám nedostatek zřetele k jazykozpytu a nedostatek národního hlediska, vytýkám jim také nedostatek zřetele k rodině. V teoretických jejich
spisech jsem marně hledal zmínky o tom, že disposice dětí pro
školní vyučování záleží také na tom, co si děti přinášejí z rodin
a na tom, jak rodina se školou spolupracuje. Ba dokonce v brožuře Doc. Příhody čteme posměšné odmítnutí: »Tak jako rodiče
neléčí své děti, nemají je také učiti.« »Každý zásah do pochodu vyučování, který není konán s plným vědomím důsledků zákroku,
jest právě tak fušováním, jako jest jím domácí léčení« (str. 65).
Víme ovšem, že rodiče nedbalí nebo nevědomí mohou mít a mají
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špatný vliv na děti, ale nedá se přece tak povšechně přezírati, že
rodičovská výchova je aspoň tak důležitou složkou jako školní.
Podle mého přesvědčení je ovšem složkou důležitější a jsou politováníhodné ty děti, které se musí spokojiti jen s tím, co jim naše
školy mohou poskytnouti. Je to samozřejmé rodičovské právo, že
rodiče, zvláště vzdělaní rodiče, mohou a budou sledovati a kontrolovati výsledky školního vyučování na svých dětech a že je budou
podle potřeby doplňovati a také napravovati. Tak bylo vždy v našich pečlivých rodinách a tak bude i nadále, a to i kdyby se to
mělo státi za cenu prohloubení nedůvěry mezi rodinou a školou.
Odmítati ve vyučování všechen vliv rodičů na děti je věc, která
by velmi průhledně mohla sloužiti cílům duševní nivelisace mládeže v jednostranný prospěch těch tendencí, které by právě školu
a vyučovací metody dovedly ovládnouti.
Co však mne zvláště urazilo ve spisech našich globalistických
teoretiků a zejména také projevech Doc. Příhody, je domýšlivá pósa,
která odbývá jakýkoliv odchylný názor a možnou diskusi silnými
a pohrdavými slovy jako ku př. že »námitka je vzata z rezavého
arsenálu starého názoru« (Příhoda na str. 85.), ačkoliv ve vlastních
projevech těchto apoštolů nové školy se jeví povážlivé nedostatky
přesných odborných znalostí. Tak ku př. Příhoda píše v časopise
Školské reformy roč. XIV. str. 7 a násl. o významu slabiky pro
české čtení, kde podává jakousi statistiku českých slov, velmi kusou
a přímo laickou. O významu slabiky v moderní linguistice mu není
patrně dosti známo. Pro stručnost zde odkazuji jenom na nejdůležitější projevy z poslední doby: V nejnovější, velmi důkladné příručce fonetiky (Grammont, Traité de phonétique, v Paříži 1933) je
slabice věnována kapitola, ze které jasně vidíme její fonetickou důležitost. Srov. též O. Jespersen, Lehrbuch der Phonetik, Leipzig und
Berlin 1913, str. 190 n. A po stránce fonologické upozorňuji zejména
na 4. sv. Travaux du cercle linguistique de Prague z r. 1931, str.
156., kde prof. Sommerfelt (z Oslo) uveřejnil rozpravu Sur l'importance générale de la syllabe, kterou končí doslova takto: La
constitution syllabique fait partie du systéme phonologique, il faut
le répéter. Elle est ďimportance capitale pour 1'explication phonologique. Základní dílo moderního jazykozpytu, Cours de linguistique
générale geniálního Ferd. de Saussurea (2. vyd. v Paříži 1922, str.
90) učí rovněž o rozhodující důležitosti slabik. Jsem přesvědčen,
že praktickým důsledkem této these je úplné vyvrácení mylného
východiště globalistů, a že tím je proveden také důkaz jejich poloučenosti.
Tato poloučenost řádí bohužel mezi některými učiteli, kteří jsou
zmateni svými vůdci, právě nejvíce v oboru vyučování pravopisu a
mluvnice. Již před příchodem globální metody se na našich národních školách natropilo mnoho škod zanedbáváním mluvnické teorie
a přezíráním pravopisu, ba dokonce snahami o radikální reformování pravopisu, které ovšem nejvíce mířily proti psaní y. A také
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jeden ze stoupenců globální metody, odb. učitel Václav Medonos,
uveřejnil před nedlouhým časem (1930) návrh takové radikální pravopisné reformy, jehož vyvrácení mne ani nestálo mnoho práce.
Naši reformisté tonou v zastaralých představách o fonetičnosti pravopisu, uvažují o tom, jak je a není náš pravopis fonetický a chtějí
jej zfonetisovat. To jsou všecko omyly dávno překonané, jak jsem
vysvětlil na jiném místě, v Časopise pro moderní filologii, ročník
XVII1-1932. Dnešní linguistika ví dobře, že žádný pravopis na světě
není a nemůže býti v přesném smyslu fonetický. Dnes nás zajímá
spíše otázka, do jaké míry dovede býti pravopis jednotivých spisovných jazyků fonologický, t. j. do jaké míry dovede jasně a
přesně graficky vystihnouti ty základní složky jazyka, které slouží
k rozlišování slov a tvarů. Právě loni mladý linguista Dr. Josef
Vachek podal pěkný fonologický rozbor českého pravopisu v Listech filologických, roč. LX., a ukázal, že dnešní pravopis český je
vhodný a účelný a že dobře ukazuje obraz struktury českého jazyka. Nemůžeme proto na principech českého pravopisu nic měnit
a úloha školy obecné je v tom, aby existujícímu pravopisu spolehlivě naučila, a ne aby vymýšlela jeho předělávání, a aby jím
pohrdala, jako činí Příhoda (na str. 80/1 a j.).
Zdokonaliti vyučování pravopisu by bylo kulturně mnohem
plodnější, nežli vymýšleti nové metody čtení a psaní, které se liší
od starších hlavně tím, že pomocí nich se dojde pomaleji, za delší
dobu a složitější cestou k tomu cíli, ke kterému se dřívější metodou
došlo dříve a jednodušeji.
A konečně závěrem: Neodmítám vůbec pokusnictví ve škole.
Dobrá škola, která sama o sobě přemýšlí, má býti stále sebezdokonalováním. Ale varuji před metodikařením, před metodickým
hračkářstvím, které prostředek povyšuje na cíl a uhýbá podstatě
věci. Při všem oživení vyučování, které díky horlivým učitelům
přinesla globální metoda, je v ní právě skryto nebezpečí takovéto
samoúčelnosti metodické, čili metodického Part pour 1'artismu. Je
také její ceně věnována zcela neúměrná pozornost, které se jí dostalo v učitelstvu, u školních úřadů i u obecenstva. Dostalo se jí
pozornosti mnohem více, než zasluhovala, protože aspoň u nás pro
češtinu je to metoda ještě nejenom málo vyzkoušená (což by nerozhodovalo), ale také ne dost propracovaná. Jest toho litovati, že
se tak děje v době, kdy musíme zápasiti s daleko vážnějšími problémy výchovy a s vážným ohrožením úrovně našich škol následkem nemilosrdných škrtů ve školním rozpočtu. Nezapomínejme,
že nejenom pro obsah vyučování, ale ani pro jeho zdar není rozhodující žádná metoda, nýbrž že rozhoduje o s o b a u č i t e l o v a :
jeho odborné vědomosti, jeho vzdělání, jeho charakter a jeho vrozené schopnosti. O tyto věci se starati - kdo čteš, rozuměj - je
podle mého soudu vážnější, nežli hádky o slabikáře.
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Boj o t. zvanou globální methodu byl v několika směrech
k u l t u r n í p ř í z n a k . Za prvé, nad očekávání silný ohlas veřejnosti proti ní lze vykládati - necháme-li stranou zúčastněné stranické a osobní zájmové pohnutky - jako projev zneklidnění rodičů, kteří pozorují s obavami, co přenáhlení se natropilo v posledních 15 letech na našich školách reformováním za každou cenu,
jen aby se to dělalo jinak než dříve. Nešťastnými osnovami byla
již pokažena naše střední škola, a všecko varování duchovědných
odborníků (ku př. filosofické fakulty Karlovy university) bylo marné.
Teď tedy došlo na školu obecnou.
Za druhé je příznačné, že »reforma« je hlučně vyhlašována za
vědecký pokrok, ačkoli ve skutečnosti pracuje s vědomostmi velmi
neúplnými, ba přímo se základními neznalostmi. Může-li Doc. Příhoda napsati na podporu užití anglické methody pro češtinu větu
tak nehoráznou, že snad ještě před 100.000 lety (!!) mluvili předkové Masarykovi i Lloyd Georgeovi týmž jazykem »praindoevropským« (Globální metoda, str. 83.), pak se ovšem odsuzuje sám.
Bohudíky naše pedagogická věda se může vykázati pracemi docela j i n é úrovně, a bylo by s ní zle, kdyby jich neměla. Bylo by
také zle, kdyby okázale zdůrazňovaný rozdíl mezi »starým« a »novým« myšlením měl záležeti v tom, že v nové, t. zv. pokrokové
vědě je sice dostatek silných a pohrdavých slov, ba i nadávek, jako
»šarlatánství« (Příhoda na str. 98), ale nikoli nadbytek té solidnosti,
bez níž pravá věda není možná. Mně samému záleží upřímně, jak
jsem několikráte skutkem dokázal, na pokroku v zásadách i v methodách vědeckých, a na zdokonalování vyučovacích method. Jest
mi tedy líto, že by opravdové snahy o zlepšení v našich kulturních institucích mohly býti v širší veřejnosti zaměňovány s těmito
pokusy a že by jimi mohly býti diskreditovány.
Za třetí je charakteristické pro české způsoby, jak se otázka
cistě odborná v ohni bojovém přenáší na jiné pole. Ti, kdo se opovážili míti jiný názor o sporné methodě, než jaký byl vhod, byli
častováni úsudkem, že »pořád ještě málo a špatně umíme myslit«
(Příhoda na str. 110, citát z cl. L. Jarolímka z Věstníku hl. m. Prahy,
roč. 40.). To je sice pravda; ale je tak zcela jisté, že tato vada jest
jenom na straně těch nevěřících Tomášů ? Ano, pravda má co dělat,
aby vítězila. Bylo mi také řečeno, že prý ti, kdo se brání proti
globální metodě (v její nynější formě!), ani nevědí, čemu a komu
slouží; to prý je příprava reakce. Tedy opět pokrokem máme uznat bez kritiky cokoli, co je nové, i když vidíme, jak je to nehotové, a reakcí je snad požadavek odborné kritiky a přesného
myšlení? Za těch okolností se zdá, že obsah termínů »reakcionářství« a »pokrokářství« se vlastně vyměnil. Reakcionáři budou u nás
patrně nazýváni ti, kdo budou žádat odbornou znalost a uplatňovat právo svobodného myšlení a samostatného úsudku, kdežto pokrokáři - budou ti ostatní. Ale žert stranou - tuším, k čemu směřuje duch našeho nižšího školství a kterými tendencemi je řízen;
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vždyť jsem četl pozorně velmi zajímavou knížku Jaroslava Čecháčka »Vzpoura středního stavu« (nákl. Volné myšlenky, v Praze
1933). Pro další vývoj věcí bude snad potřebí, aby těchto zkušeností bylo ještě více. A pak teprve přijde skutečná reforma.

JOHN

MAYNARDKEYNES

NÁRODNÍ SOBĚSTAČNOST
I
Byl jsem, jako většina Angličanů, vychován, abych ctil volný
obchod nejen jako ekonomickou doktrínu, o níž žádný rozumný
a vzdělaný člověk nemůže pochybovat, nýbrž skoro jako článek
mravního zákona. Odklony od něho jsem pokládal za hloupost a
hřích. Neochvějnou tradici volného obchodu v Anglii jsem považoval za vysvětlení anglické ekonomické převahy před lidmi a za
ospravedlnění před Bohem. Ještě v roce 1923 jsem psal, že volný
obchod spočívá na základních pravdách, »o nichž při respektování
jejich nutných omezení nikdo nemůže diskutovat, kdo je schopen
rozuměti smyslu slov«. Když se dnes dívám zpět na odůvodnění
těchto pravd, která jsem tenkrát uváděl, nepokládám je za nesprávná.
Jenom mé duchovní nazírání se změnilo; sdílím tuto změnu duchovních hledisk s mnohými jinými. Částečně se také skutečně
změnily mé předpoklady ekonomické theorie. Nepředstavoval bych
už, jako dříve, p. Baldwina jako oběť protekcionářského omylu v nejhrubší formě, protože věřil, že ochranné clo je za daných poměrů
s to zmírnit britskou nezaměstnanost. Avšaíc v podstatě připisuji
změnu svých perspektiv něčemu jinému. Mé naděje, obavy a starosti jsou dnes jiné než dříve, a v tom sdílím osud většiny, ne-li
všech svých současníků. Je to zdlouhavá práce rekonstruovat duchovní habitus předválečného devatenáctého století. Jelikož třetina
dvacátého století leží za námi, jsou již mnozí z nás na útěku z devatenáctého století, a až dosáhneme poloviny našeho věku, bude
se pravděpodobně ustrojení našeho ducha a naše starosti právě tak
odlišovat od učení a hodnot devatenáctého století, jako se odlišovalo v každém jiném století od století předcházejícího. Proto může
být užitečné pokusiti se jakousi inventurou, analysou nebo diagnosou
odkrýti, v čem vlastně záleží změna smyslu.
Čeho se domnívali v devatenáctém století dosáhnouti stoupenci
volného obchodu, kteří náleželi k nejideálnějším a nejnezištnějším
mužům ? Věřili, a snad se sluší na to ukázati nejdříve, že jsou svrchovaně rozumní, že oni jediní dokonale jasně vidí. Domnívali se,
že politika, která zasahuje do ideální mezinárodní dělby práce, se
rodí ze sobectví a vzniká z neznalosti.
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Za druhé věřili, že jsou s to rozřešiti problém chudoby, a to
pro celý svět, tím, že přivedou, jako dobrý otec rodiny, síly a schopnosti světa k nejlepším cílům.
Dále věřili, že pečují nejen o vítězství hospodářsky nejschopnějších, nýbrž také o velkou věc svobody, svobody osobní iniciativy a individuelního nadání. Mysleli, že podporují vynalézavost,
produktivní sílu neodvislé duchovosti proti mocnostem privilegia,
monopolu a zaostalosti.
Konečně věřili, že jsou přáteli a garanty míru, mezinárodní
spolupráce, spravedlivého hospodářského vyrovnání mezi národy,
aby šířili požehnání pokroku.
A když básníku těch časů se jednou v podivné náladě zachtělo odebrati se do samoty přírody, do níž kupec nikdy nevnikne,
a chytnouti divokou kozu, potom jistě se dostavila útěšná reakce:
I, to herd with narrow foreheads, vacant of our glorious gains,
Like a beast with lower pleasures, like a beast with lower pains.

II
Co jest chybného na těchto názorech? Na první pohled nic.
Ale mnozí z nás jsou nespokojeni s těmito myšlenkovými pochody
jakožto s theoretickým pracovním nástrojem. Co tu jest klamného ?
Začněme s otázkou míru. My jsme dnes pacifisty s tak přísnou
vírou, že ekonomický intemacionalista, kdyby mohl proraziti, brzy
by získal naši pochvalu. Avšak dnes se nezdá samozřejmé, že by
mohutné soustředění národních sil k podpoře zahraničního obchodu,
že by proniknutí ekonomické struktury země prostředky a vlivem
cizích kapitalistů, že by těsná závislost našeho vlastního hospodářského života na kolísavé hospodářské politice cizích zemí poskytovaly záruky a jistoty mezinárodního míru. Po dosavadní zkušenosti
a vyhlídkách do budoucnosti se dá očekávat spíše pravý opak.
Ochrana dosavadních zahraničních zájmů země, dobytí nových trhů,
pronikání hospodářského imperialismu - to vše jsou skoro nezbytné
součásti toho uspořádání světa, jež usiluje o maximum mezinárodní
specialisace a o maximum zeměpisného rozdělení kapitálu mezi
všemi zeměmi, bez ohledu na bydliště vlastníků. Rozumná vnitropolitická opatření se dají často lehčeji provésti, když jsme odstranili známý zjev »útěku kapitálu«. Rozluka majetku a skutečné podnikatelské odpovědnosti jest na pováženou v zemi, kde v důsledku
převahy akciového podnikání je držba roztříštěna mezi bezpočet
jednotlivců, kteří dnes svůj podíl koupí a zítra jej prodají a jimž
se nedostává věcných znalostí a odpovědnosti vůči jejich okamžitému majetku. Jestliže však se použije stejného principu mezinárodně, pak jest v neklidných časech nesnesitelný - chovám se neodpovědně vůči svému majetku, a ti, kteří s mým majetkem operují, jsou neodpovědni vůči mně. Čistě účetnicky může se zdát
účelné investovat úspory v některém světadílu, kde dosáhnou nej557

vyššího mezního výnosu a nejvyššího zúročení. Avšak zkušenost
ukázala, že rozluka a velká prostorová vzdálenost mezi kapitalistou
a podnikatelem jsou rušivým faktorem v mezinárodních vztazích,
poněvadž na delší dobu je pravděpodobné nebo jisté, že vzniknou
napětí a nepřátelství, která učiní finanční kalkulaci bezcennou. Proto
spíše sympatisuji s těmi, kdož chtí finanční spojení mezi národy
silně uvolniti, než s těmi, kteří je zamýšlejí upevniti. Myšlenky,
věda, umění, pohostinství, cestování - to jsou věci, které po své
povaze mají být mezinárodní, avšak statky vyrábějme doma vždy,
když to má smysl a je to prakticky možné, a především ponechejme finance národními. Avšak ti, kdož se snaží osvoboditi zemi
z její mezinárodní závislosti měli by jiti za svým cílem velmi pomalu a opatrně. Nemají býti vytrženy kořeny, nýbrž růstu rostliny
má být dán jiný směr.
Pro tyto důležité důvody se přikláním k názoru, že po jistém
přechodném období větší míra národní soběstačnosti a hospodářské
isolace než jaká byla 1914 jest s to sloužiti věci míru spíše než
její opak. V žádném ohledu nebylo století mezinárodní hospodářské
závislosti úspěšné v zabraňování válkám; a jestliže jeho přátelé
namítají, že nedokonalé provedení této zásady mu nikdy nedalo
faire chance, jest oprávněna doměnka, že v příštích letech se dá
stěží očekávat větší úspěch.
Obraťme se od těchto problematických otázek, které si každý
z nás může zodpověděti podle svého stanoviska, k věci převážně
hospodářské. V devatenáctém století mohl hospodářský internacionalista pravděpodobně právem poukazovat na to, že jeho politika
vede k tvoření velkého bohatství na celém světě, že vyvolává hospodářský pokrok a že její opuštění by nás stejně jako naše sousedy přivedlo do úplné chudoby. A tu jest těžko řešitelný problém,
jak porovnati mezi sebou hospodářské a mimohospodářské výhody.
Chudoba je velké zlo, hospodářský užitek jest skutečné dobro, které
nemá být obětováno jiným reálným statkům, není-li naprosto podřadného významu. Věřil bych, že v devatenáctém století dvě skupiny podmínek daly vyniknouti výhodám hospodářského internacionalismu před nevýhodami nejrůznějšího druhu. V době, kdy
velké vystěhovalectví zalidňovalo nové kontinenty, přirozeně přinášeli vystěhovalci výsledky techniky starého světa do nových území a mohli jich upotřebiti za pomoci kapitálů zasílaných z vlasti.
Britští inženýři investovali anglický kapitál do kolejí a lokomotiv,
aby dopravili anglické emigranty k novým rolím a pastvinám, a tito
odměnili částí svého výnosu šetrnost těch, kteří umožnili tento
vývoj. To ovšem nebyl žádný hospodářský internacionalismus, který
by třebas i jen vzdáleně svou povahou upomínal na účast chicagského spekulanta na německé A. E. G. nebo na podíl anglické vdovy
na městských podnicích Rio de Janeira. Avšak tato organisace světového hospodářství byla nevyhnutelná, aby se umožnila první investice, která eventuelně skončila v poslední. A potom ovšem byly
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přednosti silně vyvinuté národní specialisace zvláště veliké v době,
v níž industrialisace a možnosti technického školení silně se různily v různých zemích.
Avšak nejsem přesvědčen, že dnes ještě možno srovnati hospodářské přednosti mezinárodní dělby práce s jejími někdejšími
výhodami. Ovšem nechtěl bych své myšlenky hnáti do krajnosti.
V organisovaném světě jest nezbytný značný stupeň mezinárodní
specialisace vždy tam, kde jej vyžadují velké rozdíly podnebí, přirozených pomůcek, vrozených schopností, kulturní výše a hustoty
obyvatelstva. Avšak jest na uváženou, zda výhody poznenáhlého
včlenění výrobce a spotřebitele do téhož národního okruhu hospodářské a finanční organisace nepřevyšují pro stále rostoucí skupinu
průmyslových a snad i zemědělských výrobků hospodářské náklady
soběstačnosti. Zkušenost ukazuje stále více, že většinu procesů moderní hromadné výroby možno prováděti s přibližně stejným výsledkem skoro ve všech zemích a podnebích. Nehledíc k tomu
ubývá však na významu při vzrůstajícím blahobytu v národním
hospodářství surovinám a fabrikátům oproti bydlení, osobním výkonům a místním příjemnostem, které nepodléhají mezinárodní
směně, s důsledkem, že při národní soběstačnosti může býti malý
vzrůst reálních nákladů prve uvedených statků bez většího významu
oproti nejrůznějším výhodám. Krátce řečeno, přes to, že národní
soběstačnost něco stojí, jest to luxus, který si můžeme dovolit,
když bychom po něm toužili. Avšak máme pádné důvody, abychom si tento luxus přáli?
III
Dekadentní mezinárodní, avšak individualistický kapitalismus,
v němž po válce žijeme, nevedl k žádným výsledkům. Není chytrý,
není krásný, není spravedlivý a není mravný - a poskytuje nám
jen nedostatečné množství statků. Krátce, neschvalujeme jej a počínáme jím opovrhovat. Avšak jsme velmi zmateni, když máme
rozvážiti, co by mělo být postaveno na jeho místo.
Každým rokem je zřejmější, že se svět zaplétá do bezpočtu
hospodářsko politických experimentů, jichž typy odpovídají rozličným národním temperamentům a průvodním historickým okolnostem. Ekonomický internacionalismus stoupence volného obchodu
v devatenáctém století předpokládal, že celý svět je nebo za krátko
bude organisován na podkladě soukromého konkurenčního kapitalismu a svobodné, zákonem chráněné smlouvy - přirozeně rozdílně podle rozsahu a stavu vývoje, avšak přece jen v jednotné
základní formě, jež se postupně bude silněji rýsovati a jistě se nerozruší. Protekcionismus devatenáctého století zmírnil úspěch a odporoval smyslu systému, avšak základní ráz hospodářské společnosti přece jen odpovídal všeobecným předpokladům.
Naproti tomu dnes jedna země po druhé opouští tyto předpoklady. Rusko stojí ještě samo se svými zvláštními experimenty,
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avšak nikoliv již samo s opuštěním starých předpokladů. Itálie,
Irsko, Německo se obrátily k novým formám vedení hospodářství
anebo jsou na skoku tak učinit. Mnohé jiné země se brzy budou
modliti k novým hospodářským bůžkům. Dokonce i ty země, které,
jako Velká Britanie, se sice ještě v celku drží staré hospodářské
formy, přece jen pod tímto povrchem usilují o nový hospodářský
plán. Nevíme, jak bude vypadat výsledek. My všichni, my všichni,
jak očekávám, jsme asi na cestě udělati mnoho chyb. Nikdo nemůže říci, která z nových theorií se nejlépe osvědčí.
Avšak pro nynější diskusi jest rozhodný tento bod: vytváříme
si všichni své vlastní ideje. Protože nevěříme, že jsme již zachráněni, chtěl by každý z nás vypracovati pokus záchrany. Nechceme
býti vydáni všanc náhodě volné hry sil, které směřují nebo se snaží
směřovat k nějaké rovnováze podle tak zvaných ideálních principů
laisser faire kapitalismu. Pravda, ještě někteří se přidržují starých
ideálů, avšak ti nemohou býti pokládáni v žádné zemi světa za
vážnou moc. Chceme býti - aspoň v tomto okamžiku a po dobu
nynějšího experimentálního přechodného období - svými vlastními
pány a pokud jen možno zbaveni vměšování se cizího světa.
S tohoto hlediska musíme pojímati politiku rostoucí národní
soběstačnosti ne jako ideál sám o sobě, nýbrž jako prostředek k vytvoření atmosféry, v níž jiné ideály budou moci býti sledovány
jistě a pohodlně.
Dovolte mi, abych k této věci připojil docela prostou ilustraci.
Volím ji, protože jde o myšlenku, jíž jsem byl ještě před krátkou
dobou zaujat. V jednotlivých ekonomických otázkách jsem nakloněn, v protivě k otázkám hlavních směrnic, kde jsem pro hospodářskou kontrolu, podporovati pokud jen to je možné, soukromé
rozhodování, iniciativu a podnikání. Avšak přesvědčil jsem se, že
zachování struktury soukromého podnikání není slučitelné s tím
stupněm hmotného blahobytu, který nám umožňuje náš technický
pokrok, jestliže nepoklesne úroková míra silněji než jak to odpovídá působnosti známého mechanismu. Vskutku asi bude vyžadovati přeměna společnosti, kterou bych chtěl v první řadě sledovati,
v nejbližších třiceti letech snížení úrokové míry na zcela nepatrnou výši. Avšak v systému, v němž úroková míra působností normálních finančních sil vzhledem k risiku a pod. dosahuje na celém světě jedné hladiny, jest vývoj v tomto směru zcela nepravděpodobný. Z mnohých důvodů, které zde nemohu rozvádět, může
mezinárodní směna při volném pohybu kapitálu a zúročitelných
účastí stejně jako zboží odsouditi zemi pro celou jednu generaci
k menšímu stupni hmotného blahobytu než nějaký jiný systém.
Avšak to jest jen ilustrace. Rozhodující je, že příští generace
nemůže očekávati žádnou stejnotvárnost ekonomického systému
na celém světě, jak tomu bylo dříve nebo obecně v devatenáctém
století; dále, že musíme být pokud jen to je možné nezávislí na
560

poruchách způsobených proměnami v jiných zemích, abychom mohli
provésti experimenty, v nichž se nám zalíbilo, k vytvoření budoucí
ideální a sociální republiky. Konečně je rozhodující, aby pomalé
vědomé usměrňování k větší národní soběstačnosti a hospodářské
isolaci ulehčovalo naši úlohu do té míry, aby mohla býti splněna
bez nadměrných hospodářských nákladů.
IV
Jest ještě, zdá se mi, další vysvětlení pro novou duchovní orientaci. Devatenácté století učinilo z finančního úspěchu rozhodující
kriterium. Dívalo se na něj jako na ospravedlnění každého soukromého nebo kolektivního jednání. Všechen život byl jakousi parodií
snu účetního. Místo co by se byly rostoucí hmotné a technické
prostředky použily k výstavbě zázračného města, stavěly se slums
a věřilo se, že jest správné a doporučení hodné stavěti slums, poněvadž se s hlediska soukromých podniků »rentovaly«, zatím co
zázračné město by mohlo být pojímáno jako čin potrhlé extravagance, který by podle hloupého výrazu finančního světa »zatěžoval«
budoucnost - ačkoliv nikdo, jehož rozum není zkalen falešnými
analogiemi irrelevantní účetní techniky, nemůže pochopit, jak to,
že postavení velkých a nádherných budov v přítomnosti může
vésti k schudnutí v budoucnosti. A dnes věnujeme náš čas pokusu zpola zbytečně, avšak přece, jak musím přiznati, také s jistým úspěchem, vysvětliti našim krajanům, že národ jako celek jistě bude
bohatší, když budou nezaměstnané stroje a lidi použiti ke stavbám
nutných obydlí, než když budou podporováni za svou zahálku.
Avšak rozum naší generace je ještě tak zkalen závratnými kalkulacemi, že se nevěří důsledkům, které by mimo systém čistě peněžního počítání s jeho věčnou starostí o zaplacení byly očividné.
Musíme zůstati chudými, protože nemůžeme »zaplatiti«, býti bohatými. Musíme žiti v chatrčích, ne proto, že nemůžeme stavěti žádné
paláce, nýbrž proto, že si to nemůžeme »dovolit«. Stejný duch
sobecké finanční kalkulace ovládá každý okrsek života. Ničíme
krásu přírody, protože její krása bez pána nemá žádnou ekonomickou hodnotu. Jsme s to vyhostiti slunce a hvězdy, protože nám
nenesou žádnou dividendu. Londýn patří k nejbohatším městům,
které civilisace poznala, avšak nemůže si »dovolit« nejvyšší komfort, který by jeho občané dovedli uskutečnit, protože se »nerentuje«.
Kdybych dnes měl moc, jistě bych vybavil naše hlavní města
všemi nejdokonalejšími vymoženostmi umění a civilisace, jakých
by jen jejich občané dovedli dosáhnouti. Byl bych přesvědčen, že
to, co mohu vyrobiti, mohu si také »dovoliti«. - Věřím, že peníze
tak vydané nejen by byly lepší než nějaká podpora nezaměstnaných, nýbrž že by ji dokonce učinily zbytečnou. Neboť za to, co
Anglie vydala od války na podpory nezaměstnaných, byli bychom
mohli učiniti z našich měst nejkrásnější výtvory lidstva.
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Nebo na druhé straně: byli jsme ještě před nedávnem přesvědčeni, že jest mravní povinností zruinovat zemědělce a zničiti
starou tradici v zemědělství, jen když jsme mohli dostati bochník
chleba o desetinu penny levněji. Nic nebylo, co bychom nebyli
obětovali s největší horlivostí tomuto molochu a mamonu. Neboť
jsme důvěřivě mysleli, že vzývání této obludy přemůže zlo chudoby a že přivede příští generace jistě a pohodlně na základě nakupených úrokových mas k hospodářskému míru.
Dnes jsme zklamáni, ne proto, že jsme se stali chudšími než
jsme byli - aspoň my ve Velké Britanii žijeme ve vyšším životním standartu než v kterémkoliv předcházejícím období - nýbrž
proto, že se obětovaly jiné hodnoty a k tomu ještě zbytečně se
obětovaly. Neboť náš ekonomický systém skutečně nám nedovoluje dosáhnouti nejvyššího stupně hospodářského blahobytu, který
umožňuje pokrok naší techniky, nýbrž zůstává daleko za ní a dává
v nás vznikati pocitu, že jsme mohli výtěžku použiti lépe.
Avšak v tom okamžiku, v němž jsme si dovolili neuposlechnouti kriteria účetnické rentability, počali jsme měniti naši civilisaci. Musíme si však počínati velmi opatrně, pomalu a uvědoměle;
neboť jest široké pole lidské činnosti, kde si rozumně ponecháme
pro zjištění výsledku dosavadní měřítka peněžního účtování. Stát,
daleko více než jednotlivec, musí změnit svá kriteria. Musí zmizet
představa, že kancléř pokladu jest presidentem jakési akciové společnosti. Když se dnes tak rozšiřují úlohy a účely státu, pak musí
být, všeobecně mluveno, podstatnou úlohou politiky rozhodovat
o tom, co má být vyráběno doma a co má být mezinárodně směňováno.
V
Po těchto úvahách o zvláštních cílech státu vracím se k aktuelní politice. Pokusili jsme se porozuměti myšlenkám, na nichž se
zakládá naléhavé přání mnohých zemí po větší národní soběstačnosti, a býti k nim naprosto spravedliví. Nyní však musíme pečlivě
zkoumati, zda se dnes skutečně nevzdáváme příliš lehce mnohého
cenného, co vytvořilo devatenácté století.
Naprosto nelze míti za to, že schvaluji všechny věci, které
se dnes v politice dějí ve jménu hospodářské soběstačnosti. Pokouším se vysvětliti, že svět, k němuž pracně směřujeme, se velmi
liší od ideálu ekonomického internacionalismu našich otců a že nynější politika nesmí být posuzována podle maxim staré víry.
Vidím tři zvlášť velká nebezpečí v hnutí za národní soběstačnost.
Především doktrinarismus. Není nic nezvyklého odkrýti jej ve
hnutích, jež se náhle dostala k praktickému jednání. Musíme vypočítati náklady do posledního penny. Experimentální společnost
musí být mnohem činnější než stará stabilisovaná, má-li se dostati
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přes stadium pokusu. Bude musit využiti všech možností pro své
zvláštní cíle a nesmí si dovolit obětovat něco doktríně.
Druhé nebezpečí, které jest větší, je spěch. Aforismus Paula
Valéryho si zaslouží být citován: »Politické konflikty kalí a ničí
rozlišovací schopnosti národa pro podstatné a naléhavé.« Ekonomická přeměna společnosti musí se provésti pomalu. Nemáme diskutovati o náhlé revoluci, nýbrž o směru sekulémího trendu. Odstrašující příklad dnešního Ruska ukazuje zlé následky šíleného a
marného spěchu. Oběti a ztráty přestavby jsou mnohem větší když
se zrychluje tempo. To platí především pro přechod k větší soběstačnosti a domácímu plánovitému hospodářství neboť hospodářské
procesy jsou svou povahou vázány na čas. Náhlý přechod by
s sebou přinesl tak mnohé zničení blahobytu, že nový stav by
byl na počátku mnohem horší než ten starý. Velký experiment
by se tak zdiskreditoval.
Třetí obtíž, a to největší ze všech tří, spočívá ve vyvolání a
použití plodné odborné kritiky. A opět Rusko poskytuje nám doklad pro chyby, jichž se dopouští, kdo se sám dokonale zbavil
kritiky.
Nový hospodářský styl, po němž dnes tápeme, jest svou povahou experiment. Prozatím nemáme ještě žádnou jasnou představu
o přesném obsahu našich přání. Odkrýváme jej tak, jak postupujeme kupředu, a musíme uváděti naše plány v soulad s naší zkušeností. Stalin vyřadil každou neodvislou kritickou hlavu, i tehdy,
když souhlasila se základní linií jeho politiky. Vytvořil atmosféru,
v níž je všechna duchovní činnost zabita. Pohyblivá myšlenka
doktrinářsky zkamení. Stalin má být odstrašujícím příkladem těm,
kdo se pokoušejí dělat experimenty. Devatenácté století nám zanechalo ve výměně myšlenek dědictví, jehož nyní musíme využiti pro zvláštní úlohy naší doby. Potřebujeme spolupráci vynikajících duchů našeho století.
Přel. Stan. Berounsky

VOJTECH

NIGRYN

ZEMĚDĚLSTVÍ A PRŮMYSL
V AUTARKII
Jako jedna z příčin hospodářské krise se často uvádí snaha po
uzavření domácího hospodářství cly a různými obchodně politickými i jinými opatřeními, která buď přímo nebo nepřímo mají za
účel uzavření domácího trhu proti cizině. Se strany liberálů se příchod této t. zv. autarkie vysvětluje jako výsledek určité politiky,
politických a mocenských plánů některých zemí, a jako nekompetentní zásah politiky a individuálního sobectví do volné hry hos563

podářských sil. Tvrdí-li se, že na vysokých clech, kontingentech
a povolovacím řízení mají vinu ti a ti lidé, svědčí to o hlubokém
nepochopení hospodářské dynamiky posledních desíti let. Liberalistická doktrína bývá často zaměňována s vědou národohospodářskou, a jsou-li některé neočekávané zjevy posuzovány s tohoto
pokřiveného hlediska, zdají se něčím, co je mimo systém národního hospodářství; a je jen přirozené, že jsou hledáni vinníci.
Autarkie však je nechtěným výsledkem a reakcí na určité
změny strukturního rázu, které nastaly v hospodářství světovém
i národním v posledních desíti letech. Zkoumáme-li vliv těchto
změn na hospodářské tendence, musíme jako výsledek uznati převahu tendencí autarkistických. Autarkie nebyla vyvolána teprve
nynější krisí. Po krátké poválečné recidivě liberalismu nastalo zvyšování ochrany, která trvá nepřetržitě dodnes, zatím co vlivem
hospodářské krise bylo zvyšování ochrany zesíleno. Ochrana vnitřního trhu nemůže být příčinou krise už proto, poněvadž za stoupající ochrany stoupala i konjunktura let 1927-1929.
Hlavním zjevem, který vedl k autarkii jako reakci, je t e c h n i c k á r a c i o n a l i s a c e a z v y š o v á n í p r o d u k t i v i t y . Hromadná racionalisovaná výroba, má-li být opravdu hromadná a levná,
potřebuje co nejrozsáhlejších volných trhů, a proto ji hranice států
tísní. Hlasatelé průmyslové racionalisace byli nejdůslednějšími stoupenci volného obchodu. Racionalisovaná výroba potřebuje velkou
kupní sílu, ale sama ji spíše zmenšuje. Proto je spotřebitel hlavním
faktorem úspěchů racionalisované výroby. Při úplně volných hospodářských stycích zemí by racionalisovaný průmysl měl tendenci
soustřediti se tam, kde je soustředěn kapitál. Zůstalo by jen několik
průmyslových středisk, která by souvisela s koncentrací kapitálu.
Ostatní země by byly odkázány na ta odvětví, pro která by měly
naprostou převahu přirozených podmínek, zvláště pak na výrobu
surovin a na výrobu zemědělskou. Vznik nových odvětví mechanisované hromadné výroby by zde byl nemožný. Státy průmyslové
měly by z volné směny větší prospěch než státy, dodávající suroviny a potraviny, a volná směna by neustále umožňovala jejich
vykořisťování. Naprostý hospodářský liberalismus by však nutně
vedl i ke změnám sociálním, populačním, k emigraci, ke koncentraci nezaměstnanosti a k jiným sociálním poruchám. Liberální stát
by k těmto podstatným hospodářským a sociálním změnám nemohl
míti jiné stanovisko než úplně pasivní, poněvadž k jiné politice
by mu chyběly prostředky.
Autarkie se svým uzavřením vnitřního trhu je reakcí na koncentrační tendenci výrobní racionalisace. Oddělila spotřebitele od
zahraničního výrobce. Důsledkem je výrobní decentralisace, neboť
výrobce se stěhuje se svým kapitálem za spotřebitelem. Výroba
se teritoriálně přizpůsobuje spotřebě. Baťa staví továrny v cizině,
aby se vyhnul zdražení svých výrobků cly, ale při tom musí vyhověti požadavkům spotřebních zemí. Tak v autarkii je finanční
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kapitál díky své pohyblivosti přinucen podporovati industrialisaci
hospodářsky zaostalých zemí.
Když melo býti na počátku této krise sjednáno na hospodářské konferenci celní příměří z přesvědčení, že se tím zabrání postupující krisi, byl uváděn ruský dumping jako jedna z hlavních
překážek příměří. Nechybělo hlasů, třeba zaujatých, podle kterých
ruský dumping byl příčinou krise. Úspěchům dnešních pokusů o
řešení krise prý zase překáží japonský dumping. Čemu se dnes
říká dumping, byla dříve zdravá soutěž, dnes však je to podvod
a nemorální olupování dělníků vyspělých zemí o práci. Tato změna
terminologie byla způsobena jen změnami osob soutěž podnikajících. Staré průmyslové státy hověly liberalismu jen pokud jim umožňoval vykořisťování zemí vyrábějících suroviny. Pro hospodářsky zaostalou zemi je dumping jedinou možností získání kapitálu,
nemůže-li ho sehnati úvěrem. Teď, když se výhod industrialisace
chápou také jiné státy, zreformovali liberálové své nauky v tom
směru, že volná soutěž nesmí ohroziti dosaženou již životní míru,
čímž ovšem by se jen stabilisovala nízká životní míra ve státech
hospodářsky zaostalých. To je již zásada méně liberální, která kryje
ústup celé doktríny a z níž je patrno, jak liberalismus končí vlastními metodami.
Také mezinárodní dělba práce přestává prokazovati svůj smysl
Různost přirozených podmínek přestává být rozhodující do té míry,
aby mohla přiděliti výlučnost některých odvětví určitým zemím.
Teorie o rozdílných schopnostech národů pocházela spíše ze snobství starých průmyslových národů než z poznání skutečnosti. Angličan z počátku tohoto století byl by považoval za urážku své
země kdyby mu byl někdo předpověděl, že za 30 let budou Japonci
vyvážet ocel do Dánska. Dnes už není třeba několika desítiletí ke
vzniku nové průmyslové generace. Není už také vážného důvodu,
proč by v blízké budoucnosti na př. v Číně vyrobená lokomotiva
se nemohla vyrovnati lokomotivě v Evropě vyrobené. Proudhone
řekl, že konkurence ubíjí konkurenci, a dnes přicházíme k nejúplnějšímu potvrzení této věty. Mizí už poslední stíny liberálních
zásad v mezinárodním obchodu a zánikem volného obchodu mizí
i významné zdroje blahobytu liberálních států.
Autarkie s počátku vzrůstala zvyšováním cel. Bylo to zejména
Německo, kde cla dosáhla velmi brzy po válce prohibitivních sazeb,
neboť Německo, donuceno k reparačním platům, mohlo je plniti
jen za předpokladu velmi aktivní obchodní bilance. Stoupající racionalisací průmyslu a stoupající produktivitou zejména evropského
zemědělství vzrostla potřeba ochrany. Podpora vývozu prémiemi
byla vždy v zápětí paralysována novými cly v dovozních zemích.
S hospodářskou krisí nastává období nejostřejšího ochranářství, které
se nespokojí se svými dosavadními prostředky. Vedle cel, povolovacího řízení, kontingentů a devisových opatření byl vytvořen nový
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prostředek v kompensacích, podobajících se primitivnímu směnnému
obchodu. Když selhaly pokusy nahraditi klausuli o nejvyšších výhodách regionálními preferencemi, přišlo období kompensací, kterými se regionální diskriminace dají prováděti daleko pronikavěji.
Tímto obdobím, zdá se, jest politika relativně volného obchodu na
základě doložky o nejvyšších výhodách definitivně vyřízena. Prohlašuje se již teď výslovně s mnoha stran, že její návrat nebude
připuštěn. Příští obchodní smlouvy musejí míti daleko konkrétnější
obsah o vzájemné směně statků.
Takřka prohibitivní ochrana a podlomení vývozu nutí vnitřní
hospodářství k rozsáhlému přizpůsobení. Přesun od vývozu k vnitřnímu trhu znamená reorganisaci mnoha odvětví. V zemědělství postupuje tato přeměna již několik let. Reagrarisační politika západních států, hlavně Německa a Rakouska, připravila naše zemědělství
o rentabilitu jeho vývozních odvětví. Zemědělství bylo vždy passivní složkou v naší obchodní bilanci a proto vnitřní trh skýtal
dosti prostoru pro usměrnění výroby. Nebylo u nás dosud předimensováno a proto částečná reorganisace pokračuje i v době krise
hladce. Kde to bylo třeba, bylo přikročeno i k výrobní regulaci.
Zemědělská akademie přišla dokonce se svým, třeba ještě fantastickým plánem. Zemědělství se zdá připraveno na změny ve výrobním režimu a je zřejmé, že předpokládá jejich trvalost.
Přesunem zemědělství k vnitřnímu trhu je však nepřímo brána
existenční možnost vývoznímu průmyslu. Vývoz není trvale možný
bez dovozu a proto úbytek dovozu zemědělských výrobků znamená
značnou újmu pro vývozní průmysl. Průmysl je však stejně tak
podepřen zvýšenou ochranou jako zemědělství a proto stejně nachází nový prostor ve vnitřním trhu. Zdá se, že ho není dosti využito, poněvadž naše obchodní bilance je pasivní s několika průmyslovými státy. Stejně i dovozu průmyslových surovin není využito pro kompensace. Zdá se podivné, že průmysl, tato hybnější
složka hospodářství, se dnes příliš těžko přizpůsobuje změněné situaci. Stavovské organisace průmyslu jsou tak naskrz prodchnuty
pasivním duchem liberalismu, že zastávají jen úlohu společného
policajta. Průmysl má nesčetné organisace, založené na »hájení
zájmů«, vedené spíše advokáty než vůdci. Za nynější krise průmyslové organisace nepřišly ani jednou se svými iniciativními návrhy, vždycky jen protestovaly, zamítaly a bránily se. Nedá se přece
říci, že by průmysl přes nedostatek politického zastoupení v naší
demokracii měl malý vliv na politickou moc a že by jeho hlas nebyl
často rozhodující. Kartelům jsou výdělkářská hlediska dosud ta nejsvětější a nejsměrodatnější a jsou známy případy, že vývozní kontingenty
našeho průmyslu, smluvené v mezinárodních kartelech, byly prodávány, zatím co továrny byly zavírány. Průmysl je stále prodchnut zásadou, že všechno se spravuje a řídí samočinně a že lidský egoismus
řídí hospodářství nejlépe. Jedině s tohoto hlediska lze pochopit, proč
průmysl jen čeká a nepřipravuje se na nový výrobní režim.
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Za této situace nechce zemědělství připustit dovoz zemědělských výrobků, který naproti tomu žádá vývozní průmysl, aby mu
byl umožněn vývoz. V tom záleží podstata sporu mezi zemědělstvím a průmyslem, jehož řešení má vésti k t. zv. vyrovnání. Otázka je komplikována také malodohodovou hospodářskou politikou.
Řešení musí býti trvalé a musí vésti nejen k novým směrnicím,
nýbrž i k novým metodám obchodní politiky. Dovoz musí býti regulován ohledy na vlastní hospodářství a na vývozní zájmy, nikoliv zájmy dovozního obchodu, který již teď byl z velké části
zlikvidován, aniž vlastní hospodářství bylo nějak ochuzeno. Obchodní politika musí býti nadřazena zájmům jednotlivých skupin
a musí tu býti možnost, aby stát s ohledy na vyšší zájmy, které
musí uplatňovati v obchodní politice, mohl zasáhnouti i do poměrů
některých odvětví, když zájmové organisace jsou k tomu neschopny.
V cizině se zavádějí nucené kartely, v kterých má stát své důležité slovo. Vždyť náš průmysl nemohl upraviti ani poměr mezi
svými jednotlivými odvětvími s ohledem na hospodářské styky
s cizinou. Vývozní průmysl pracuje většinou s cizími surovinami
a nedovedl jejich dovoz upraviti s ohledy na vlastní vývozní zájmy.
Za dnešních tendencí a poměrů přestává býti obchodní politika
ovládána jen t. zv. volnou hrou hospodářských sil a musí přijímat
nové zásady, které se pravděpodobně ustálí v r e g i o n á l n í c h
preferencích.
Není pravda, že autarkie musí znamenat naprosté zničení vývozu. Tento argument platí jen za předpokladu, že dovoz i vývoz
je ponechán sám sobě v šablonovitém režimu doložky o nejvyšších výhodách. Nynější autarkie je neplánovitou a spíše instinktivní
obranou, která musí býti přizpůsobena mezinárodním regionálním
potřebám. Hlavním předpokladem však je přeorientování od zásad,
které již definitivně přestaly ovládat světové hospodářství.

LISTY z

ČESKOSLOVENSKA

LABUTÍ PÍSEŇ PHC PUCYNY
Listy z Československa jsme pěstovali vlastně v cizích službách. Nechť je nám to odpuštěno. Předváděli jsme tvůrčí element
českého pokrokářství, které v sobě pojí tolikeré cenné poklady,
jehož pivní matka je tak hustě zakalena, že je třeba v ní ohleduplným prohrábnutím poněkud vychutnat prachuť a říz; ani omaku
tohoto atheisticko-husitského guana jsme se nebránili. Ale kéž by
nebyly jeho plody tak hojné a tak různorodé! Na jediné haluzi
visí mentální hygiena s tolerančním patentem (a s tisíci dalších
patentů), ruralismus s globální methodou, na jednom bidle dřepí
opičí theisté a hygieničtí atheisté a znáte jistě i ty další. Snažili
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jsme se v hesle »nebraňte zlu« čili »dobrého pomalu« konati prácí
za ně. Pochytati jejich nelíčené podoby, analysovat a uchovat (hlavně
uchovat!) pro příští věky a potomky několikátých už husitů vůni
jejich domova, lahodu jejich hlasu a nepředpojatost jejich národní
zodpovědnosti. Jejich vlastním slovům jsme propůjčovali přístřeší,
protože máme na paměti, že paprskům osvěty v Čechách neodolá
ani nejskrytější kout.
Během roku však jsme poznali, jak marná je tato práce, jak
nekonečné bylo by vynášení plných věder, a ke dnu je stále daleko. Je toho mnoho v Čechách, v té trpké zemi!
Znáte ji? Ten boulevard, ten ostrov? S Robinsonem, Čtvrtkem,
Pátkem, Lidojedy, kteří pozřevše na jedno posezení své duše, prošpikovali prázdná těla slaninou prostřednosti ? Viktore Dýku, stále
ten ošumělý šat! A kozlí puch je tu mírným vánkem! Tu náhle,
kde se vzala, tu se vzala, paní Pýcha. »Co jsem si nasmrděla, sama
si vyčuchám, byť jediná v celé Evropě!« Známe to samostatné čuchání! Je už staleté!
A tak na obzvláště nelíčené projevy obdivu toho samorostlého
útvaru v srdci Evropy, na něž nestačila naše pouhá národní příslušnost, jsme si pozvali jednoho z nich - zcela prostředního, přímo ze středu, přímo z výčepu. Jsa žákem mnohých mistrů a přítelem mnoha literárních snaživců, pojil v sobě vše, co se dnes na
trhu hodnot nejdráže platí. A volnost huby jsme mu dali, jak toho
její širokost žádala a vítězství pravdy nutilo.
Proto jsme na konci ročníku poněkud konsternováni nečekaným pohoršením této znamenité akvisice, která nám odevzdala
tento list:
»Pánové Vzdoroslavíčku a Spectatore, mí impressariové!
„Dost už toho klerikalismu", pravil mně nedávno můj učitel
jehož si po vědecké i lidské stránce hluboce vážím. „Tak vy píšete do toho Rádu", pokračoval, „čeho jsem se to dočkal na svém
nejmilejším žáku! Což nevidíte, do jakého temného jesuitského
středověku jste zapadl?" A rozhořčeně ode mne odešel. Slova učitelova ve mně hlodala a vskutku jsem si začal uvědomovat, že
jste zneužili mé důvěry a dobrého jména.
Po dvou bezesných nocích a dobrém uvážení Vám oznamuji
své pevné rozhodnutí, že s Vámi nehodlám nadále spolupracovati.
Mé důvody jsou tyto:
1. Z pověstí, kterých jste si získali svým nezřízeným štvaním,
vyrozumívám, že jste vlastně časopis reakční, klerikální, fašistický, heimwehrský, neuctivý, urážlivý a k zásluhám neuznalý.
2. Nemohu strpět, abyste se dotýkali mých spolužáků, mých
učitelů, mých zásad, svědomí a Lidství.
3. Pan prof. Rádi, mí spolužáci J. B. Čapek, Smetáček, kolega Koutník a řada ostatních tuzemských bojovníků za pokrok
jsou taky lidé. To vy nechcete uznat.
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4. Mé s nejčistšími úmysly psané příspěvky jste zpřevraceli a zhanobili svou jesuitskou amorálností a zapřáhli je do
služeb nejčernější reakce. Vždyť Vy, pánové, připravujete novou Bílou Horu! A tu Vám musím říci, že
5. ačkoliv nikomu přesvědčení neberu, svoje vlastní, po
předcích zděděné vědecké přesvědčení si urážet nedám!
Věřte tomu nebo ne, mám taky své ideály! Styďte se! My
to máme všecko vědecky zdůvodněno, kdežto Vy tyjete z nevědomosti nevzdělaného lidu.
Proto Vás opouštím (dost jste mě už zdiskreditovali před soudnou veřejností) a odcházím za hlasem svého srdce a doby. Nabídnu
služby onomu malému, leč pěknému časopisu Činu.
S pokrokovým Ahoj!
PhC Pucyna.«
Toto je tedy jeho poslední list. Co naplat. Nebudeme mu bránit,
i kdyby se rozhodl pro sebehorší časopis - ani pejzatý Simplicus
bychom mu nedovedli vymluvit. Ale kdo nám, milý Pucyno, bude
vytahovat z žumpy ta smrdutá vědra!
v z d o r o s l a v í č e k

V A R I A
BÁSNÍK A KRITIKA
Je téměř pravidlem, že mezi skutečnými básníky a jejich kritiky panuje zjevná
pře, která nabývá mnohdy značné ostrosti, ale která povrchnímu pozorovateli obyčejně zůstává utajena jako bitva odehrávající se v mořské hlubině. Jinému se bude
zdáti tato věc naprosto malicherná, která nestojí za to, aby se jí zabýval. Jde však
o věc základní, neboť jsou to právě kritici, kteří vytvářejí veřejné mínění o určitém uměleckém díle a stejně i o jeho tvůrci. Třeba se tedy podívat na tuto věc
v záři ostrého a neúprosného světla a objeví se nám jako zjev velmi přirozený
a snad také jako zjev obludný.
Nikdo totiž nemůže popírat, že básník a umělec vůbec má právo požadovat,
a také požaduje, uznání, třebaže ho ani nenapadne, aby o takové uznání prosil.
Pokládá to za přirozené a spravedlivé. Netouží po něm a netouží ani po proslulosti, ale touží po Slávě a tu mu sebe větší proslulost, která zítra umírá, nikdy
nenahradí. Skutečný básník dobývá Slávu a dobývá ji těžce, neboť její vrcholy jsou
vysoké a strmé a její propasti jsou nesmírné. Nicméně velcí umělci rvali ze svých
kritiků i uznání kus po kuse, jako by rvali maso z jejich těla, a často po celý
život nezbývalo jim než spokojiti se s ubohými almužnami, které se skutálely se
stolu velkomyslných. Rozdávají se z lásky, a jsou to často bohatství nesmírná, a při
tom vydírají almužnu od těch, od nichž by nejdříve mohli očekávat aspoň poněkud
spravedlivé slovo. Kdo by se neptal po vysvětlení? Je jediné, které se bude zdát
podivné, ačkoliv není vysvětlení pravdivějšího. B á s n í c i v y k o n á v a j í n a s v ý c h
k r i t i c í c h a č t e n á ř í c h s v r c h o v a n é n á s i l í . Básníci jsou v podstatě bytosti
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vladařské, jimž nebylo dáno žádné pozemské a hmotné království. Třebaže milují
tuto zemi podle příkazu největšího Básníka a svého prvního Učitele, nezbývá jim,
než vydati se na křižáckou výpravu a dobývat království jiné, to nejvlastnější, které
jim bylo dáno sudičkami při jejich zrození. Je to království Ráje a Slávy, kde se
skví jejich koruna, je to království krásnější a mocnější než všechna pozemská
království, království, které zároveň dobývají a obhajují, zahrada člověkova dětství,
kam se navracejí cestou hoře a lásky. Dobývajíce a obhajujíce je, střetají se s lidmi
povýšenými, kteří už všechno viděli a všechno slyšeli, kteří už všechno vědí a
umějí, takže je už nic nemůže překvapit, kteří si myslí, že stojí nade vším, ač ve
skutečnosti nejde než o mrtvoly lidí povražděných omezeností a lhostejností. Těmto
lidem se těžko snáší násilí nějakých samozvaných králů, kteří se neuklonili hluboko před pány rady a nepoprosili o titul. A přece je to násilí svrchovaně sladké
a jemné, připomíná moc, kterou má hudebník nebo zpěvák nad svými posluchači.
Vždyť návštěvník koncertu, jenž se neoddá cele hudbě nebo zpěvu, neslyší než
skřípění smyčců, hluk trubek a lomoz bubnů či lidský křik. Takový návštěvník
si rozkládá píseň, sonátu nebo symfonii, povstává v něm chaos, v němž se nakonec
nevyzná. Místo, aby se nechal vésti jako dítě, které ztratilo cestu a nechává se uchopiti za ruku hvězdami obklopivšími noc, jako dítě, jemuž každá kobylka, již
vyruší ze spánku, zjeví okřídleného tátoše nebo draka, takovýto návštěvník koncertu trhne sebou zpátky, vzdorovitě pohodí hlavou a zruší kouzlo. Už nerozumí
a marně se o to namáhá jiným způsobem. Podobně i kritik, který je především
čtenářem, nebude nikdy rozumět básni, nepřijme-li její násilí. A ještě hůře pochodí,
bude-li do takových věcí strkat své teorie nebo cokoliv jiného. Jde tu o něco podobného jako jest poměr člověka věřícího k Stvořiteli a jeho dílu. Člověk věřící
chápe, třebaže mnohému nerozumí, člověk povýšený ani nechápe ani nerozumí.
Je v lidské přirozenosti, že se bouří proti násilí a odporuje více násilí ducha
než moci světské. Bouří se více proti násilí Stvořitele než proti násilí policajta.
Se strážníkem lze těžko vésti spor, neboť člověk si nakonec řekne, že zde je lépe
mlčet a podrobuje se moci ať už spravedlivé či nespravedlivé. Jinak je tomu v oblasti ducha, tam se člověk raději podrobuje násilí falešnému, které člověku dopřává
ilusi vládce, než násilí spravedlivému. A jako člověk raději dává přednost vládě
ducha falešného před vládou ducha spravedlivého a vznešeného, tak také obyčejný
kritik vyzdvihuje básníka průměrného či podprůměrného nad básníka skutečného.
S prvním žije v klidu a míru, s druhým vede spor, který, abychom byli spravedliví,
byl vlastně zahájen se strany básníkovy. Básník je to, jenž vyzývá.
Pokusíme se zde ještě jiným způsobem osvětliti podstatu tohoto sporu a proč
takový spor vzniká. Člověk, jemuž je určeno, aby došel do Říma, dojde tam kteroukoliv cestou. Stejně při výkladu některého zjevu nesejde na tom, použije-li se
toho či onoho způsobu. Jsou-li způsoby, jichž používáme dobré, musí být i výsledek
stejný. A tak krásným způsobem dá se celý spor vysvětliti též p o t y č k o u m e z i
i n s p i r a c í a i n t e l i g e n c í . Na dokonalých básních a dílech pracuje básníkova
inspirace a inteligence v jednotě nerozlučitelné a ničím nerušené. Obě se doplňují
při práci na díle, které básník tvoří, inspirace dodává stavivo, inteligence staví. Je
nasnadě, že nelze vyměřit hranici, kde se organicky spojují. Jsou-li v souzvuku,
vzniká dílo dokonalé, které ovšem zabírá určité polohy, podle hloubky a šíře básníkova pohledu. Obě se vzájemně podporují jako sestry, které se nezištně milují,
hrají dohromady, inspirace zpívá a tančí, inteligence učí, jak zpívat a tančit nej-

570

lépe a nejkrásněji. Podobně učí inteligence zpěváka, jakou silou a rychlostí má zpívat, jak má vdechovat a vydechovat a co má zpívat, aby co nejvíce uchvátil své
posluchače, když nejdříve mu dala porozumět písni, již zpívá. Básník ví, že ze samotné inteligence písně nerostou, neboť inteligence samotná je studená, ale ví také,
že ve spojení se žhoucí inspirací je její vliv osvěžující. Obyčejný kritik ve své
povýšenosti nechápe nic z básníkovy inspirace, nerozumí záměrům jeho inteligence a
neví tedy, v jaké míře básník uskutečnil svůj záměr. Rozdělí obě, rozbije jejich jednotu
a drží v rukou žalostné trosky díla, s nimiž lze nakládat všelijak. Není mu dáno shůry,
a pak je to jeho vlastní pohodlnost, která nevěnuje dílu dosti pozorlivosti. Kritikova
inteligence by měla sledovat básníkovou inspiraci, určit její mohutnost, polohu a rozpětí a zároveň kontrolovat práci jeho inteligence, zrovna tak, jako by byla účastnicí
v práci na díle, které vzniká. Takový pohled na básníkovo dílo, pohled z vnitřku,
však obyčejnému kritikovi schází. Nevidí obzor, který objímá básníkův pohled, nevidí
do jaké hloubky sahá, nestačí inspiraci. Místo toho se začne jeho inteligence hádat
s básníkovou inspirací, rozbíjí pro sebe jednotu díla a je konec. Taková inteligence
stojí tu bezradná a nemohoucí, jako by byla sražena křídlem. Duch velký nejenom
že vládne a přitahuje, ale také chápe, duch nízký se haštěří a v horších případech se
stává pomlouvačem. Jinými slovy řečeno, inteligence obyčejného kritika a referenta
stojí nesmírně nízko pod inteligencí skutečného básníka a následek toho je, že z takových rukou vyjde básník zkomolený a pokřivený. Tak povstávají též trapné případy, kdy dobré dílo se nerozezná od zlého, velký básník od průměrného, pak si
vysvětlíme, proč referenti nadýmají básníky a spisovatele třetího a posledního řádu.
Nejlépe ještě dovedou pochopit básníka, jehož pohled a inteligence se ztotožňuje
nebo stojí pod jejich pohledem a inteligencí. To jest bezpečné vodítko pro odhadnutí
kritikových sil. Vystoupili pouze na temeno pahorků a již pociťují závrať. A zde
opačně můžeme říci, že kritici se dopouštějí násilí na básnících špatných a průměrných. Pro takové kritiky je dílo velkého básníka ovocem, které zraje příliš vysoko
a tu nezbývá, než aby si v tajemné shodě od úst k ústům podávali ovoce trpké a
kyselé, které roste při zemi a na straně posluneční.
Je však jistý druh kritiků, referentů a lidí vůbec, kteří nesnesou pomyšlení
na nějakou velikost - pokud to není velikost oficielní - pomyšlení, že něco vyniká nad ně, že někdo má lepší ideje než oni. Nestydí se veřejně vyznávat, že
největší idejí jest hloupost. Ti vědomě básníku škodí, vynakládajíce všechnu svou
obratnost, která ostatně je ubohá, aby ho aspoň pro sebe ponížili. Pak jejich jednání nevysvětlíme již jen jejich nemohoucí inteligencí ani nějakým jiným nedostatkem. Pro to je vysvětlení jiné, které míří na sám střed tohoto zjevu. Je to
p o m s t a . Pomsta, jejímž nástrojem je hloupost. Pomsta, která má své tajemné
zdroje podzemní. Stačí si uvědomit několik věcí, abychom uzřeli její obludnost
v celé nádheře.
Vysvitne to ze vztahu společnosti k básníkovi. U m ě l e c s p o l e č n o s t i
v y č í t á , vyčítá člověku, že prohrál rozhodnou bitvu. Svým dílem připomíná
člověku Ráj a zároveň mu připomíná i jeho Pád a tak se dostává do postavení
vojáka, který vyčítá poraženému králi, že prohrál bitvu. Umělci, tak jako jiní lidé,
jsou ovšem podrobeni týmž zákonům světa, Nebes i Pekel, avšak bylo jim dáno
světlo, které, je-li dostatečně pozdviženo, oživuje svou září tolik bytostí, rostlin,
stromů, kamenů a předmětů, které určitým způsobem uspořádané v celek, dýchají,
žijí a tak vykouzlují před námi jistý svět. Kdyby měl umělec tu moc, vytvořil by
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skutečny svět s bytostmi krásnými a čistými i se všemi obludami, které vysnil.
Umělci po věky udržují a pozdvihují více či méně toto nezničitelné světlo, oslavují je a vydávají je ze sebe, nepřestávajíce tak vydávati svědectví o Tvůrci všeho,
kterého dnešní lidé bez víry vyhodili ze svých domů i z vesmíru. Za tuto výčitku
a za toto ustavičné obnovování svědomí a paměti, jež zasahuje do živého, se společnost bezděky mstí, mstí se jako ten, jemuž se připomíná nějaká ošklivá událost,
již by chtěl vyrvat i s kořeny ze své paměti nebo ji aspoň považovat za nepříjemný sen.
Umění stojí pod křídlem Stvořitelovým. Člověk může stát stejně pod klenbou Nebes jako uprostřed Slávy pekelné. Ten, jenž pracuje jako červ v podzemí,
ví, že člověka, jemuž odňal pamět a umlčel jeho svědomí, může vésti kamkoliv.
V umění, třebaže zná jeho možnosti i kde tyto přestávají, spatřuje nebezpečí pro
svou práci, neboť ví dobře o jeho původu i o jeho moci. Odtud jeho nenávist.
Jeho práce je dobře promyšlena. Míří vždy na místo nejcitlivější a nejnápadnější. Buď některé věci, jako pamět, svědomí, vědomí poslušnosti, vyhlazuje a zastírá, jiné - jako hrdost v pýchu - přehání. Chtěl by lidskou duši, jež se podobá
paláci, po jehož kupolích se procházejí hvězdy a jehož základy stojí v hlíně, obrátit v trosky hlodáním v těchto základech a pak ve vítězoslávě stanout svou hroznou tlapou na těchto rozvalinách. Ví, že Pýcha a Pád jsou věci totožné. Pod jejich
tíhou stojí každý z nás. Ještě zbývá zničit to, co má křídla a co se pne vzhůru,
vyrvati paprsek po paprsku všechna světla z lidské duše. Jedním z těchto světel
jest umělecká tvůrčí mohutnost. Nedaří se mu však vyhladiti a uhasiti toto světlo
a proto se mstí, používaje k tomu jako nástroje lidské lhostejnosti a hlouposti. Jakoby od oné lhostejnosti, jíž je denně a v každé chvíli královsky obdarováván
první a největší Básník, ulamovaly se drobty pro jeho žáky a napodobitele.
Umělec vyrušuje jistou část společnosti svým bohatstvím. Měl by ji vyrušovat
svou bídou, jsa povětšině chud jako myš v zimě, která v létě nepočítala. Ale
dnešní společnost se již patrně smířila s tím, že na světě budou jen žebráci. S Chudoby je stržen její poslední šat, čest. Nejvyšší moudrostí společnosti je, že »hloupost
je do jisté míry praktická a že genius je do jisté míry nicotný* a tak zbytečný jako
jsou pro někoho zbytečny hvězdy na nebi. A básník pcdobá se hrdému tulákovi,
jenž z kouzelnou lampou přichází do salonu této společnosti, v jejímž světle střídavě
se zvedajícím a klesajícím, při vlnivém pohybu jakési vyčítavé a mocné hudby, která
se ozývá z dálky, vybavují se na stěnách obrazy nesmírně krásné a nevídané, bytosti,
věci i duchové z masa a krve. Celý ten svět, v němž je určitý nepořádek - který jest
ostatně nutný - ale který má svůj pevný řád, by mohl nejednou obraceti na ruby
obraznost i city přítomných, kdyby bylo pozorněji do něj nahlédnuto. Společenský
salon toto vyrušení nudnou zábavou sice snáší, ale zívá při tom, a když pozná, že
jde o nějaké divné oběživo, které nenese hmotných úroků, odebéře se za svými obchodními záležitostmi. Jen z několika stran ozve se nesrozumitelné mumlání a ropot
a z kteréhosi kouta vítězoslavný smích. A někde se pohne některá duše jako balvan.
Jsou též kritikové a referenti, kteří v své nepohnutelnosti stejným způsobem
zívají nad uměleckým dílem. Vyživováni planou stravou, již nalézají v tomto ovzduší,
pokoušejí se podepříti jakýsi bídný systém filosofie, již si vytvořila tato společnost.
Jelikož nic jiného nedovedou, zbudovali si ve shodě s touto filosofií svou literární nauku, která jim dává plnou moc dělati z básníkova díla tříšť. Přizpůsobují je sobě tak,
až je úplné ztrácejí. Převádějí báseň do svého slohu, do jakési literární hantýrky, že
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nakonec jazyk sprostý triumfuje nad jazykem ryzím a plným ohně, vykonávajíce
tak pomstu, na níž záleží Démonovi, jenž ví jen sám, proč se tak snižuje a proč
se činí tímto způsobem tak směšným.
Nicméně na toto chování společnosti k umění a umělcům, o němž jsmé výše
mluvili, lze se podívati ještě s poslední a nejvyšší perspektivy, a to jako na část
trestu, jejž umělec přijímá. Stará báje o Prometheovi dochází tu své cti. Svou povahou je umění v těsné blízkosti se svatokrádežnictvím, lépe řečeno, chce svatokrádežným být, kteréžto touze je však bráněno schopnostmi a mocí lidskou, které
mají své hranice. Ale i touhy se trestají.
Umělci byli v těchto věcech vychováváni společností, kritiky a referenty po
celé věky a budou na nich vyzkoušeny ještě přísnější vychovatelské metody po
věky příští. Jsou však vychováváni ještě ve věcech horších, než aby nevěděli, na
čem jsou. Bylo napsáno, že umění je koruna z blesků. Korunou umělcovou je
koruna z kamení a bláta.
O tomto poměru společnosti k umělci a umění měli bychom se zabývati
podrobněji, a doufejme, že se tak stane, ačkoliv by bylo třeba některého Anděla,
aby toto sám spravedlivě napsal ostřím svého meče do vlajícího plachtoví Času.
Než aby bylo jasno, měli jsme na mysli nejnovější při mezi básníkem Janem
Zahradníčkem a převážnou většinou české žurnalistické kritiky, při, jíž jsme nedávno
byli svědky. Nechceme tím křivdit několika kritikům, kteří se zde nenajdou. Boj
byl nerovný, neboť je těžko se potýkat s veřejným míněním. Ale byl nerovný i jinak.
Na jedné straně básník hluboký a smělý, na druhé straně duchové průměrní, pokřivení
a málointeligentní. A mezi oběma stranami je země rozdělena mečem. Než v této
noci české kritiky nezbývá Zahradníčkovi, než aby dále neohroženě zpíval svůj jitřní
zpěv, zpěv silný a sladký, ale též zpěv, který tam v tu stranu zaznívá nesmiřitelně.
FRANTIŠEK LAZECKY

SLOVENSKA SAMOSPRÁVA
Problém česko-slovenského poměru je snad nejtěžším úkolem, jejž náš stát
musí řešiti. Rozhodně poměr slovanských kmenů státu tvoří důležitější otázku nežli
je poměr česko'německý, neboť úprava onoho poměru zasahuje samu podstatu státu.
Důležitost otázky vysvítá konečně též z toho, že i Edvard Beneš, zpravidla jevící
tak málo vnitropolitické činnosti, uznal za dobré se jí zabývati. Ovšem obsah oficielních výkladů bývá velmi prostý: nynější úprava dává Slovákům vše, čeho si
mohou přáti, oni si tedy ničeho nepřejí a přáti nesmějí... Ale zajděte mezi Slováky a nastojte - co uslyšíte? Což jsou v š i c h n i Slováci Maďaroni? Pak zase
nelze vysvětlit jejich osvobození... Ale kdyby to byli jen Slováci! Ale poslechněte si sarkastické Moravany! A což Slezané, jsou nadšeni tím, že byli zrušeni?
A což »Rusíni«? Zdá se tedy, že něco není v pořádku mezi Čechami a zeměmi
privtělenými.
Patří zajisté k nejnápadnějším zásluhám Chestertonovým, že poukázal na ten
nesmrtelný a pravdivý prvek v demokratické idei i na její úplně prostý a přirozený mravní základ. Na ten se snadno zapomíná právě proto, že političtí a také
ideoví představitelé republikánsko-socialistického režimu jsou naopak stiženi jakousi
nenávisti ke všemu přirozenému, organickému a samorostlému. Tento nepokojný,
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protipřirozený rys, který vyznačuje revolucionáře a pokrokáře vůbec - od Puritánů
počínajíc - byl u nás patrně ještě zkomplikován slovanským spiritualismem, eschatalogickou touhou po všem nadzemském a neforemném, tou rovnicí řád = ďábel
z Dostojevského báje o Inkvisitoru. Byl to Viktor Dyk, jenž ne bez uctivosti ironisoval vnitřní potíže lidí tohoto ducha ve Vyběrači kosů; lidí, kteří mají přírodu
za hřích, a nepraktično za ideál. Jak t i t o lidé chápou demokracii, je zřejmo také
z jejich pojetí rovnosti. Pro ně rovnost = stejnost = totožnost; nebudiž rozdílů;
vše buď vším. Jejich řešení náboženských, národnostních, sociálních otázek: Zrušte
církve, národy a třídy. Je dosti příznačné, že každý pokrokář je darwinistou; odtud
také sympatie pro orientální nauky o věčné změně a plynulosti. Vskutku, některé
politické výklady o výrobě dobrých Čechoslováků mi připomínají přírodovědu Číňana Licia: »Červi se mění v ptáky, vlaštovky v perlorodky, netopýři v křepelky,
shnilé tykve se stávají rybami, ze starých skopců se stávají opice...*
Naopak, pozorujeme v dějinách, že proti této násilné unifikaci cítil tradicionalistický živel vždy pudový odpor; reakce a autonomismus šly pravidelně spolu.
Tak v Anglii na praporech Jakuba III. je nápis »No Union«; ve Španělích Karel
VII. přísahá pod Guernickým dubem na provinciální svobody; ve Francii katolická a královská armáda Ludvíka XVII. bojuje proti jakobínskému centralismu. Ba
ještě dnes vůdcové francouzského nacionalismu prohlašují: »Decentralisace, toť nejlepší protiváha a zároveň nejlepší obrana vládní autority.* Oficielní levice se ovšem
domnívá dosud, že může živelným citům rozkazovati; a když se z Čechů, Slováků a Rusů jaksi pořád nestávají Čechoslováci, když se nestávají > netopýři křepelkami, tykve rybami* ba ani Židé se nestávají vnuky husitů, přes to přese vše
zní povel, abychom se my, přirození Čechové, na Slovensku cítili doma. Dovolte,
jak si to představujete ? My máme ovšem jediný stát, také ho všichni ubráníme,
ale jak se mám na povel cítit doma, kde doma nejsem? Když jsem zvyklý na
Vltavu, mám chovat dětské vzpomínky na Váh ? Nebo tuto potíž odstraníte s rozšafným úsměvem tak, že obě řeky zkanalisujete jako Botič? Ale na kanálech se
nebudu cítit doma, jako vy se necítíte doma nikde, a proto nás chcete donutit,
abychom se soužili podle kanálů a mluvili o krásném městě Magnitogorsku.
To je právě nejvážnější na celém centralistickém úsilí: úžasné zpustnutí, které
jeho úspěch slibuje. Zdá ze totiž dějinným zákonem, že kultura, ne civilisace,
nýbrž kultura a spokojená lidská společnost je možná jen v malých celcích a hyne
v centralisovaných říších. Vím, že toto tvrzení se bude zdát neuvěřitelným, protože
za účel imperialismu se udává právě šíření vzdělanosti; ale kde bylo kultury nejvíc ?
Z malých, hrazených měst Hellady vyšla kultura starověku; drobná italská knížectví,
takové Urbino nebo Correggio, viděla vznik Renaissance; i Německo bylo kulturní
ve Wůrzburgu, ve Stuttgartu, ve Výmaru - rozhodně ne v Berlíně. Lid na ohromné
prostoře ztrácí individualitu, tvořivost - stává se massou, mrtvým objektem. To
platí kulturně i politicky. A teď se ubíjející účinek unifikace a centralisace má tedy
vyzkoušet i na našem národě. Východočeské Hory Snů, velikomocná sláva jižních
Čech, slunečná veselost Slovácka a slovanský Východ podkarpatský, - vše má tedy
být svařeno v jednotný guláš, z něhož by d o b r ý m Čechoslovákům po lžičkách
rozdávali vzdělanost různí předělanci a míšenci, slovenští Češi a čeští Slováci.
Ovšemže kromě universálního a zázračného argumentu všech pokrokářů »moci«, který pravděpodobně přichází jako deus ex machina se proti slovenské autonomii uvádějí také další důvody. Prý by tím bylo Slovensko hospodářsky poškozeno,
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jelikož na ně doplácíme. Tedy nejdříve nutno odečísti náklad na počešťování a pak
bychom se otázali, které šílenství, který ďábel nás posedl, abychom prokazovali
někomu dobrodiní takové, že na ně odpovídá láteřením a kopáním ? Že prý Slováci
nechápou naši práci? Ba ne, to my ji nechápeme.
Prý by se autonomií podporovaly separatistické snahy. Tak? A když nás Rakousko centralisovalo, to u nás veškerý separatismus zmizel? Když za války nás
přivtělilo k rakouským zemím, tak z nás byli ohromní rakušáci? Když prohlásilo
Čechy vesměs za podezřelé, tak už nikdy nemyslil na velezradu?
Ale jednota státu by prý byla ohrožena, kdyby v něm Slovensko mělo zvláštní
postavení. Přiznávám. Ale což pak slušné a svobodné postavení musí být nutně
postavením zvláštním ? Cožpak samosprávu lze uděliti jen jediné zemi pod nátlakem
naprosté nezbytnosti? Nemůže býti naopak pochybnosti, že správně, životně pochopená demokracie, tedy d e m o k r a c i e o r g a n i c k á vyžaduje samosprávu všude,
kde je to možno. Pročež tedy všecky svobody, které předbělohorská ústava poskytovala zemím České Koruny, které Pittsburská smlouva slibovala Slovensku a
ústava připisuje Podkarpatské Rusi, »všecky svobody starodávné a jiné ještě prospěšnější, ač-li se mohou vynalézti«, jak toho žádali katoličtí povstalci na Jindřichu
III. z Valois, nutno přiznati všem pěti zemím, které dějinně a zeměpisně říši tvoří.
Těmto tedy zemím sluší obstarávati samosprávně vše, co jen mohou zastati. Neboť
zajisté boj o autonomii, právě jako boj o stavovství zapadá do reakce proti všudypřítomnosti moderního státu, která má svůj logický vrchol v režimu sovětském.
Kteréhož si náš národ nepřeje.
Bylo však již dávno zřejmo, že »stát, jenž se dnes plete do všeho, dokonce
do školství a do prodeje zápalek, a jenž následkem toho dělá vše nekonečně špatně,
prodávaje nezápalné zápalky a šíře nesmyslné nauky, stát je sám neschopen plniti
svou funkci statníc. Funkci státu totiž tvoří právě to, co se vymyká samosprávě
čili rozhodování občanů. Jednak je to obrana státu (vojenská a diplomatická); právě
proto, že zde existuje vůle národa - vůle k životu - vymykají se tyto věci rozhodování hlasujících institucí. (Sněmovna, jež by odepřela výdaje na vojsko, nutně
by přivodila diktaturu.) Jednak je to koordinace složek státu; poněvadž zde není
možný vznik národní vůle, a dosavadní metoda tvorby práva pomocí náhodných,
fiktivních většin je zřejmou nesrovnalostí, naleží státu, aby svým zákonodárstvím
pečoval o řešení všem přijatelná. Že se omezením funkce státu na obranu a soudnictví vracíme do středověku ? Ano, vracíme. Neboť není jiného východiska kromě
marxismu; ač-li chceme uniknou ti z 19. století, kteréž se zove Blbé.
Z tohoto nástinu funkce organického státu je také zřejmo, že není možno,
aby autonomie snad komplikovala státní správu. Samosprávná rozličnost by státní
správu proto nekomplikovala, že by se státní správa věcmi samosprávnými neobírala, nýbrž svými vlastními. A prosté sobectví samosprávných celků, které by nesly
náklad věcí společných, by se již postaralo, aby byly velmi jednoduché.
Proto také naprosto by nemělo významu poukazovati na korupční zjevy v samosprávě. Jednak totiž samosprávu zkorumpovaly právě živly jež jsou zapřísáhlými
odpůrci samosprávy; jednak a především centralisací nelze zjedná ti nápravu. Neboť
zajisté kdo kradl v malé obci, tím snáze, tím bezpečněji, tím velkoryseji pokrade
ve velkém ústředním úřadě, zatarase se neproniknutelnými rozpočty a mohutnými
styky organisačními. Naopak, pro nejhorší korupci, pro korupci politickou, je centralisace přímo dělaná. Nebo nevede ke korupci soustava, v níž samosprávné celky
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p r a v i d e l n ě jsou odkázány na finanční podporu, udílenou držitelem moci? Dospěli
jsme ostatně tak daleko, že tato závislost na vládní benevolenci, tedy libovůle, byla
v novinách stran, jež se zovou demokratickými, chválena jako nějaká vymoženost.
Prý se tím zkouší protistátní živly. Nejsou snad zločiny proti státu trestné podle
zákona ? Nebo mají by ti činy protivládní trestány mimo zákon ? Ale nechrne toho;
spojitost centralisace, nesvobody a pokrokářství je i tak zřejmá.
Zároveň s osvobozením přivtělených zemí by ovšem bylo možno - a zároveň
nutno - zdůrazniti vůdčí úlohu hlavní země a českého národa. Nelze konečně
zapomenouti, že Čechové to byli, kteří tento stát před staletími vytvořili. V této
věci můžeme se opříti o předbělohorskou úpravu; ovšem pak by měl býti vyslechnut názor Slovenska o úpravě jeho dějinného základu ve státě. Myslím, že by
autonomie mnoho přispěla k vyjasnění a ozdravění těchto věcí. Dosud totiž oficielní
Athanasianum o jednom národě ve dvou větvích vedle mnoha logických kuriosit
(aplikujeme-li na př. tuto nauku na theorii sebeurčení) vedlo jen k tomu, že jednak
i věci Slovákům protivné jako smrt byly nazývány československými, jednak mysli
českých studentů byly zatěžovány roztodivnou tatranskou beletrií.
Celá autonomistická úprava ovšem vyžaduje řádné ústřední moci. Aby mohla
býti složkám státu ponechána co nejširší svoboda, aby mohla býti »svoboda dole«,
musí »býti autorita nahoře«. Že v moderním státě je tomu naopak, tkví v cizopasné
povaze jeho; jelikož totiž moderní (parlamentní) stát nemá vlastní autority, ba ani
vlastní osobnosti (následovně ani rozumu, ani vůle) - spočívá celá moc moderního
státu na bezmocnosti jeho složek a naopak každý pokus o osvobczení, vůbec jen
o oživení jejich jeví se mu nejen jako vzpoura, nýbrž přímo jako vražedný útok.
Stát samosprávný tedy předpokládá vládu, která na nikom není závislá a p r o t o
nepotřebuje nikoho zotročovati. Taková nezávislá vláda musí býti ovšem trvale,
nezměnitelně znárodněna; musí býti tak zřízena, aby i bez lidského mravního snažení pouhou mocí své situace m u s e l a bojovati o národní prospěch jakožto o prospěch svůj vlastní. Dnešní řády neodpovídají pojmu takové vlády; není ani ustanovení,
že by hlava státu nebo vlády musela náležeti státnímu národu. Nad to vláda je
prostě výborem politických stran, takže sarkasmus prof. Baxy »Právo je, na čem
se strany usnesou*, je jen p ř e s n ý m popisem z á k o n i t é h o stavu dneška. Dnešní
vládě tudíž není možno bez obav vůbec něco ve státě uvolniti. Nemůžeme se tedy
dnes nadíti samosprávy Slovenska, ač ji uznáváme za nutnou.
Avšak otázka o podstatě neodvislé, n u t n ě národní vlády přesahuje předmět
této úvahy.
MALIDAJEV

B U D O V Á N I STÁTU
Publicista F e r d i n a n d P e r o u t k a * ) předstihl všechny historky čsl. odboje
a čsl. státu a nečekaje, až se materiál uleží, jal se spisováti historii čsl. politiky
popřevratové. Z prvního svazku jeho díla (zahrnuje říjen až prosinec s předeslaným
vysvětlením o Nár. výboru a o celkové náladě) lze pak hned napřed uznati, že
svůj úkol koná obratně, poctivě a dokonce mnohem živěji a stravitelněji, než by
jej plnil mnohý koženáč ex professo.
*) Budování státu. Československá politika v letech
Borového 1933. Stran 328. C e n a brož. 70 Kč.
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popřevratových.

1. Rok 1918. Nákladem F.

Peroutka si zakládá na tom, že tato práce je prací historickou, t. j. objektivní,
nezaujatou, jako má býti kterákoliv jiná práce vyškoleného historika s kriticky probraným materiálem. On se snad totiž domnívá vůbec, že svým založením a svým
názorem je uzpůsoben k objektivnímu posuzování. Jeho liberalismus vidí pravdu
kdesi »mezi«, aby však nebyla pak opravdu jen mezipravdou, odívá ji takovou
jiskřivou životností, neočekávaným přístřihem a sarkastickou povýšeností, jen aby
ohromila, upoutala a přidržela se.
Někdy je toto přiostření, tento sarkasmus poněkud více vyhrocen, takže porušuje potřebný poklid mezipravdy a takový liberální potměšil se octne náhle vysoko nad pochrupávajícím a přežvykujícím davem. Stává se mu dokonce nepohodlný, je mu odpíráno právo pravdy, právo za někoho mluvit, právo na něco sahat.
Tímto způsobem Peroutka již několikrát se vymanil z odvádění daně těm, jimž
se rozhodl sloužit a býti poddán. Ale zároveň tím ukázal, jak ošemetné je pro lid
a vyznavače mezipravd najímati si takové elegány. Dovedou přece občas ukázati
svou eleganci.
Je jistě velmi kyselé pro hrdinství takových tribunů, takových mužů 28. října,
předvede-li jim někdo v širším rozměru jejich techniku bourání rakousko-uherského
mocnářství. Předvede-li jim ji ovšem se zřetelem k jejich dodatečné slávymilnosti.
Peroutka sám by jim přál »historika se zlomyslnými sklony«, aby jim ukázal nejen míru jejich »jasně vyjádřené vůle k svobodě«, nýbrž dokonce » úžasnou a jedovatou sbírku« rakouského vlastenectví. » Český lev tak byl vycvičen, že, proskočiv jednou obručí, proskočil i druhou, byla-li mu nastavena«, praví.
V líčení Peroutkové vypadá celá ta revoluce až příliš krotce, 28. říjen není
těžištěm převratu, není tím posledním, nejhlubším zářezem na české zbojnické
holi, jak je vykládán oficielně. Ještě ani tohoto dne není českým vůdcům jasno,
co se děje a situace není v jejich rukou. Peroutkův sarkasmus je docela navrch:
»informovali se nejdříve, není-li snad revoluce náhodou povolena«, píše o deputaci
Švehly, Rašína, Soukupa a Stříbrného u zástupce místodržitelova. Je ovšem též
pravda, že oficielní výklad převratu si zakládá na nekrvavosti revoluce a že hned
prvé dny, jakmile se vůdci obezřele ohlédli, že všechno je už doma, mluví se na
široko o »revoluci hlav a srdcí«. Neškodí však, že aspoň jedna revoluce přišla
laciněji, nebo chceme-li zůstati u revoluční terminologie, že byla »strašně nekrvavá«.
Jediný rázný čin, pro revoluci nezbytný, vykonal Švehla. Zabral zásobovací centrum - Obilní ustav.
Peroutka si nevzal ovšem za úkol vypsati náladu doby, nepřihlížel k psychose
lidu, který ztratil úctu k staré autoritě dříve nežli vůdcové. Peroutka vykládá jen
cesty české politiky a tu mu nezbylo než čekati s ní, až marasmus staré vládní
moci bude tak pokročilý, že bude lze psáti kapitolu o 28. říjnu.
Peroutkovo podceňování významu 28. října zasunuje zároveň význam domácího odboje daleko za význam odboje zahraničního. Zahraniční akce je uvědomělá.
Tam čeští vůdcové mají program, odvahu a akci, i záleží - sledujeme-li Peroutkův
výklad - jen na tom, aby domácí politika nebyla tak neomaleně protichůdná, aby
nekřížila činnost vůdců zahraničních a neseslabovala účinnost jejich akcí, Peroutkovi jde o důkaz, že etiketu nového státu měli připravenu zahraniční vůdcové,
že ti vlastně znali pravou diagnosu dokonávajícího dramatu, a že pro ně idea samostatného státu byla zcela uvědomělá, kdežto doma nikoho ani nenapadlo pomyšlení, že by mohl býti samostatný stát a nejméně, jak by měl vypadat. Vůdci
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doma to nevěděli a národ se potácel stejně v rozkladném procesu staré monarchie.
Neboť nebyli to jen vůdcové, jimž chybělo odhodlání. Při obsazování Slovenska se
neosvědčilo domácí vojsko a spoléhalo se na návrat legionářů ze západních front.
Kdyby bylo lze zjistit vůli k svobodě a vysledovati ideu českého státu v době
před jeho uskutečněním, byla by to práce těžká, ne-li marná. Když pak se naskytla
situace, nabízející sama čin, musí se oceňovat jen pohotovost a akomodace. »Říjnový
převrat, a tím vysvětlují se jeho zvláštnosti, nepatří mezi ony revoluce, které byly
vybojovány z vlastních sil,« tak vykládá Peroutka. A definice 28. října 1918 jakožto ideje i faktu byla by tato: »Zahraničnímu vedení podařilo se využít nejpříznivější konjunktury pro svobodu národa, jaká se objevila za tři sta let« (str. 152).
Peroutka však se dostal tímto líčením opět poněkud z přípustné sféry hledané mezipravdy. Pošramotil tím poněkud hrdinství Soukupů a jiných tribunů,
zakládajících si na těchto událostech více nežli na pouhé náhodě. Musil tedy učiniti zadost i jejich důstojnosti a vykonstruoval pravou mesologickou theorii případu, když nebyl někdo tak statečný, jak by si později přál. A vyložil to takto:
V Čechách prý v moderní době nebyla revolučnost domovem. Češi měli jiné
methody proti rakouskému násilí, spíše pedagogické a osvětné. Tomu odpovídala
i rakouská reakce, která byla mírná a nezuřivá (opak reakce ruské). Nebylo třeba
bojovnosti. Ani Holečkova volání po junácké statečnosti prý nebylo třeba vyslyšeti. Bojovnost je spíše stránkou povahy primitivní, kdežto Češi byli již příliš civilisovaní. Byla tedy i jejich národní revoluce mírná. Výklad o vyspělosti národa
je snad s to ukonejšiti ty, jichž účast nevypadla ve výkladě Peroutkové dost heroicky.
To by byl asi hlavní sporný bod Peroutkovy knihy. Řešení jeho je však přijatelné v obou směrech. Převrat jako fakt je uzrálým podkladem pro dovršení všech
tu a tam ještě zadržovaných ideologií XIX. století. Od 28. října 1918 se nám jich
dostalo plnou měrou a v podobách, pokud možno ještě fantastičtějších než za poměrů normálních. I o nich je v Peroutkové knize hojně poučného čtení. Státu se
především dostává ideologie protikatolické. »S katolickými politiky se zacházelo
jako s uschlou větví národa.« Katolické politické strany »vstoupily do republiky
jako viník, na kterého se ukazovalo prstem.« Proč? Peroutka to vykládá jejich
loyalitou k rakousko-uherské monarchii. Avšak kdo měl tak konkrétní rakouskou
neloyalitu, aby jimi směl tak krutě opovrhovat? V kontrastu s mírností převratu
těžko se vyjímá tahová hluboká nenávist!
Peroutka věnuje o něco dále mnoho místa dru Šmeralovi, aby vylíčil, jak
hluboce tragická byla jeho víra v Rakousko, aby jej vylíčil za oběť vlastně jeho
vlastní čestnosti, s jakou držel svou víru ještě i tehdy, kdy byla vlastně již jen
tvrdostí hlavy a justamentu. Šmerala ospravedlňuje a lituje, jakého nezaslouženého
ponížení se mu dostalo za to, že neměl neurčitost a bezradnost svých kolegů, nýbrž
určitou a pevnou dějinnou víru, která odpovídala marxistickému fatalismu. Pro katolické strany, které stály za katolickou dynastií, tohoto ospravedlnění není. Nezáleží na něm, stejně jako katolictví nespočívá na katolických politických stranách,
avšak byl-li Peroutka u tohoto účtování a vážil-li tragedii Šmeralovu na vahách
převratu z r. 1918, byl by snadno vyložil, že rakušanství katolických stran nebylo
ani takovým proviněním na národní cti v situaci, kterou nám vylíčil, nejméně
pak u srovnání s rakušanstvím směru šmeralovského. Vůbec přešel na př. případ
Stivínův, jehož rakouské city byly možná stejně mohutné jako Šmeralovy a katolických stran, avšak jejich překonání v Čsl. rapublice by zasluhovalo samostatnou

kapitolu o typu čsl. revoluce, který jen tak zapomíná a jen tak je zapomínán
(čili neúcta k minulosti!)
Přijatelnější vysvětlení o tomto problému z počátků čsl. republiky nalezneme
však na jiném místě Peroutkovy knihy: »Revoluce touží také někoho nenávidět,
rozbít, pokořit, a bylo dosti důvodů, historických i čerpaných z jejich chování za
války, aby byli nenávidění katolíci.« (Str. 182.) Tento vyklad se vrací zase k počátku úvahy o rázu čsl. revoluce, která za tuto cenu měla býti revoluční. Revoluci
byl dán výklad husitské kontinuity, ačkoliv už několik set let tu nebylo potomků
husitských a pro tento výklad měla být obětována většina národa, celá mohutná
tradice i velkolepá budoucnost, která tu mohla býti založena. Než jest se smířit
s tím, že tvůrcové státu přišli s touto ideologií. Měli právo dáti ji lidu.
Perou tkovu knihu je užitečno číst. Není historickou prací ve vlastním slova
smyslu, i když nejdůležitější aparát historie - objektivismus - má ji takovou uči'
niti. Jaký je tento objektivismus, jsme již předeslali. Peroutkova technika je jednoduchá: vezme věc a rozšafně ji váží, stále si uvědomuje své předsevzetí. Zváží
ji a bere další. Váha je taková a taková. Technicky je pracována na materiálu celkem přístupném a kontrolovatelném: na vlastní zkušenosti, na vzpomínkách účastníků, na časopisech a sněmovních protokolech. Ve stavbě díla není zachovávána
rovnoměrnost. Leckde byl autor sveden svou živostí, svým zájmem osobním, takže
více místa věnoval Hodžovi a Šmeralovi, ačkoliv jiné postavy - Švehla, Rašín a j.
zasluhovaly také takového vylíčení per extensum. (Snad jim bude věnována pozornost při jiné příležitosti.) Dílo Peroutkovo je jak pramenem tak podnětem k úvahám o politice (především o správnosti její!) nového státu. A zdá se, že zůstane
nadlouho i jediným zpracováním historie prvých let. Dobře tedy, že je tak temperamentní.
J. H.

NADHANÉČI A OTROCI PANÍ BlDY. Kdybych byl takovým cynikem jako
onen socialistický politik, který v předvečer Narození Páně napsal v jednom pražském deníku článek s nápisem »Stroj vykupitele, vyslovil bych přání, aby onen
politik seděl v tom pověstném rychlíku, který u Lagny přinesl spásu více než
dvěma stům lidských těl, více než dvěma stům ubožákům, kteří nemyslíce na podobná vykoupení doufali, že klidně a uprostřed svých rodin zemřou na své smrtelné
posteli, neraní-li je jednoho dne mrtvice; kdybych byl takovým cynikem, přál bych
mu, aby několik hodin před neštěstím v Oseku byl mu vražen do ruky hornický
kahan, aby byl zavřen do klece a spuštěn několik set metrů pod zemi, kde by se
nechal vykoupit.
Není bez náhody, že v předvečer Narození Páně udává se nesmírná katastrofa
ve Francii, nedaleko Paříže, již Nebesa tolik milovala, že ji uchránila od záhuby
před necelými dvěma desítkami let, a není to jen tak náhodou, že v nazítří Narození Páně zvíme o novém, neméně strašném neštěstí, které se zjevuje téměř na hranicích českoněmeckých. Obě neštěstí vysvětlují se náhodou, nedbalostí úředníků a kdo
ví, čím ještě, ale nikdo nepřizná, že obě přijít musela, aby trochu zakroutila srdcem
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a těžce obtížila bezedná svědomí přímých i nepřímých vinníků. Jakýsi neviditelný
prst sáhl mezi loukotě železných kol lokomotivy a zlomil je jako třísky, jako by neviditelná ruka sáhla do lidského díla, divu techniky, který se pyšní svou vyspělostí a
organisací, a zdrtila jej naráz. Leč nemylme se, tento pokyn jest marný, zanikne
v prázdnu, jímž se stal člověk bez svědomí. A budeme patrně svědky jiných věcí,
jimž tyto a jiné události snad méně zjevné, ale ještě hroznější, jsou jen předehrou,
předehrou k dramatu, v němž herci, obecenstvo i režiséři budou jedno, neboť všem
se nebude dostávat slz.
Stroj a jiné technické vymoženosti (aby bylo rozuměno, nejde tu o stroje,
ale o stroje k dělání a mačkání peněz z těla chudého) zrychlily a znásobily všechno,
nejvíce katastrofy a oběti. Ten, kdo by obviňoval kusy kovu a dříví, podobal by
se slepci. Ať si posvítí na ducha, který vyhodil ze svého domu svědomí i každý
pocit viny a hříchu a teď tu stojí bezmocný a ubožácký. Stává se otrokem prázdnoty, kterou v sobě živí. Je bezradný a bezmocný jako ten, jenž nemůže najít
nejkratší cestu k záhubě. Člověk cítí, že všechno se proti němu obrací. Nechce
poslouchá ti dobrovolně Vládce spravedlivého, bude tedy mocí přinucen poníženě
sloužit zlým a krutým otrokářům, které si stvořil a vychoval. Bude otročit modlám,
které si postavil. Odmítaje pokoru, odmítl i svobodu, a čím více o svobodě mluví,
tím větším otrokem se stává. Čím více mluví o spravedlnosti, tím více nespravedlnosti zakouší. To aby po dlouhých cestách, na nichž bude padati žízní a hladem,
poznal pravou a jedinou svobodu a spravedlnost, o kterých dnes nic neví. A není nic
poníženějšího pro člověka, než dělat otroka prázdnotě. Povýšil sebe nad svého
Vládce, hmotu nad ducha, civilisaci a techniku nad kulturu a nyní vidí před sebou
drama neustále se opakující a postupující, v němž klas prázdný pohlcuje klas plný,
aby byl stále prázdnější. Jaký bude jeho konec, až pozře poslední zbytky klasu
plného ? Jak se vyvyšuje nad všechno, tak úměrně je sražen a ponižován, zakoušeje
na sobě plnou platnost výroku z Písma. Nedejte se mýlit bídnou nádherou techniky,
kterou se obklopuje, to všechno se mu vymklo z rukou. Samozvaný král kultury,
civilisace a techniky nevládne už tím, co vytvořil, je sám přišlápnut něčím, čemu
by měl poroučet.
Je třeba si posvítit na moderní Kallikly, pějící hymny tolika modlám a mezi
nimi i modle stroji-vykupiteli, který na svých kolech roznáší střeva člověka po
celé zeměkouli. Co dvě stě lidských životů, co dvě stě zmrzačených těl, co sta
lidí mrzačených denně a co miliony lidí zmrzačených a zabitých v příští blbé
válce, jen když racionalisace a pokrok nezahynou. Racionalisace vraždění a pokrok
ve zmrzačování těla i ducha.
Ukrývajíce se za ohromná záda těchto nestvůr, obcházejí moderní Kalliklové
uprostřed davů a v jejich jménu kážou milionům ubožáků, nadhánějíce tak Paní Bídě
její kořist. A jest zoufalé pomyšlení, že miliony otroků Paní Bídy tomu věří. Hovořil jsem se ženou, která mluvila o lokomotivách s takovým nadšením, s jakým se
člověk jen stěží vyslovuje o věcech nejvyšších. Je pravděpodobné, že v příští socialistické společnosti, která je nám slibována, člověk, jenž bude přitisknut jeřábem
ke zdi, bude ještě provolávat slávu stroji-vykupiteli, třebaže z břicha se mu povalí
vnitřnosti. Podle výroku politika, o němž jsme se již zmínili, v socialistické společnosti' bude stroj trůnit ještě výše než ve společnosti kapitalistické. Stroj bude
zbožněn, nestalo-li se už tak. Kapitalismus, který viděl ve stroji jen jeden z prostředků, jak dobývat z lidských útrob peníze, dlouho hledal ospravedlnění a pošvě-

580

cení této hrubé a sprosté nauky, kterou se nikterak netajil a netají, a dostal je od
socialismu a marxismu. V tomto bodě, a protože ovoce, které roste na témže
stromě, má stejnou chuť, tedy i v celém svém duchu není socialismus než zbožněním kapitalismu. Vypadá to, jako když se zlu nasadí koruna, aby vypadalo vznešeněji. Tak si počíná d u c h s l e p ý . Duchem slepým by bylo možno nazvati veškeré
úsilí socialismu a všech příbuzných nauk pokrývajících se ještě honosnějšími jmény.
Neklamným znamením ducha slepého je, že h m a t á v e t m ě p o s p r a v e d l n o s t i . Duch slepý požaduje od člověka všechno, ale nedává nic, třebaže všechno
slibuje. Duch spravedlivý chce celého člověka, ale také všechno mu dává.
Ale duch slepý svými zvrácenostmi a tímto tápáním po spravedlnosti tam,
kde ji nikdy nenalezne, svádí tolik lidí upřímných a důvěřivých, kteří po spravedlnosti touží, svádí svou jistotou a odvahou, s jakou se vrhá střemhlav do temnot
propastí. Jeho potácení je považováno omylem za tanec, jeho přemety a pády za
nejsmělejší let. Veškeré jeho umění a úspěch je v namlouvání důvěřivým, jimž jako
krysař kouzelnou písní slibuje sedmihradskou zem a zatím tyto ubožáky vede na
dno propasti. Úlohu těchto krysařů s nebývalou kuráží a úspěchem hrají dnešní
Kalliklové všech druhů. Naplňují dobu zvrácenými řečmi a idejemi, které se zvedají jako mračna prachu, ale zacházejí v téže vteřině, nemajíce žádné ústřední ideje,
slunce, kolem něhož by obíhaly, anebo se podobají muškám, které sotvaže rozevřely křídla, padají spáleny k zemi. Některé z nich by se chtěly podobat vlasaticím, ale jsou to jen prskavky, dělající nesmírný povyk. Tyto řeči a ideje jsou
hubené a hladové, neúprosný hlad je bodá ostruhou, jejich tlamy, jež se tolik podobají tlamám východních démonů nebo aspoň tlamám nestvůrných gyzdů, jsou
ustavičně rozšklebené. Požírají jedna druhou, aby se navzájem udržovaly při životě.
Ten příšerný průvod, jejž tvoří, to už není masopustní maškaráda, ale je to Maškaráda Velkopáteční, která se pohybuje, křepčí a výská v měsíčním světle, snažíc se
všechno strhnout do svého chaosu. A člověk, jenž jakoby zázrakem ušel témuž
osudu a stojí opodál, má hrdlo stažené a v očích slzy, slzy, jediný prostředek a lék
proti své bezmoci a zoufání.
Vidí světem kráčet Paní Bídu, která vleče za sebou vlečku utkanou z milionů
hladových a nezaměstnaných. Její korunu ukoval hlad svým těžkým kladivem. Její
krása a nádhera je úměrná její šerednosti, jíž se koří tolik otroků. A vidí Pýchu,
jak vstoupila všemi veřejemi ochozu na tuto zemi a jen tak, že Milosrdenství, které
vyčkává, přirazilo za ní dveře. Slepá nevidí, že nechala za prahem čekati Noc nebo
Vody, které to všechno zahalí.
Nechtěl bych zakusiti muk, která jsou připravena pro všechny Kallikly a nadháněče Paní Bídy, ale člověk bude trpět ještě i zde, jako trpěl doposud pro svou
pýchu. Obětoval všechnu svatost a vznešenost, všechno co bylo kdysi na prvém
místě, věcem příliš nízkým, než aby nebyl spravedlivě potrestán. Jeho děti budou
drceny a lámány na kolech, která pro ně sám sestrojil, drceny bombami okřídlených baterií, jež se budou vznášet nad městy a krajinami, a s pěnou u úst budou
proklínat všechny falešné proroky. A tu si vzpomenou na Vykupitele pravého a
jediného, který se nad nimi nakloní a s nekonečnou něhou a pečlivostí sebéře do
své náruče jejich rozbité kosti a se slzami v očích přivine k svému srdci jejich
lačnící duši.
id
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PŘÍSPĚVEK K LIDOVÝCHOVĚ. Dostanou se vám někdy do rukou potištěné
papíry, nad kterými byste popukali smíchy, kdyby z nich zároveň nevanulo cosi
ponurého, nebo kdyby vám nebylo líto lidiček, kteří se v těch sloupcích tak zapomínají. Ale poslyšte: »V chaosu, křeči a šílení doby jde náš učitel, oči mu planou
a vlasy se ježí jako blesky (!!) - však svět teprve uvidí, co ještě dokáže! Neboť na
tobě, mladý učiteli, je, abys přes hrůzu doby vzal do rukou odložené kleče a šel
orat na pole napolo odvyklá kulturnímu harkování!« Toť přece ideální obraz mladého snaživce, který přijde po prázdninách do zapadlé horské vísky, kde se ještě
žije po stáru (dejme tomu, že taková místa u nás ještě existují). Kromě dvou tří
starých panen, které sloužily v městě a »poznaly svět«, a vzpurného statkáře, který
věří na Thomasovu strusku, chodí celá ves v neděli do kostela, ale obecní knihovnu si přes všechno hartusení se strany úřadů ještě nezřídili. Starý řídící na to moc
nedal. Najde se sice sem tam po staveních někde v polici nebo v almaře pár knížek, většinou bez titulních stránek, ale nikdo už nemůže říci, jak se tam dostaly,
nestarají se o ně a nečtou jich. Jen z úcty ke starým, bezbranným věcem je tam
nechávají pěkně odpočívat. A teď si představte, v této zaostalé Lhotě, udržované
nepřáteli pokroku (ó jak se nám zatínají pěsti) v tmách nevědomosti, se objeví
náš mladý učitel s očima planoucíma nadšením a s vlasy naježenými, ó blesky!
Netrvá dlouho a najde oporu ve zmíněném statkáři, který už dlouho marně bušil
na tvrdé lebky sousedů, chtěje v nich roznítit spasnou jiskru činorodého uvědomění. A ves, která ještě L. P. 1933 nevěděla, co jsou to vzdělávací večírky, kulturní dýchánky a pod., bývá teď dlouho do noci na nohou. Večery jsou dlouhé a
práce se daří. Obecní výbor musí povolit příslušnou částku pro nákup nejnutnějších knih zábavných i poučných, jak se říká. A tak teď sedávají rodiny za večera
kolem lampy, a Zahradník-Brodský a jemu podobní jdou z ruky do ruky. Nezapomíná se ovšem ani na noviny a časopisy a jaká to pastva pro dívky a mladé ženy romány na pokračování! I mužští si na tom rádi smlsnou. Čte se zuřivě, čte se
při jídle a vyměšování, při práci a za volné chvíle. Asi tak jednou za měsíc zvává
pan učitel zkušenějšího řečníka z města a tak se udivená obec dovídá po prvé
o abstinentismu, o umělých potratech a podobných aktualitách. A což divadelní
představení, která pořádá místní osvětový svaz a při nichž účinkuje pan učitel s pokrokovou mládeží! Zkrátka, všichni - až na několik zamračených nedůvěřivců
podpichovaných čert ví kým - jsou panu učiteli ze srdce vděčni a litují, že svěží
vzduch osvěty nezavál obcí už dříve. Musí teď mnoho dohánět.
Ale ponechme naši ubohou vísku v orlích spárech mladého pionýra, neboť
si už dovedeme tak trochu představit, jak to tam dopadne, a všimněme si následků «
této »mravenčí nenáročné práce« osvětových pracovníků. Díky jejich činnosti, opírající se o evropské osvícenství, musíme se chtěj nechtěj rozžehnat s venkovskými
typy plnými ještě svěží a nezkažené původnosti, kterých je u nás už na mále,
zatím co v zemi tak vysoce kulturní jako Francie jsou ještě celé provincie, jak to
vidíme z románů J. Giona, kulturně nezharkovány. Ale co chcete! Statistika vás
poučí, že je u nás i s Podkarpatskou Rusí podle procent méně analfabetů než ve
Francii. Jde přece o dobrý průměr, dodávají vychovatelé. A tak místo lidí, kteří
nepřečetli za celý život ani jedinou knihu, ale byli plni vzácné moudrosti, se teď
náš venkov zalidňuje domýšlivými pitomci, s kterými není kloudné řeči. O všem
jsou informováni, všechno vědí, třebaže až z kolikáté ruky, ale to jim nevadí. Naše
inteligence (ó víme, kdy to všechno začalo) jim se vzácnou úslužností pomáhala
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vyvrhnout ze sebe všechny staré přežitky, a teď jejich prázdnota zvučí hnusně omletými frázemi, až by nad tím člověk zplakal. Jak krásné zrcadlo poskytují tito ubožáci vzdělancům, kteří před několika desítkami let z pýchy a neposlušnosti opustili
své místo čekajíce, že zjevení přijde zezdola. Začalo to osvětou k svobodě a končí
se to frází, že všechna moc pochází z lidu. Zapomnělo se však, že, jak praví kterási
papežská encyklika, l i d j e n u t n ě n e i n t e l i g e n t n í . Ale to mu nebývalo na škodu. Zůstával vždycky nádrží velkých sil a možností, z níž se živila třeba taková národní píseň. Jeho zabedněnost a nepřístupnost vyšším hlediskům jej spíše chránila
nedovolujíc, aby se do jeho těla dostaly zárodky nevěry. A právě osvětářům jsme
zavázáni pochybnou vděčností za to, že jak se sami chlubí, prolomili tuto zabedněnost. Tiskem a radiem se teď rozlévají po vlasti vlny vzdělanosti, ovšem hanebně
povrchní a plytké, a lid zůstávaje přese všechno i dále neinteligentní by nedovedl
ostatně nic jiného ani přijmout. A tak vidíme, že to, co dříve lid chránilo, totiž
jeho prostota a omezenost, jej teď ohrožuje. S naivností, která budí hrůzu, střebá
do sebe kulturní splašky, a zatím co opravdová inteligence dnes od pokroku utíká,
vidíme sedláky ve zbožném vytržení nad radiem a elektřinou. Jenže z lidu se to
tak brzy nevykouří, je to, jak už jsme řekli, reservoár, v němž se uchovávají věci
dobré i špatné.
Kdyby člověk nemohl věřit v jeho zdraví, musil by už nad ním udělat kříž.
-jzNOVÁ KNIHA ALBERTA VYSKOČILA. (A. V y s k o č i l : B á s n í k o v o
s l o v o . P o u r o v a e d i c e sv. IV. P r a h a 1 9 3 3 . ) Bývá velmi řídkým zjevem,
že se v českém knižním podnikání objeví dílo z oblasti literární kritiky, které by
si zasloužilo vůbec pozornosti. Sledujeme-li dobu, která uplynula mezi vydáním
obou kritických knih Alberta Vyskočila, nenajdeme jedinou knihu, která by se jim
mohla postavit po bok. Zdá se tedy opravdu, že aspoň prozatím je Albert Vyskočil
jediným českým kritikem, který nepracuje jen pro chvíli, nevyčerpává se příliš časovými zjevy a reakcemi, nýbrž zaměřuje svůj pohled k podstatnému a trvalému.
To je právě vlastnost, která odlišuje Vyskočila jako kritika ode všech Šaldů
a Gótzů české literární kritiky, kteří se snaží zakrýt svou bezradnost a prázdnotu
hlučností svého žvastu. Tato ohromně převážná část české kritiky by se dala v celku
charakterisovat tak, že zná poesii jen z doslechu, z pověsti, a proto si vymýšlí o
ní ty nejdivočejší báchorky - jež se ani zdaleka nepřibližují její skvoucí podstatě.
Naproti tomu Vyskočil je z těch vzácných kritiků, kteří žijí v nejtěsnějším styku
s poesií - kteří především v i d í a jimž kritika znamená ustřeďování a prohlubování
tohoto vidění. Nevychází z žádného směru a nebere si za měřítko žádnu apriorní
ideologii - což ovšem neznamená, že nemá své učitele; ale jeho učiteli jsou básníci, kteří se soustřeďovali na samotnou podstatu poesie, jako Poe nebo Mácha.
To je vidět zřetelně na tom, co zaujímá nejsilněji Vyskočilovu pozornost v
Básníkovu slově - je to vzájemný poměr a jasná definice řádu poesie a řádu prózy
- základ vší poetiky. Tím je dán rozsah Vyskočilova kritického studia po kladné
i záporné stránce. Jako Poeovi ani Vyskočilovi nejde o poslední metafysické nebo
teologické principy krásy; jde mu o čisté a přesné rozlišení poesie od ne-poesie
a o jasné vyhranění a vymezení jejího charakteru, její danosti, bez ohledu na transcendentální souvislosti s jinými duchovními skutečnostmi. A toto soustředění zájmu
je právě věc, které se nesmírně nedostávalo dosavadní české kritice, vždycky až příliš

583

ochotné jít na všechno ideologicky. Na druhé straně to však znamená i jisté omezení a jisté nedostatky, když jde o výklad díla, jež přesahuje svými důsledky hranice
pouhé poesie, jako je tomu třeba u Durycha. Tu se již vždycky nevystačí s poetikou, byť sebe jistější a správnější; jsou v poesii věci, které lze vidět v jejich podstatě jen tehdy, když se postavíme docela mimo poesii, na rovinu, v níž se odehrává věčný »zápas Jakobův«. Jinak vidíme jen matně; tušíme rozpory a nepravosti
v díle, ale nikdy nezachytíme jasně, z čeho vyrůstají a jaký je jejich význam v duchovní hierarchii, která jde ještě vysoko nad umění, i když roste přímo z něho.
To by byla jediná výtka, kterou lze učiniti Vyskočilově metodě. Je to nedostatek, který je v každé uvědomělé a pevně usměrněné metodě: fakt, že se taková metoda hodí jen pro určitý plán. Ve Vyskočilově knize vidíme tuto metodu
čisté poetiky vyzkoušenu do nejzazších mezí nosnosti právě na případu Durychově; vidíme jasně, jaké jsou její přednosti i nebezpečí, jaká je její pevnost i omezenost; a není poslední zásluhou Alberta Vyskočila, že se odvážil i tohoto nebezpečného, ale prospěšného zkoumání.
tv

OPRAVY. V »Kritikách« minulého čísla zůstalo několik tiskových chyb, rušících větný smysl. Čtenář nechť si laskavě opraví na str. 480 ř. 9. zdola »barevný«
místo »hanebný«; na str. 481 ř. 6. shora »chartumskou« místo »Martumskou«;
ř. 26. shora »nervního« místo »nerovného«; ř. 10. zdola »zrady« místo »pravdy«;
str. 483 ř. 1. shora »rozrušující« místo »rozmnožující«; ř. 15. shora »prvcích«
místo »pracích«.

Upozorňujeme s v é čtenáře na n o v ě zahájenou
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Právě vyšla jako jedenáctý svazek za redakce profesora Josefa Vašíci
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C O BŮH? ČLOVĚK?
Není snad ani třeba zvláště doporučovati tento vrcholný výtvor české barokní poesie, ukazující na souvislost s tím nejlepším, co později vytvořila česká moderní poesie. Věčná
antitese Boha a člověka, bytí absolutního a analogického,
plnosti Boží svébytnosti a nicoty světa v něm samém, všechno
to, co se později objevuje v české poesii od Máchy po Durycha, je zde ztvárněno s uměním, jemuž staletí nijak neubrala na síle a opravdovosti.
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