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JOSEF KOSTOHRYZ

ELEGIE
dlouhou a bolestnou cestou krve se řine horoucí
ovoce žalu a hlas
dech smutku v popelu zhrzené touhy se niti
volaje z kořenů nový dychtivý pramen
jímž večer spaluješ průzračné moře dálek
vdechnuv jim hvězdnatou nekonečnost
a zhořklé srdce zmázdřeno blankytem
v hlubokosti pádu překrveno puká
ocelovou hudbou nebes rozťato chrlí svůj krvavý živel
slyš jak plamenem lásky sžehnuto flétnami něhy
se v listoví živlů svých rdí
a zaníceno snoubí se s křehkým růžověním jader
a dštěním radosti nesplnitelné rozoráno
ve věrném čekání kameníc dozrává trpkosti hroznů
slunce své přeskvělé touhy načerpavši pláním
do rudé podstaty vína svých žalů
až po lem ohrdlí a do hlubin zdrojů se nasakuje
nedobernou závratí pokušení
a rozplamím úzkosti a víry šlehá svou žalobu
k tvým hrozbám kvil spoutaných orlů
a ručeji ruměnců spodobeno k mlžné nedotčené
obloze jitřní
náhle se rozpomíná na křišťálnou a ocelovou
čistotu vlasti hluboko uvnitř se dnící
strunami zákonů v osrdí teskném znějící a snítkami
provinilé bolesti rašící v závratný pocel
na vlast čistoty jež vládne cherubín nad prostorami
bídy a slávy plamenná čepel
a roztíná a ve veletok písně je čerpá jíž zahlceno hyne
a skví se svědectvím a holdem ve hnízdech zmijí
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a nadhvězdnou tesknotou zdrceno usedá
vznášejíc listoví smrtelnosti k nohám tvým oblak
a přívalem světla shůry se plní a kvílením jak mečem
dráno jazykem ohně se halí
až lehne popelem pak hárá prozpěvujíc rozváto
větrem stkáni
hořkostí břemene změteno hořekujíc z pavučiny nebes
v obrovskou říši pekel se sklání
a propadá nevýslovným květenstvím trnouc
v nachýlení snů
a želí svého zdroje v milostných útrobách země počato
v prach se obrací rozkvétajíc
lístek za lístkem rozvírajíc nesmírnou závratí strženo
plápolá nebesům vstříc
teď zvučí ten vítr z větrných mračen jimiž od jara
kormoutíš sklizeň
a sklání a láme stébla mé písně příkrovem mlhy
a pláče je k nebeské tváři tvé vina
až úroda z dlaní do země padá a troudu ornice
vceluje nový žeh žízně a žeň
ach teď rozsedlina želeti počíná panenské zahrady nebes
jež ztracena odňata v nedosažitelný sen
zhrzená jak čeřen a píseň se noří a tane
v propastech na dně
a čerpá drásajíc pekelnou lahodu žízně
až po okraj rovně ji křištálem milosti plníc
kvasem slávy boží v bázni a hrůze ji drtí a otvírá
do krvava mlčení temných
tak rozsedlina plna běsů a repotem zprahlá uvadajíc
želeti počne dechu jenž ji miluje zkrvavením temnot
a propuká bolestivým zrněním žalu se dmouc a v hrkotu
pramenů z kalu volá spád písně své v těch tmách
jimiž zkrušuješ království naděje té krve chliptící
z kořene vyťatého jazyka
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a tak naděje pouhý pláč marná vláha vyprahlé země
nad jejím obzorem oblak přeskvoucí něžné
překypění lásky
a bič pramenitý kterým od jara do zimy mrskáš
kormutlivý chorovod vzkypělé prsti
a rozhněván vždy znovu vrháš zpět matce ve tvář
až v sevření srdce znovu k tobě zalká
ach neoslyš smutné rouhání hrdla zející nesmírností
tvé slávy
hle srdce mé křídlo zlomené teď krůpějemi
milostné nádhery darů se rdí
a kymácí v prostoře orlího rozletu nad mořem zběsilé
touhy svým pádem burácejíc
a stiženo rájem a spoutáno zemí v hlubinách šarlatu
zpívá ti chorál svým přehořkým sněním
slyš jeho repot hlas navěky mečem stesku v osrdí
ztrpklém tkvící
slyš bolestné svědectví vyrvané z klínu bičovaných zřídel
ovoce prodravší se z hlubokosti zavržených temnot
k ratolestem rukou
v jichž hrsti svraskavé z kořene smrti rvána
vzpíná se modlitba plná žluči a hvězdného vláni
modlitba den co den opakovaná vším stvořením
uvrženým na zem
ze země dechem tvým probuzena v hrudích nám
jásá přislibujíc
mistrovstvím touhy oblačná hudbou své tíže vpadajíc
vznešená v koloběh hvězd nevýslovnou sladkostí
zhubena sklání se padá
a lká podťata žádostí plodů mající lačněti
hladová před vrchovatou číší míru již odnímáš
ty který víš a znáš
a lká vrhajíc tvář mou v prach země v niž
s oblaku slyše tvůj hlas své marné volání štkám
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JAN ČEP

P O S L E D N Í VELIKONOCE
»Ještě letos«, pomyslil si Vojtěch a snesl s půdy klapačku, která
tam odpočívala od minulé Bílé soboty mezi sušeným pelyňkem
a zavařeninou.
Krásná klapačka z ořechového dřeva, do hnědá vyleštěná, s temnějšími žilami vnikajícími hluboko dovnitř. Otec ji udělal Vojtěchovi, když šel před lety ponejprv na tuto mužskou výpravu, a přes
to vyťukalo kladívko do prkýnka sotva dva nehluboké důlky. Ořechové dřevo je ořechové dřevo!
Cestou na shromaždiště uprostřed návsi uvědomuje si Vojtěch
výhody dospělého věku. Jde si pěkně s rukama v kapsách, nástroj
má zavěšen za kladívko v přezce vzadu u kalhot, a nemusí se ničeho bát. Je už mezi nejstaršími, oba »kaprálové« jsou jeho dobří
známí - ach, teď by se to teprv chodilo klapat!
Vojtěch si s povzdechem vzpomíná na tu první cestu, když
se v něm srdce tetelilo strachem, poněvadž neznal nikoho z těch
velkých chlapců, kteří přišli z druhého konce vsi, z těch podivných
uliček a koutů, kam Vojtěch, dosud nikdy nepřišel. Což, kaprálové
ještě ušli, dbali na pořádek a na spravedlnost, ale byli tam kluci
ukrutní a zlomyslní, jako třeba ten Souček s krkem popichaným
od blech, s tváří jako křížala, který šlapal člověku schválně na paty
a tloukl mu klapačkou do hlavy a do zad. Vojtěchovi je to dnes
k smíchu, dnes by se mu už nikdo neodvážil šlapat na paty, ale
tenkrát mu najednou vyhrkly slzy do očí a doma si s lítostí prohlížel odřené opatky.
To první klapání mu vůbec nejde nějak na rozum. Kudy to
tenkrát chodili? Byl tam nějaký potok, přes který ho musil kaprál
přenést - byl to Josef Nemerád, loni měl svatbu s Aničkou Sovovou - bylo cítit vůni nových vrbových prutů, a před chalupou Hrachovinových s tím bílým koněm na vratech dělal starý Vrána otýpky.
Měl ještě na hlavě rezavou beranici a kluci na něho pokřikovali:
»Hej, strejče, ať se vám z ní nerozlezou!« A starý Vrána za nimi
hrozil sekerkou.
Kluci věděli, že dělají od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty práci
důležitou. Starý Vrána byl ty dni sesazen se svého úřadu, zvony
byly tiché, a nebýt klapání, nevěděli by lidé, kdy je poledne ani
klekání ani tři hodiny. Šli vážně v průvodu dvakrát přes celou ves
- po jedné straně dolů, po druhé nahoru - a lidé vycházeli přede
dveře, sundavali klobouky a pátrali s dorozumívacím úsměvem mezi

dvojicemi, kde je jejich Franta nebo Josef, ale Franta a Josef brali
svou věc doopravdy a minuli práh rodného domu s důstojností
plnou sebeovládání.
Na Dolním konci odbočilo několik kluků s jedním kaprálem
do postranní uličky, aby také u Kovářů a v Bejčírně věděli, že se
mají modlit »Anděl Páně«, a sešli se zase na konci dědiny u sloupu
Nejsvětější Trojice, obehnaného železným plůtkem. Čtyři nejstarší
chlapci si stoupli do rohů, pověsili klobouky na železné hroty, vzali
do každé ruky po jedné klapačce a vykročivše zároveň levou nohou obešli několikrát sloup říkajíce: »V poli stojí svatý kříž...«
Potom si klekli k ostatním na trávník a modlili se »Anděl Páně«.
Stávalo se, že nachomejtla-li se k tomu nějaká vážná osoba, pokývala hlavou a řekla: »Ale mleli jste to, kluci, jen co je pravda!«
Ten první rok směl jít Vojtěch na klapání jenom v poledne,
protože nebylo jisto, dostal-li by se za soumraku v bezpečí přes
ten Hrachovinův potok, a ráno zase bylo příliš brzo vstávat o čtyřech hodinách. Probudil se obyčejně, když se shora ozval hromadný
suchý hluk, rozléhající se rázně v modravém vzduchu, a poslouchal
s lítostí, jak se to blíží až k oknům a pak zase pomalu zaniká.
Ale to bylo jen první rok, později ho už nikdo neudržel doma.
Když přišel tentokrát k houfu před kaplí, měl ho už kaprál
Hynek Vavrdů zapsaného v notýsku a u jeho jména jednu čárku.
Vyrazili křepče po chodníku okolo stavení, který se měkce bořil
pod nohama, a zamířili k Dolnímu konci. Vojtěch byl mezi těmi
čtyřmi, kteří obcházeli s dvěma klapačkami Nejsvětější Trojici, a když
došli na zpáteční cestě až do uliček domkářské čtvrti, už se v nich
dobře vyznal. Potok u Hrachovinových tekl krotce mezi kamením
a bílý kůň na vratech zdvíhal dodnes jednu nohu. Na trávníku před
pastouškou vonělo borové chvojí, ale u špalku na otýpky už neseděl starý Vrána, poněvadž loni umřel.
Poledne tonulo v tetelivé modři, prosáklé slunečními paprsky,
a pupeny v zahradách prudce vydychovaly. Zato večer ještě přebíhalo po těle lehounké mrazení jako jemná horečka a jarní vůně
bloudily osaměle v chladnoucím soumraku. Než došli kluci na Horní
konec, bylo už skoro tma a nad Rambouskem se vřezával do oblohy
ostrý srpek měsíce. Když přeskakovali potok, zahlédli jeho zlatou
skvrnu, jak se zakolísala na hřebeni křišťálové vlny.
Ráno se scházeli za úplné tmy a Hynek Vavrdů jim připisoval čárky při svíčce přilepené na výstupku ve zdi. Bylo jich mnohem méně než včera, protože drobotina zůstala doma, ale zato se
cítili jako jeden muž. V poslední chvíli ještě přiběhli opozdilci, vlekouce za sebou tkaničky od střevíců, a drkotali se zimomřivě v za5

pjatých kabátech. Zvuk klapaček se rozléhal návsí a odrážel se v koutech dvojí ozvěnou, kterou nebylo slyšet ve dne. Chlapci byli hrdi
na svou práci a nepřišlo jim na mysl, že vlastně znázorňují křik
židů domáhajících se smrti Páně.
Velký pátek v černé barvě a s » E c c e l i g n u m . . . « zpívaném
vyš a výš odvrátil pozornost od hlavního oltáře k Božímu hrobu.
Vojenští vysloužilci v zelených uniformách a s tetřevími pery na
kloboucích stáli na stráži před krabatou jeskyní, v níž odpočívalo
Tělo po hrozném »Eli, Eli...« Monstrance s bílou hostií tiše zářila mezi květinami, zatím co se setmělou klenbou rozléhaly střídavé zpěvy »Křížové cesty«, zakončené drásavým žalozpěvem, v kterém naříkaly větry a vyly vody nad smrtí svého Tvůrce. Večer při
východu z kostela udeřil člověku znenadání o tvář teplý vzduch.
Druhý den ráno vstával Vojtěch s mírným třesením do tmy
proražené prosvítajícími obdélníky oken, navlékal na sebe ve spěchu
šaty složené od večera na židli vedle postele a chápal se klapačky,
jejíž kladívko provázelo polohlasným ťukáním jeho kroky od prahu
k vratům.
Chlapci vykonávali to ráno svůj úkol s obzvláštní pozorností.
Nemluvili spolu, jenom rytmické nárazy jejich klapaček se odrážely ode zdí domů a zněly přes střechy do polí. Byli si více než
jindy vědomi toho, že jsou to dnes staří, kteří si ještě hovějí v postelích, kdežto oni bdí.
Byť se zdála cesta od kaple k Nejsvětější Trojici a nahoru až
k bílému koni na vratech sebe zdlouhavější, dojde se tam přece
dřív, než se naděješ, a jedno klapnutí bude chtěj nechtěj poslední.
Chlapci se dívají trochu smutně na své nástroje, které jsou odsouzeny k mlčení až zas do příštího Zeleného čtvrtku, a ti, kteří klapou letos naposledy, mají tísnivý pocit, že něco nezadržitelně končí
a něco neznámého nastává.
Hynku Vavrdovi, který měl jít ještě před prázdninami do učení,
uletělo při poslední ráně kladívko, a Vojtěch si s lítostí pomyslil,
čí teď asi bude jeho krásná ořechová klapačka, nejhezčí ze všech.
Chlapcům se nechce rozejít, loudají se v hloučku až nazpět
ke kapli a tam se zastavují u rybníčka, jehož voda je v této jitřní
chvíli tichá a čistá. Vědí, že už takhle nebudou nikdy pohromadě,
a jsou plni rozpaků. »Pojd'me se umýt«, navrhuje najednou Hynek
Vavrda, užívaje naposledy své kaprálské autority, a všichni sundávají čepice a sestupují po břížku kluzkém od rosy. Už jsou shýbnuti nad vodou, už se ozývá šplouchání mnoha rukou, a najednou
bác! něco se zmítá v louži, něco ohromného, co nelze dobře rozeznat uprostřed stříkající vody, a chlapci se zmateně dívají jeden
na druhého, nevědouce v první chvíli, který z nich chybí.
6

Než se mohou vzpamatovat, drápe se to nemotorné těleso na
břeh, umáčené a zplihlé, s vlasy přilepenými na tvář, s ústy roztaženými v rozpačitém úsměvu: sám »kaprál« Hynek Vavrda!
»Zatočila se mi hlava«, povídá Hynek se smíchem, a už se
smějí všichni, smějí se nahlas uprostřed tiché návsi, smějí se z náhlého osvobození a z vděčnosti kamarádovi, že jim takto usnadnil
rozloučení. Trochu tesknoty však přece zůstalo, Vojtěch ji cítil až do pozdního odpoledne, až do té chvíle, kdy zazněl od Božího hrobu zpěv
Triumfu. Potom se průvod hnul za cinkotu zvonků a vláni korouhví ven z kostela a srdce se vzdouvalo tajemnou radostí jako
bělostný baldachýn, do kterého se opíral teplý vítr. Hudba, zpěv,
rány z hmoždíře a dunění zvonů se mísilo v slavný příboj, ale když
se najednou pozdvihl nad hlavami klečícího zástupu bílý kotouč
uprostřed sršících paprsků, bylo slyšet s cinkotem zvonků jenom
závratnou píseň skřivánčí nad mladým osením.

A N T O N Í N PAVLÍN

T Ř I BÁSNĚ
I.
Jak létavice - mávne bílým srpem tmou,
nám svistem přesune se nad hlavou,
až prudké trny bolu v oku zalomí,
se zatkne chtivě v dálku za lomy jsi prošla náručí mých zraků,
ty ženo bezejmenná,
zas ztrácíš se a hrdě odplouváš
tak lhostejná a v sen můj proměněná...
Teď sám a luna něhy tvé se nad mé cesty vrací
- k ní přikován jen bídou objímán a věrně milován
jsem sám - 7

Na mostech, kudy chodívám,
čekává touha vábící a šerá
a přepadává často, za večera,
slyšíš ?
Tak lehce vklouznout pod ty tenké ledy,
když vracíváš se zamlklý a zrazen
a tichou závratí té krásy mrazen
a ony svítí pod tebou svou hypnotickou bledí..
II.
Stád vyplašených rouna bohatá
již přes jařiny táhnou na vysluní
a vítr mladých mračen bílé čluny
modravým bičem přes chlum prohání
a v lesy na obzoru zapásá..
Své krve tulácké já slyšel volání
a stesku, touhy skrytý kvas,
jak každým svalem chvěl a třás'.
Já nemohu již s nahrbeným hřbetem
v tom jitru rozjiskřeném dále jít raději se stromem a ptákem, květem
tou zemí přeoranou krve pluhem zeleným
si prudce zavířit..!
III.
Za trpkým deštěm úzkostí,
jímž noci vypleněné prováty čarovné kruhy orosených dní
do sedmi barev sepjaty.
A země naší krví napájená
zas novým jitrem vybuchuje žhavá
8

a ve spirále věkovité
do cisterny času padat nepřestává..
Den v spánku zastihl - a zpřísní
jak šedobílá zeď, a po ní dráty.
Smilování hledám v čistém oku písní,
které nenačaty.

CHARLES PÉGUY

NADĚJE
Bylo slavné procesí. Procesí o Božím Těle. S nejsvětější Svátostí
oltářní. Proto také kráčely v čele
tři božské ctnosti.
Vizte, praví Bůh, tu maličkou, jak jde.
Jen se na ni podívejte.
Ty druhé, ty dvě druhé jdou jako osoby dospělé, ty její dvě veliké sestry. Ty vědí, kde jsou. Chovají se slušně. Vědí, že jsou v průvodě.
A k tomu v průvodě Božího Těla.
V němž je nesena nejsvětější Svátost oltářní.
Vědí, co je to procesí.
A že jsou v procesí, v čele procesí.
Jdou na procesí. Chovají se řádně. Kráčejí jako osoby dospělé.
Vážné. Pořád trochu znavené.
Ale ona, ta není unavena nikdy. Jen se podívejte. Jak jde.
Dvacetkrát předbíhá, jako psík, vrací se, odbíhá, dvacetkrát ujde
tu cestu.
Baví ji věncoví v průvodě.
Hraje si s květy a s listím,
jako by to nebylo věncoví posvátné.
Chtěla by přeskakovat to listoví,
čerstvě nařezané, čerstvě natrhané. Po zemi nastlané.
Nic neslyší. Ani chvíli nepostojí u oltáříků.
Pořád by chtěla chodit. Jíti dál.
Skákat. Tančit. Je tak šťastná.
Vizte tu maličkou, praví Bůh, jak jde.
Skákala by přes motouz v procesí.
Chodila by, běhala by, skákajíc přes motouz jako o závod.
9

Tak je šťastná
(jediná ze všech)
a tak je si jista, že se nikdy neunaví.
Děti chodí zrovna tak jak psíci.
(Ostatně jako psíci si také hrají.)
Když jde psíček na procházku se svými pány,
pobíhá sem tam. Odběhne, přiběhne. Předběhne, vrátí se.
Ujde tu cestu dvacetkrát.
Tu vzdálenost dvacetkrát.
Neboť on vlastně nikam nejde.
To jeho páni kamsi jdou.
On sám nejde nikam.
A zajímá ho zrovna jenom proběhnout se.
Zrovna tak děti. Když někam jdete se svými dětmi,
něco obstarat,
nebo když jdete na mši nebo na požehnání se svými dětmi,
nebo na večerní modlení,
nebo když mezi mší a požehnáním jdete s dětmi na procházku,
cupitají před vámi jako psíci. Dopředu, dozadu. Odbíhají, vracejí se.
Baví se. Poskakují.
Ujdou tu cestu dvacetkrát.
Protože vlastně nikam nejdou.
Nezajímá je někam jít.
Nejdou nikam.
To dospělí lidé někam jdou.
Dospělé osoby, Víra a Láska.
To rodiče někam jdou.
Na mši, na požehnání, na modlení.
K řece, do lesa.
Na pole, na dříví, po práci.
To rodiče se snaží, to oni usilují někam dojít;
nebo také jdou někam na procházku.
Ale děti, ty zajímá jenom chůze.
Odbíhat, přibíhat a skákat. Ošoupávat nohama cestu.
Nikdy toho nemíti dost. A cítit, jak jim zesilují nohy.
Vypíjejí cestu. Žízní po cestě. Nikdy jí nemají dost.
Jsou silnější než cesta. Jsou silnější než únava.
Nikdy jí nemají dost (taková je Naděje). Běží rychleji než cesta.
Nejdou, neběží, aby někam došly. Docházejí, aby mohly běžet.
Docházejí, aby mohly jít. Taková je Naděje. Nešetří svými
kroky. Ani ji nenapadá šetřit čímkoli.
To dospělí šetří.
Bohužel musejí. Ale malá Naděje
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nešetří nikdy ničím.
To rodiče šetří. Ctnost smutná; žel, že si z ní nedělají ctnost.
Musejí. Jakkoli statná je má dcera Víra,
pevná jako skála, přece musí šetřit.
Jakkoli vroucí je má dcera Láska,
žhoucí jako krásný oheň z dříví,
který zahřívá chuďasa v krbu,
chuďasa a dítě a hladem umírajícího,
přece musí šetřit.
Jenom to dítě Naděje,
to jediné nešetří nikdy ničím.
Nešetří svými kroky, šibalka, nešetří našimi.
Jak nikdy nešetří květy a listím při slavných procesích
a růžemi a krásnými liliemi
s šíjí nesehnutou,
tak nešetří v tom drobném, v tom dlouhém, v tom krušném průvodě života ničím,
ani svými kroky, ani našimi,
v tom všedním, v tom šedivém, v tom obyčejném průvodě
všech dní
(neboť ne každého dne je Boží Tělo).
Nešetří svými kroky, a ježto k nám se chová stejně jako k sobě,
nešetří ani našimi.
Nešetří sebe; a stejně, zároveň nešetří ani jiných.
Dvacetkrát nás nutí znovu začínati totéž.
Dvacetkrát nás nutí jíti na totéž místo.
A je to zpravidla místo zklamání
(pozemského).
To je jí věru jedno. Je jako dítě. Je dítě.
To je jí věru jedno, že nutí chodit dospělé lidi.
Pozemská moudrost, to pro ni nic není.
Nepočítá jako my.
Počítá, nebo vlastně nepočítá, myslí (ani si to neuvědomujíc) jako dítě.
Jako dítě, které má před sebou celý život.
To je jí věru jedno, že nás nutí chodit.
Je přesvědčena, myslí, že jsme jako ona.
Nedbá našich soužení. Ani naší práce. Myslí,
že před sebou máme celý život.
Jak se mýlí! Jak má pravdu!
Neboť nemáme před sebou celý Život ?
Jediný cenný. Celý Život věčný.
A nemá stařec před sebou zrovna tolik života jako dítě v kolébce ?
Ne-li víc. Neboť dítěti v kolébce je Život věčný,
11

jediný cenný, zastřen tím ubohým životem,
který má před sebou. Především. Který je napřed. Tímto ubohým
životem pozemským.
Bude musit tímto životem projít. Bude musit celý tento ubohý
pozemský život prožít,
než dostihne, než dosáhne, aby dosáhlo Života,
jediného života cenného.
Ale stařec, ten je ve výhodě.
Moudře zanechal za sebou tento ubohý život,
který mu zastíral Život věčný.
Teď je ho zbaven. Zanechal za sebou, co bylo před ním.
Vidí jasně. Je pln života. Mezi ním a životem není již nic. Je na
pokraji světla.
Je na samém břehu. Je u cíle. Je na pokraji života věčného.
Právem se říkává, že starci jsou moudří.
Jak právem si tedy ta malá Naděje myslila,
že jsme jako ona.
Ze před sebou máme celý život.
Máme ho zrovna tolik jako ona. Co jí na tom záleží,
že nás nutí dvacetkrát jíti touž cestou.
Má pravdu. Nezáleží na tom
(a že nás nutí dvacetkrát jíti na totéž místo,
které je zpravidla místem zklamání
pozemského) nezáleží na tom
jíti sem nebo tam, jíti někam,
dojiti na nějaké místo
pozemské. Záleží jenom na tom, aby se šlo, aby se pořád šlo a
aby se (naopak) nikam nedošlo.
Aby se nepozorovaně šlo v tom drobném průvodě obyčejných dnů,
velikém pro spásu. Dni jdou v procesí
a my jdeme na procesí ve dnech. Záleží na tom,
aby se šlo. Aby se pořád šlo. To je důležité. A jak se jde.
Jakou cestou se jde. Právě na směru cesty záleží. A jak je konána.
Jdete dvacetkrát touž pozemskou cestou. Abyste dvacetkrát došli.
A dvacetkrát docházíte, dosahujete, dospíváte
namáhavě, pracně, obtížně,
svízelně
k témuž místu zklamání
pozemského.
A říkáte: »Tahle malá Naděje mě zase ošálila.
Neměl jsem jí důvěřovat. To je již po dvacáté, co mě oklamala.
Moudrost (pozemská) jí není údělem.
Již nikdy jí neuvěřím. (Uvěříte jí zase, budete jí věřit vždy.)
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Již nikdy se tak nedám napálit. - Jste vy ale hlupáci!
Co záleží na místě, na něž jste chtěli jít.
Na něž jste podle svého domnění šli.
Nejste přece děti. Věděli jste dobře,
že místo, k němuž jdete, je místo zklamání
pozemského. Zas o jedno víc. Tak proč jste tam šli?
Protože velmi dobře rozumíte, co to kutí ta malá
Naděje.
Proč chodíte pořád za tím dítětem zklamání?
Proč se podrobujete pletichám té maličké?
Pořád, a po dvacáté ještě ochotněji než po prvé.
Proč tam jdete tak z vlastní vůle.
Pořád, a po dvacáté ještě chvatněji než po prvé.
Protože v nitru velmi dobře víte, kdo ona je.
Co dělá. A že nás šálí.
Dvacetkrát.
Protože ona jediná nás nešálí.
A že nás zklamává
dvacetkrát,
po celý život,
protože ona jediná nezklamává
pro Život.
A tak nás nezklamává ona jediná.
Neboť to, že nás dvacetkrát nutí jíti touž cestou po zemi, pro
moudrost lidskou je to dvacet opakování, která se zdvojují,
která se začínají znovu, která jsou stále totéž,
která jsou dvacetkrát marná, která se řadí jedno za druhé,
protože vedla touž cestou
k témuž místu, protože to byla cesta táž.
Ale pro moudrost boží
nic nikdy není nic. Všechno je nové. Všechno je jiné.
Všechno je rozdílné.
V očích božích se nic neopakuje.
Těch dvacet opakování, to, že nás dvacetkrát nutila jíti touž cestou
a dojiti k témuž místu
marnosti,
pro pohled lidský je to totéž místo, je to táž cesta, je to dvacet
stejných opakování.
Ale právě to je klam.
Právě to je klamný výpočet a klamný úsudek,
protože je to úsudek lidský.
A zde máte, co nezklame nikdy: Těch dvacet opakování, to není
opakování téhož. Je-li těch dvacet opakování, dvacet zkoušek
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a je-li ta cesta cesta svatosti,
druhé opakovaní téže cesty je násobek cesty první,
a třetí je její ztrojnásobení a dvacáté je její zdvacetinásobení.
Co záleží na tom, zdali dojdeme sem nebo tam a ustavičné na
totéž místo,
které je místem zklamání
pozemského?
Jenom na cestě záleží a jakou cestou jdeme a v jakém stavu jí jdeme,
jak ji konáme.
Jenom na směru cesty záleží.
Je-li to cesta svatosti
v očích božích, cesta zkoušek,
ten, kdo ji vykonal dvakrát, je dvakrát tak svatý
v očích božích, a kdo ji vykonal třikrát,
je třikrát tak svatý, a kdo ji vykonal
dvacetkrát, je dvacetkrát tak svatý. Tak to počítá Bůh.
Tak to vidí Bůh.
Táž cesta po druhé není již táž.
Všechny dni, říkáte, že všechny vaše dni jsou tytéž
na zemi, jsou totéž.
Vycházejíce z týchž rán vedou vás k týmž večerům.
Ale nevedou vás k týmž večerům věčným.
Všechny dni, říkáte, se sobě podobají. - Ano, všechny dni pozemské.
Ale upokojte se, děti, nijak se nepodobají dni poslednímu, tomu,
který se nepodobá žádnému jinému.
Všechny dni, říkáte, se opakují. - Nikoliv; řadí se
k věčnému pokladu dní.
Každodenní chléb k chlebu včerejšímu.
Každodenní utrpení
(i kdyby opakovalo utrpení včerejší)
k věčnému pokladu utrpení.
Každodenní modlitba
(i kdyby opakovala modlitbu včerejší)
k věčnému pokladu modliteb.
Každodenní zásluha
(i kdyby opakovala zásluhu včerejší)
k věčnému pokladu zásluh.
Na zemi se všechno opakuje. V téže hmotě.
Ale na nebi má všechno váhu a všechno se sčítává.
Každodenní milost
(i kdyby opakovala milost včerejší)
se připočítává k věčnému pokladu milostí. A právě proto malá Naděje
jediná nešetří ničím. Když Ježíš pracoval u svého otce,
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den co den konával stejnou práci.
Ani jedinou nepříjemnost neměl
vyjma jednou.
A přece tkáň týchž dnů,
osnova týchž dnů
tvoří, navěky tvoří
podivu hodný Ježíšův život před jeho kazatelstvím,
jeho život soukromý,
jeho život dokonalý, jeho život vzorný.
Ten, který dává za vzor, za nenapodobitelný vzor k napodobení
všem, bez jediné výjimky, jenom některým,
několika málo vyvoleným (a to ještě nad to, nikoli naopak)
ponechávaje k napodobení příklady svého života veřejného,
nedostižné příklady svého Kazatelství
a svého Utrpení a Smrti.
(A svého Vzkříšení.)
Stejně, souhlasně s ním, po jeho příkladu,
na zemi, na našich cestách pozemských naše kroky stírají naše kroky.
Neboť pozemské cesty nemohou uchovat několik vrstev stop.
Ale cesty nebeské navěky uchovávají všechny vrstvy stop,
všechny šlépěje.
Na našich cestách pozemských je jenom jedna hmota, hlína,
naše cesty pozemské jsou vždycky jenom z téže hlíny
a ta hlína slouží po všechen čas a může sloužit jenom jednou
v téže chvíli.
Táž hlína slouží po všechen čas.
Uchovává vždycky jenom jednu vrstvu stop.
Má-li přijmouti vrstvu novou, musí starou obětovat.
Tu předcházející. Vždycky tu předcházející.
Jedna stopa stírá druhou. Krok stírá krok. Šlépěj stírá šlépěj.
Právě proto říkáme, že konáme touž cestu.
Protože táž cesta je cesta, táž cesta z téže hlíny.
Na téže zemi.
Ale cesty nebeské věčně přijímají stopy
nové.
A kdo jde v hodině jedenácté po cestách nebeských ( Č l o v ě k
j e d e n měl dva syny)
do práce a kdo se vrací z práce,
vtiskuje do půdy stopu novou,
věčnou,
svou vlastní stopu, a navěky zanechává bez poruchy
stopy všech těch,
kteří tam prošli před ním. Kteří tamtudy prošli od hodiny první.
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Ba také - a stejně bez poruchy vlastní stopy toho,
kdo tam prošel před ním.
Je to sám zázrak nebe, zázrak všech dní na nebi, kdežto na zemi
ten, kdo jde druhý, stírá stopy toho, kdo jde před ním.
Kroky stírají kroky
v témž písku.
Ten, kdo jde vzadu, stírá stopy toho, kdo jde v předu.
A také my, když konáme,
když dvacetkrát opakujeme touž cestu,
když dvacetkrát kráčíme sami za sebou,
také stíráme stopu svých (vlastních) kroků.
Svých dřívějších kroků.
To přece Kristus dělal
třicet let.
Pro své napodobení to přece Kristus, to Bůh od nás žádá, od těch,
kterým se nedostalo žádného poslání vlastního,
veřejného.
Ba i od jiných.
Od nás, kterým se nedostalo žádného poslání vlastního,
zvláštního,
veřejného,
po celý život.
Ba i od těch, kterým se dostalo poslání vlastního,
zvláštního,
veřejného,
po celý jejich život soukromý, ba i jinde, ba i potom,
po třicet let jejich života soukromého, ba i v jiný čas,
neboť i v životě veřejném se dni podobají dnům.
Vycházejíce z týchž rán ke sklonkům týchž večerů.
Neboť v každém životě je věru málo dní, které se nepodobají
dnům všem.
Ale všechny ty dni jsou důležité. I v životě Kristově, i v životě
veřejném,
v kazatelství kolik dní nebylo stejných?
Kolik kázání nebylo stejných a kolik se jich časně neopakovalo?
Byl jenom jeden den večeře Páně. A jeden den Ukřižování. A jeden
den Vzkříšení.
(A bude jenom jeden den Posledního soudu.)
Po třicet a po tři léta se všechny ostatní dni podobaly jeden druhému.
Ale všechny ty dni jsou důležité. Neboť na zemi dvacetkrát stíráme
své vlastní stopy
a konáme dvacet cest, které se přesně kryjí.
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Ale na nebi se nekryjí. Řadí se jedna za druhou. A vytvářejí most,
který nás převede na druhou stranu.
Jediná byla krátká. Jediná cesta. Ale dvacet cest jedna za druhou
(třebaže každá z těch dvaceti je stejná jako ty druhé)
dvacet stačí. Tak tedy, když říkáme, že naděje nás klame
a když se s ní zároveň potají v srdci spolčujeme,
aby nás klamala,
víme v duchu velmi dobře, co to znamená.
A že ten náš tajný spolek s ní,
aby nás klamala,
je v nás Bohu nejpříjemnější.
Nuže, ona se k nám chová jako k sobě samé.
Jak se chová sama k sobě.
Jako bychom byli jako ona.
To jest, jako bychom byli neúnavní.
A nutí nás jíti dvacetkrát touž cestou.
Která není táž.
Jako bychom byli neúnavní.
Děti si na únavu ani nevzpomenou.
Pobíhají jako psíci. Uběhnou cestu dvacetkrát.
A proto dvacetkrát delší, než je třeba.
Co jim to udělá? Dobře vědí, že večer
(ale na to nemyslí)
padnou ospale
do postele nebo dokonce u stolu
a že spánek je konec všeho.
To je to jejich tajemství, to je to tajemství neúnavnosti.
Dětské neúnavnosti.
Neúnavnosti malé Naděje.
A nové čilosti každého rána.
Děti neumějí chodit, ale umějí znamenitě běhat.
Dítě si ani nevzpomene, neví, že večer bude spát.
Ze večer bude padat spánkem. A přece právě tento spánek,
pořád přichystaný, pořád připravený k použití, pořád přítomný,
pořád po ruce, jako dobrá reserva,
spánek včerejší i spánek zítřejší, jako dobrá strava života,
jako posila života, jako zásoba života,
nevyčerpatelná. Stále přítomná.
Spánek dnešního rána i spánek dnešního večera
vkládá tu sílu do lýtek.
Ten spánek předtím, ten spánek potom,
právě tento bezedný spánek,
trvalý jako život sám,
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přechází z noci do noci, z jedné do druhé, trvá z noci do noci
míjeje dny,
nechávaje dny jenom jako dny, jako otvory.
Právě tento spánek, v němž děti pochovávají svou jsoucnost,
uchovává jim, vytváří jim denně ta nová lýtka,
ty svěží šlachy.
A to, co je ve svěžích svalech: ty nové duše.
Ty nové duše, ty svěží duše.
Svěží ráno, svěží v poledne, svěží večer.
Svěží jako rosa.
Ty duše s šíjí nesehnutou. To je to tajemství neúnavnosti.
Spánek. Proč ho lidé neužívají?
Dal jsem toto tajemství každému člověku, praví Bůh. Neprodal
jsem je.
Kdo dobře spí, dobře žije. Kdo spí, modlí se. I ten se modlí,
kdo pracuje. Ale všechno má svůj čas. Spánek i práce.
Spánek a práce jsou bratři. A velmi dobře se spolu snášejí.
A spánek přivádí k práci a práce přivádí k spánku.
Kdo dobře pracuje, ten dobře spí, kdo dobře spí, ten dobře pracuje.
Přeložil J. Zaorálek

FRANZ KAFKA

PŘED Z Á K O N E M
Před zákonem stojí hlídač brány. K tomu hlídači přijde muž
ze země a prosí o vstup do zákona. Ale hlídač říká, že ho teď
nemůže vpustit. Muž uvažuje a ptá se potom, zda tedy bude moci
vstoupit později. »Je to možné,« praví hlídač, »teď však ne.« A tu,
když je brána k zákonu otevřena jako vždycky a když hlídač poodstoupí, sehne se muž, aby nahlédl branou dovnitř. Hlídač to zpozoruje, zasměje se a praví: »Když tě to tak vábí, zkus to přece,
vejít přes můj zákaz. Ale pozor: Já jsem mocný. A jsem jenom
nejnižší hlídač. Od sálu k sálu stojí však strážci jeden mocnější než
druhý. Už pohled třetího nemohu já snésti.« Muž ze země nečekal takových potíží; zákon má být přece, myslí si, každému a vždycky přístupen, ale když se teď bedlivěji zadívá na hlídače, na jeho
kožich, jeho velký, špičatý nos a dlouhý, řídký, černý tatarský vous,
rozhodne se, že přece raději počká, až mu bude dovoleno vstoupit. Hlídač mu dá stoličku a dovolí mu, aby si sedl vedle dveří.
Tam sedí dny a roky. Mnohokrát se pokouší, aby byl vpuštěn a
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nudí hlídače svými prosbami. Hlídač se s ním dá někdy do hovoru, ptá se ho na domov a jiné věci, ale jsou to jen lhostejné otázky,
jaké kladou velcí páni, a na konec mu řekne vždycky znova, že
ho ještě nemůže vpustit. Muž, jenž se na svou cestu dobře vystrojil, použije všeho, i toho nejcennějšího, aby strážce podplatil. Ten
sice všechno přijme, ale říká při tom: »Beru to jen, aby sis nemyslil, žes něco zanedbal.« Po mnoho let pozoruje tak muž hlídače
takřka bez ustání. Zapomíná na jiné strážce a tento se mu zdá jedinou překážkou k vstupu do zákona. Proklíná nešťastnou náhodu,
v prvních letech bezohledně a nahlas, později, když je už stár, jen
bručivě a pro sebe. Zdětinští, a tak, když po dlouholetém studiu
hlídače rozpoznal i blechu v jeho kožiše, prosí i tu blechu, aby
mu pomohla hlídače přemluviti. Na konec mu zeslábne zrak a neví,
zda je kolem něho opravdu temněji, nebo zda ho jenom klamou
oči. Ale rozpoznává dobře teď v temnu záři, která tryská nezničitelně z dveří zákona. Nebude už nyní dlouho živ. Před smrtí se
mu soustředí všechny zkušenosti té dlouhé doby v otázku, již dosud strážci nepoložil. Kývne na něj, protože už nemůže vzpřímit
své tuhnoucí tělo. Hlídač se k němu musí hluboko sklonit, protože
se rozdíl výšek velmi změnil v mužův neprospěch. »Tak co chceš
ještě vědět?« ptá se hlídač, »ty nenasyto.« »Všichni přece baží po
zákonu,« praví muž, »jak to, že za tak dlouhá léta nikdo si nežádal vstoupit vyjma mne?« Hlídač poznává, že muž je už u konce
svých sil, a aby zasáhl ještě jeho mizející sluch, křikne na něj: »Zde
by nikdo nemohl být vpuštěn, neboť tento vchod byl určen jenom
pro tebe. Jdu teď a zavru ho.«

BERNHARD RANG

FRANZ KAFKA

V dobách povyku a veřejných duší ztratila, zdá se, existenciální
forma skrytosti a anonymity svou přirozenou pravdu a skutečnost.
Jen s nasazením všech vnitřních sil může dnes jednotlivec uniknouti
falešnému nároku veřejnosti a všeobecnosti a za cenu hlubokých
a obšťastňujících prožitků, v stálé oběti a odříkání žíti svůj život
bezprostředně před Bohem a proti světu. Franze Kafku jest jmenovati jako příklad takové, dnes už takřka úplně neznámé, pravdivé
a platné anonymity. Onen víc než dvojznačný pojem duchovní a
umělecké osobnosti je u něho překonán a smazán ne ve prospěch
nějakého ještě nezrozeného kolektivního cítění, nýbrž ve jménu na19

prosto závazného a podstatného náboženského poznání a existence.
Pokud lze z pozůstalého díla soudit o Kafkově životě, stojíme tu
před tajemstvím postavy nezdánlivé hloubky a vskutku přítomné
skrytosti.
Literární dílo Franze Kafky je dokumentem nepodmíněné náboženské víry, jejíž hlubokou problematiku lze z části vysvětliti
autorovým židovstvím. Křesťanu se do ní otvírá přístup jen tehdy,
rozpozná-li samu absolutnost tohoto nábožensko-metafysického myšlení. Sami musíme být zaujati a zasaženi úměrně vysokému nároku Kafkova díla. Nemůže tedy jít také o literární hodnocení, o poměřování nějakými měřítky esteticko-literárními. To dílo je mimo
literaturu, ba takřka mimo básnictví. Je na hranicích vyslovitelného
a uchopitelného, je to výraz hluboké a bezprostřední mezní situace,
jež je naprosto závazná a rozhodující pro náboženské bytí člověkovo. Ale i tak je nemožno opsat podstatu a tvar toho díla objektivně a vyčerpávajícím způsobem. K zvláštní fragmentárnosti a neukončenosti (v docela neromantickém smyslu) Kafkových próz se
ještě v dalším vrátíme. Ale je možno mluvit takřka o vnitřní závaznosti a příkazu, abychom se před tím dílem vzdali každého obsažnějšího a systematičtějšího výkladu, a jen větu za větou se stále
obnovovaným úsilím a zájmem odkrývali metafysiku těchto podobenství a příběhů. Nehledě k tomu, že velká část Kafkova díla není
už dnes obecně přístupná, že on sám zničil mnohé a důležité partie
a že pečlivé německé souborné vydání není ještě ukončeno (ačkoliv
ve Francii už také začali s publikací souboru), nedovoluje totiž sám
specifický charakter Kafkovy tvorby žádný vnějškový popis a výklad, nýbrž žádá si především pečlivou a uctivou interpretaci textu,
výklad téměř slovo za slovem, aby se pochopil imanentní smysl
díla. Poněvadž se však v rámci krátkého a jen upozorňujícího článku
nelze vyhnout jistým obecnějším soudům a tvrzením, budiž zdůrazněno, že to všechno jsou jen předběžné a náznakové dohady, jimž
nelze přisuzovat nějakou nezvratitelně objektivní platnost. Zřídka
kdy je od nás tak důrazně požadováno »samostatné myšlení«, sázka
celého našeho já, vskutku osobní uvažování, jež odhazuje všechny
šablony a vnější pomůcky, všechno nezávazné mluvení a myšlení
jen tak »sem a tam«.
Právě toto opravdové promyšlení, »prožití«, je základní podmínkou, chceme-li vniknout do Kafkova díla a myšlení, v ten těžko
uchopitelný, ale ne nepochopitelný svět. Východisko - i cíl - této
tvorby může být poznáno a pochopeno zřetelně, a tu již je také
dán rozdíl od všeho, čemu obvykle říkáme básnictví, i v hlubším
a pravém smyslu toho slova. V základech Kafkova díla je prazážitek náboženský, tušené vědění o pravdě a skutečnosti božského,
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pro nás ztracené. »Naše umění je oslepení pravdou: světlo na unikající pitvorné tváři je pravdivé, jiného nic.« Bůh jedině je pravdivý
a svět před jeho pravdou couvající, stále nestálý a prchající svět má
tu pravdu jen v odlesku jeho světla, jež jedině je pravé. Jsme jako
svět a lidé v pouhém zdání, v podvodu nepravdy a lži. Kafkův pessimismus oproti právě té »pitvorné tváři« světa je neúprosný a beznadějný. Ale nepodléhá přesto úplně beznaději svého negativního
poznání, ačkoliv i tu jsou pro křesťana zřejmý propasti takového
myšlení a nemůže být přehlížena jejich sužující hloubka a moc
svodu. Člověk totiž podle Kafkova vidění není pevně a jednoznačně
vymezen a určen, nýbrž puklý a otevřený zároveň, stejně ponořen
v temnotách i jasu a plný světla, stejně ďábelský jako k Bohu obrácený a Boha hledající. Ale strašné je, že člověk jako člověk a
v tomto světě nikde pravdě vskutku nečelí, nýbrž chce se neustále
před Bohem skrýt a zajistit mnohonásobnými sebeklamy a možnostmi úniku, nechce vidět pravdu a absolutno a úzkostně utkvívá
a stále hlouběji se zaplétá v umělém systému klamů, jejž si sám
tvoří, až utíkaje se do věcí, do mimolidského a nelidského stojí bezprostředně před propastí nicoty, a zbaven půdy a kořenů propadá
bez hlubšího podnětu a bez posvátného vznětu pravé záhubě. Kafkovo »umění« nechce nic jiného než ukázati a vyjádřiti hrůzu toho
stálého zalhávání a přetvářky, té poslední existenciální nejistoty a
zlomenosti, té pravlastní náboženské problematiky lidského bytí vůbec. Odtud se také dostává jeho dílu povahy neustálého podobenství.
V parabole »0 podobenstvích« se praví: »Všechna tato podobenství
chtějí vlastně jen říci, že neuchopitelné jest neuchopitelné, a to jsme
věděli. Ale to, s čím se každý den namáháme, je něco jiného.« Tedy
o člověka jde, o nás, jak tu žijeme, o každodenní skutečnost bytí a
zdání, ne o konec konců přece jen marnou snahu o zrcadlení a zpodobení božského. Mediem slova a příběhu, tedy mediem »umění«
ještě, chce a pokouší se Kafka jedině o to, jak proraziti vším tím
zdáním a klamem a zmocniti se samé pravdy, božské pravdy, i když
jen v odrazu toho já, jež před ní prchá. Právě to nevýznamné a nehonosné, to samozřejmé a každodenní, to opravdu prosté a zdánlivě
nicotné je mu popudem, aby zde a jen zde zíral světlo poslední bezpodmínečnosti pravdy a božského. Zbaviv každodenní skutečnosti
zdání, proniká tak k onomu metafysickému, jež je nám odepřeno
nazírati bezprostředně. Ta snaha je už sama v sobě odsouzena k ztroskotání. Kafka o tom nutném ztroskotání věděl. A poněvadž tu nejde
o umění ve vlastním slova smyslu, nýbrž jen o to naprosto nemožné,
jak zachytiti tu svatou a nám nesnesitelnou ryzost a pravdu božského, bude smyslem a cílem této tvorby zjeviti příměrem »zázrak«,
pravdu Boha těm, kdož se tomu zázraku neuzavírají, nikoli ve zni21

čení a odkrývání, nýbrž v skrytosti a zahalenosti; v nehonosném,
prostém, navyklém a každodenním živote, zbaveném zdání.
I když nesmíme vkládat do Kafkova díla, k němuž se v jednotlivostech hned vrátím, nic z teologického poznání a náboženské
víry, co samo neobsahuje, musíme přece zřetelně rozpoznati jeho
meze. Samotář a jedinec zaklíná tu kouzelnickou formulí ztracený,
nedosažitelný a přece přítomný božský svět. A i toto bezelstné zapřísahání a příměrová výpověď může vésti, místo k víře a opravdu
pokornému poznání, k nastolení a utvrzení zdání a tedy nevěry, bezútěšného smutku a neplodného zoufalství. Právě toto nejčestnější a
dialekticky hluboké myšlení má v sobě při vší duchovní a vůdcovské mohutnosti také nebezpečí svodu. Také pro Kafku platí slovo
Kierkegaardovo: »Osvobodit může jen ten, kdo by mohl také svésti.«
Nebezpečný vliv, jejž vykonávají právě hlubší náboženští duchové,
jako snad sám Kierkegaard nebo Pascal a Dostojevský, spočívá často
v tom, že místo aby nás vedli bezprostředně k Bohu, dávají nám
zapomenout na sebe, takže znova uhýbáme pravdě a skutečnosti
a klameme sebe i svět. Tuto poslední hranici a nebezpečí postihuje
Kafka obdivuhodným slovem: »Člověk nesmí nikoho podvést, ani
svět o jeho vítězství.«
Přístup k celému dílu, jež Kafka zanechal, není snadný. Jeho
»Menší p o v í d k y « (Kleinere Erzählungen), jež nesmíme zaměňovat s kabinetním, miniaturní malbu připomínajícím » D r o b n ý m uměním« (Kleinkunst), žádají si k opravdovému porozumění tak usilovné a samostatné vnitřní námahy myšlenkové, že je zbytečno se
jimi obírat bez průpravy. Ze tří románů vydaných z pozůstalosti je
»Amerika« zdánlivě nejsnazší a nejsrozumitelnější - a jistě je to
nejjasnější a jistým způsobem nejradostnější Kafkova kniha, dílo obdivuhodného jasu a ryzosti myšlení i řeči. Ale k hlubšímu proniknutí do jeho světa buďtež tu vyzdviženy především oba fragmentárni
romány »Zámek« (Das Schloss) a »Soudní pře« (Der Process) jakož i nedávno rovněž z pozůstalosti vydaný svazek »Při s t a v b ě
č í n s k é zdi« (Beim Bau der chinesischen Mauer), jenž obsahuje nikdy před tím netištěné povídky a prózy, a posléze ještě dva menší
příběhy »Proměna« (Die Verwandlung) a »Rozsudek« (Das Urteil). Poněvadž pak dřívější knihy, jako především »malé povídky«,
sebrané pod titulem » V e n k o v s k ý lékař« (Ein Landarzt), jsou bohužel rozebrány a nedostupný už takřka veřejnosti, musíme se omezit na tento poněkud subjektivní a jen relativně platný výběr.
Povídka »Proměna«*) je zvlášť významná pro jednu stránku Kafkovy tvorby. Jde v té povídce o strašnou proměnu člověka v obrovský hmyz, v obrovského brouka. »Když Řehoř Samsa procitl jednoho
*) Česky vyšlo v Dobrém Díle (Stará Říše na Moravě).
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rána z neklidných snů, shledal, že se v lůžku proměnil v obrovský
hmyz«, tak začíná ten chmurně tragický příběh. Nejde tu - a to budiž
zdůrazněno pro celou Kafkovu tvorbu - nijak o psychologii (natož
o psychoanalysu); psychologické, i když je Kafka tak hluboce ovládá, nehraje tu nejmenší roli. Naopak: jde přímo o úhrn celého
života, o »proměnu«, vinu a trest v rovině meta-psychické. Jakkoliv
mystická se nám bude vždycky zdát tato proměna člověka v hrůzný
hmyz, Kafka chce, aby mu bylo rozuměno úplně vážně a střízlivě,
ne nezávazně metaforicky, nýbrž tak reálně a skutečně, jako by šlo
o skutečnou událost každodenního života. Nejde o básnický obraz,
nýbrž o nadempirickou skutečnost našeho pravého vnitřního života.
Zvíře v člověku nabývá takové tělesnosti, že je nezastřeně patrné.
Neboť lidská existence není jednoznačně vymezená a definitivní,
nýbrž propastná, ďábelská i andělská, plná překvapení. Předmětem
Kafkovy pozornosti není hrůznost zvířecího, zvlášť ta v člověku
skrytá, občas nezastřeně propukající pudová zvířeckost o sobě. Nejde tu také o svět samého zvířete, jenž je nám, metafysicky viděno,
přece navždy uzavřen. Kafka představil a ztvárnil takové »proměny«
ve zvířecí život častěji, nejmocněji a nejhlubokomyslněji jistě ve
dvou povídkách z pozůstalosti: »Z hloubání jednoho psa« a »Doupě«.
V aspektu zvířecího, zde tedy »psího« života představuje se nám
lidský život hlubším, pouze lidskému zraku nedosažitelným a neuskutečnitelným způsobem. Promítnutím do podoby zvířecí získává
básník nejenom nutný odstup a hlubší hledisko, nýbrž i možnost
skryti a zahaliti to vlastní nevyslovitelné, »pravdu«, způsobem opravdu pokorným a nehonosným. Převažuje-li v »Proměně« ještě
snad popis toho strašného faktu, soustřeďuje a zvnitřňuje se to v pozdějších »povídkách o zvířatech« do oblastí úplně podstatných a metafysických. Prolomením lidské roviny a její transposicí do roviny
zvířecí daří se Kafkovi, i když jen zastřeně a v podobenství, a tedy
také jen nedokonale a roztříštěně, překročiti hranice života zdánlivě
pevně vázaného, prolomiti slupky životních a myšlenkových zvyklostí a empirického nebo pouze psychologického zření a takřka před
Bohem, takřka absolutně a svobodně rozpoznati a zpodobiti lidskou
existenci v její základní hloubce a prohlédnouti zmatky, šalebné pokusy a bědné systémy lží toho Bohem opuštěného lidského či psího
života. Tak se pohybuje toto vyjadřování ostře na hranici nemožného a nezpodobitelného. Odtud lze také vysvětlovat zvláštním způsobem nepřístupnou, střízlivě tajemnou a hluboko napovídající Kafkovu řeč a tvárnou metodu a lépe pochopiti parabolický smysl jeho
zpola symbolických, zpola alegorických, v celku však nerozložitelných, reálných a zároveň mystických próz.
A přece jen věrným výkladem a do jisté míry imanentní in23
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terpretací těchto povídek-podobenství, bohatých na výhledy a poznatky a nedořečená tušení, jako právě je tomu u prózy »Z hloubání jednoho psa«, jíž se budeme zabývati, možno změřit Kafkův
základní postoj, jeho zápas o poznání pravdy a o čistý, vykoupený
život. Zde se musíme spokojit jen náznaky a prodlít krátce jen na
těch místech, kde je zřejmá metafysická transparence. Jako v celém
Kafkově díle, je i v »hloubání jednoho psa« náboženskou prazkušeností, o niž především jde, absolutní dálka Boha a jeho neproniknutelné mlčení, jeho »ne-bytí«. V tomto mlčení se odhaluje životní
situace člověkova vůbec. Nejen mlčení Boha tíží náš život, stejně
neproniknutelné je i mlčení lidí před Bohem. Jen někteří je cítí, zdá
se, v celé jeho hrůze. O těch se praví: »Jsme ti, jež drtí mlčení, již
je chtějí prorazit jako z hladu po vzduchu.« Tak klade Kafka na
jednom místě otázku, jak tedy může jednotlivec snést to nesnesitelné mlčení Boha a lidí, již se uzavírají v neproniknutelném mlčení
stejně jeho mlčelivé výzvě jako vlastním němým a neustálým dotazům mezi sebou; jak vůbec lze to strašné mlčení snést. A slyšme
tu v hloubi nepůsobivou, jen povrchně útěšnou, takřka beznadějnou odpověď: »Vydržím to asi až do svého přirozeného konce; neklidným otázkám vzdoruje vždy více klid stáří. Zemru asi mlčky,
obklopen mlčením, takřka pokojně a hledím tomu odevzdaně vstříc.
Obdivuhodně silné srdce a plíce, jež se neopotřebují před časem, byly
nám psům dány jako ze zlomyslnosti; vzdorujeme všem otázkám,
i vlastním, tvrz mlčení jíž jsme.« Jistě tohle není svět víry, naděje
a lásky, očekávání milosti, svět Kristem vykoupený. Ale i ten musí
uznat neúprosnou a nešetřící bezpodmínečnost, s níž je zde v rouše
podobenství, beze lsti a bez naděje rozpoznána nahá lidská situace.
Tak nemluví skepse ani vykořeněný nihilismus, nýbrž negativní
víra někoho opravdu z hloubi k Bohu volajícího, věřícího pochybovače. Opakuje se tu pranáboženský výkřik Lutherův: »Věřím,
pomoz nevěře mé,« i když ve zcela jiné rovině a ze zcela jiné situace. Abychom chápali hloubku Kafkova pohledu právě v tomto
bodě, musili bychom téměř doslova citovati, co říká v kontextu
o podstatě otázek, o falešných a správných, zralých a nezralých,
podstatných a povrchních otázkách ze zvláštní perspektivy svého
lidsko-psího příměru. Zároveň budiž upozorněno na zvláštní ironii
tohoto postupu. Pro jistý stupeň duchovního i náboženského poznání
je příznačný tento druh sarkastické ironie, jež nemá co dělat s rouhačstvím nebo dokonce s dialekticko-romantickým hračkářstvím, nýbrž
je spřízněn s paradoxním a opravdu dialektickým vyjadřováním, tak
vlastním hlubšímu náboženskému myšlení. Meč ducha, jenž neúprosně odděluje a rozlišuje, může být v své břitkosti veden jen z opravdové vážnosti víry a pravé dětské pokory. Tak čtěme také, co
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Kafka říká na příklad o »létajících psech«, o vykořeněných vzdělancích nebo filosofech naší a každé doby, v ničivé břitkosti poznání.
Oni, »již se oddělili od živné země«, již »nesejí a nežnou a dokonce
prý jsou na útraty ostatních psů zvlášť dobře živeni«, nositelé moderní vzdělanosti, bez půdy a bez kořenů, jejichž životní lež poznamenal jednou pro vždy už Kierkegaard tvrdým a neúprosným
slovem »žvanění«, jsou tu prototypicky jako nerozpletitelná spleť polovičatého poznání, chabé víry, nezávazného mínění a usuzování,
nezodpovědné a prázdné aktivity. A vyznačuje to lživý lidský systém vůbec, když na místo pravého rozumu nastoupil vyschlý racionalismus, na místo organického utváření prázdný formalismus,
na místo živého sdělování pouhá slova, na místo opravdové víry
tisícinásobná pověra a plochá nevěra. To je svět, jejž před sebou
Kafka nalézá a jemuž je jako čistý a hluboce věřící člověk bez ochrany vydán až do nejtajnějších vrstev a komor svého srdce a krve.
Ale ať jakkoliv beznadějný a zoufalý se nám zdá vždy a dnes zvláště
tento svět a jeho doba a tvar, rozhodné je u Kafky, že se neisoluje,
že se neutíká na soukromý ostrov svého já a života pro sebe, nýbrž
hledá společenství všech, nejen své vrstvy, hlubší společenství uvnitř
»lidu«, prostoty a všednosti, lidí práce a služby, o nichž ví, že jsou
už blíže pravdě a absolutnu. Jako zavrhuje intelektuálský a vzdělanecký život zdání, tak ví, a nejen ví, nýbrž žádá skutečnou pospolitost všech lidí. »Ale nejenom krev máme společnou, nýbrž i vědění, a nejenom vědění, nýbrž i klíč k němu. Nemám je bez druhých, nemohu je mít bez jejich pomoci.« Důrazněji nemůže být
vyjádřena podstata pospolitosti, obcování všech v jednom a poměr
údů mezi všemi. A není to mystika, není to v symbolu křesťanské
víry, není to řečeno sakrálně, nýbrž jako výsledek poznání, jako
myšlenková víra. Ten rozdíl se nesmí přehlížet. Také Kafka baží
po vykoupení a smazání naší viny. Ale jeho rod a víra, tkvějící
hluboko v židovství, pozměňují v jisté, i když zase osobně vázané
míře, stanovisko, s něhož klade a snaží se zodpovědět otázku po
vině a vykoupení, věčnou otázku Jobovu, otázku po spravedlnosti
Boží, otázku »co je pravda«. Nesmírný je pro něho odstup mezi
věčností a člověkem, ztracený a prolhaný se mu zdá padlý, před
Bohem prchající a nestálý svět stvoření a lidí. Ale stejně bezpodmínečná je také jeho víra v Boha, jeho volání a dožadování se Skutečnosti, opravdového smíru a vykoupení. Teprve naprostá beznaděj
a bezvýchodnost, k niž vidí odsouzen lidský život, jejž stále znova
srovnává s vězením, s vězením však, o němž se praví, že jeho mřežoví je tak daleko, že »zajatec byl vlastně svoboden«, teprve toto
poznání dává v neotřesitelné negaci promluvit blahodárnému a posvátnému »ano« pravé a o pravdě svědčící víry.
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Ale nejstrašnějším snad prohřešením člověkovým je, že o Bohu
mluví a Boha míní, že nábožensky cítí a myslí a že se tímto způsobem vymyká jeho skutečnosti a pravdě, jeho mlčelivému a neúprosnému volání a nároku. Tato nejzjemnělejší forma, jak se postaviti mimo »svět« a při tom se v něm uzavříti volání Božímu,
toto náboženské pojištění proti světu i proti Bohu odkrývá teprve
úplnou propastnost a zkaženost člověka, jenž se vytrhl ze svých
kořenů. Poměr syna k otci jakož i (v »Jedenácti synech«) otce k synovi má v Kafkových podobenstvích vždycky hluboce náboženský,
i když myšlenkově transformovaný význam. Popření božského otcovství je v povídce »Rozsudek« zřejmé v strašné konkrétnosti a
neúprosnosti. Opět se to neuchopitelné uchopení božské přítomnosti
odehrává v nejvšednějším životě. Je tu syn, jenž pracoval v obchodě
svého otce. Když otec zestárl a ztratil ženu, věrnou družku života,
syn ho stále více zanedbává, cele se věnuje obchodu a světu, až
si už na něj takřka ani nevzpomene. Jednoho dne, když se vrací
v nedělně tichou hodinu, potká ho doma, toho otce, o němž myslil,
že je nemocen a na pokraji smrti. Ale úlohy se náhle změní: božský
majestát otcovství se zjeví v úděsné glorii a strašlivě soudí domýšlivého a zaslepeného, od otce odpadlého syna. Rozsudek zní: »Vlastně's byl ovšem nevinné dítě, ale vlastněji ještě's byl ďábelský člověk! - A proto věz: Odsuzuji tě teď k smrti utopením!« A syn běží
jako šílený opravdu k řece a s výkřikem synovské lásky vydechne
svůj život ve vlnách. V bezpříkladné téměř transfiguraci je tu zpodoben prazločin člověka, odpadlého od Boha, otce, a jeho posvátné
a neúprosné odpykání. Každý psychologický nebo dokonce psychoanalytický*) výklad musí jen zmásti a zatemniti jasný pranáboženský
smysl a jádro toho starozákonně přísného příběhu, místo aby něco
ujasnil. Jen vážná slovní interpretace nám umožní, budiž to znova
zdůrazněno, zmocnit se metafysického smyslu Kafkových próz.
Jako zde, je i v obou románech, »Zámek« a »Soudní pře«, středem
pozornosti problém viny a milosti, problém Jobův. Jedním z hlavních
temat románu o zámku je žhavá touha jedincova po pravé a skutečné pospolitosti, po vysvobození a vykoupení z trýzně isolovaného, v sobě tkvícího života. Geometr K. přijde jednou večer do
vesnice, aby zde, jak se domnívá, na žádost zámeckého panstva,
jemuž vesnice patří, rozměřil nazítří půdu. Neočekávané překážky,
nedorozumění a odpírání mu brání v této domnělé úloze. Všechno
teď záleží na tom, aby se dostal do styku se zvláštním, neviditelným
zámeckým panstvem a byl přijat do vesnického společenství. Ale
*) Kafka se totiž stal předmětem psychoanalytického rozboru Hellmutha Kaisera
(»Franz Kafkas Inferno. Eine psychologische Deutung seiner Strafphantasie.« Wien
1931), rozboru, jenž v podstatě redukuje všechno na »Vaterkomplex«. (Překladatel.)
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všechny pokusy o bližší styk s tajemně mocným světem »vyšších«,
zámeckých pánů, končí nezdarem. Pokud hledíme na zámek jako
na sídlo milosti, znamenají, teologicky řečeno, právě tyto marné pokusy a namáhání, že nelze člověku násilím a po libosti přivodit a
vynutit milost Boží. Neklid a netrpělivost ruší jen a matou vznešený
klid božského. Proto právě v netrpělivosti vidí Kafka hřích hlavní,
ne-li dokonce jediný. Nejmocněji je zobrazeno a vyloženo toto trpělivě - netrpělivé vyčkávání a žádost o připuštění do říše milosti a
zákona v závěrečné kapitole »Soudní pře«, v podobenství o hlídači
brány. Praví se tam, že muž ze země přijde k hlídači brány a prosí
o vstup do zákona. Ale poněvadž ho hlídač teď ještě nevpustí, čeká
muž dny a roky přede dveřmi zákona, až zestárne a zdětinští. Když
je už téměř slepý a blízek smrti, praví se o něm: »A neví, zda je
kolem něho opravdu temněji nebo zda ho jenom klamou oči. Ale
rozpoznává dobře teď v temnu záři, která tryská nezničitelně z dveří
zákona«. Když se umírající ptá ještě jednou hlídače, proč nikdo kromě
něho neprosil o vstup, ačkoliv přece všichni baží po zákonu, vykřikne na něho hlídač: »Zde by nikdo nemohl být vpuštěn, neboť
tento vchod byl určen jenom pro tebe. Jdu teď a zavru ho.«
Na rozdíl od »Zámku«, sídla milosti, soustřeďuje se Kafka v »Soudní při« k soudcovské moci božského. I zde se vsunuje do obvyklé, každodenní reality nová, vyšší skutečnost, ale přes neustálý dotyk, ba
prostupování obou sfér je bolestnou prazkušeností nahého a vinou
obtíženého člověka jen absolutní dálka svatosti a božství, pravého
a nejvyššího soudce a správce. V »Zámku« se významně praví, že
jen ženy a prostí sedláci mají bližší vztah k zámku (jako sídlu milosti). »Mezi sedláky a zámkem není rozdílu«, říká se na jednom
místě. Ale ani sedláci, kteří se ostatně staví na odpor netrpělivému
usilování geometra K., aby jakýmkoliv způsobem navázal styk se
zámeckými úředníky, ani ženy, jež se mu blíží, mu nemohou poskytnouti opravdové pomoci v zápase s neviditelnou mocí »zámku«.
Vinu a bezmocnost člověkovu nelze zakrýt a odelhat. V »Soudní při«
pak je příběh zvláštního soudního sporu podobenstvím životního
procesu vůbec. Člověk je postaven před soud. A není to imaginární
ani obyčejný soud, jenž zatkne jednoho rána Josefa K., aniž on (jak
se domnívá) spáchal co zlého. Začne zdánlivě nekonečný proces,
při němž však nejsou zúčastněné strany zdaleka rovnomocné. Má
zajisté také obžalovaný advokáty a pomáhače, pracují pro něho úplatky a prosebné žádosti, přímluvy a vyjednávání, ale v labyrintu
toho neviditelného soudu, úplatného a v nižších svých zástupcích
veskrz pochybného a nespravedlivého, je jednotlivec ztracen a vyváznutí z přisouzeného trestu nemožné, lidskými prostředky alespoň.
Nedotknutelnou posici soudu jest chápat, tak cítí čtenář, jen z abso27

lutnosti a svatosti soudu o sobě, a v podobenství stojí za tímto soudem
ona poslední, nejvyšší instance, jež vládne vším životem a vším živoucím a v náboženském názvosloví má jméno poslední soud Boží.
Co tu však znamená vinen a nevinen? V rozhovoru obžalovaného
s vězeňským duchovním odpovídá tento na mínění Joseta K., že
není vinen, jako vůbec žádný člověk nemůže být vinen, když jsme
přece všichni lidé, jeden jako druhý, v lapidární a ničivé stručnosti:
že tak právě mluví všichni vinníci. A pokračuje, že K. hledá příliš
pomoc u jiných, zvláště u žen. A přece - stejně jako u geometra
K. v »Zámku« - jen správcovská a soudcovská moc božského může
poskytnout provinilci pomoc a milost. Tak se prostupují ve všech
Kafkových prózách sféry skutečnosti, roviny vědomí a stupně zralosti a ukončenosti. Teprve v mezních situacích, v bolestných a nebezpečných přechodech se učíme, když ne poznávati, přece aspoň
tušeně chápat to, co nám bylo dosud nepřístupno. Vždycky však
je mezi tím a oním stupněm proměny a životního procesu »takřka
nekonečný provoz«, jak se praví v tajemné útěše na konci strašné
povídky o rozsudku.
Kafkovo myšlení a tvorba mohou být, jak jsme viděli, uchopeny a prožity v své hloubce jen ze zkušenosti náboženské. Podivuhodné alegoričnosti a symboličnosti a propastné hloubce jeho
světa odpovídá jednoznačnost a nevyhnutelnost jeho pramene i posledního cíle. Nevlídnému labyrintu lidského života se všemi jeho
vztahy a spletitostí, zmatky a výpočty odpovídá vyšší řád bezpodmínečné ryzosti, jasu a prostoty. Tisícinásobným míněním a možnostem výkladu čelí nezměnitelně »předepsaný« zákon. »Nemáš dost
úcty před Písmem a měníš historii« praví se na začátku rozhovoru
o hlídači brány. »Dobře mi rozuměj«, pokračuje vězeňský duchovní,
»ukazuji ti jen mínění, jež o tom jsou. Nemusíš dbát příliš na mínění. Písmo jest nezměnitelné a mínění jsou často jen výrazem zoufalství nad tím.« I když Kafka v svém negativním poznání odmítá
každou útěchu jako nepůsobivou a jen zastírající, ukazuje právě tato
statečná bezútěšnost na opravdovou, i když mlčelivou a nevyslovitelnou přítomnost božského. Koncem všeho se zdá neúprosné a
divé naplnění rozsudku. Kde ale vidíme zničení a téměř potupný
konec - »Jako pes!« pravil, bylo to, jako by ho měl stud přežít
- jako by začínal teď na vyšším stupni nový život. O člověku tu
nutno přestat a mlčet. Tím neuzavřeným nasloucháním, jež podmiňuje nutný fragmentárni charakter celé Kafkovy tvorby a díla, je
dosaženo oné poslední nepřekročitelné hranice vyslovitelného a myslitelného, kde už slovo marně ruší a mate vznešený klid bytí a
pravdy a vyúsťuje samo v opravdové mlčení. Jen z této nejzazší
posice před Bohem jest také chápat Kafkovu zvláštní tvárnou me28

todu, formu (v hlubším smyslu). Kafka si byl veskrz vědom omezenosti a nepostačitelnosti slova oproti tomu poslednímu a vznešenému. Ke všemu, co je mimo svět smyslů, lze řeči »užít právě jen
náznakově, nikdy však i jen přibližně srovnatelně, poněvadž, odpovídajíc smyslovému světu, mluví jen o vlastnictví a jeho vztazích«.
Tak je u něho forma důležitá a nevýznamná zároveň. Tvar tu není
nikdy samoúčelem, vždycky jde v podstatné pregnanci o příběh a
sdělení. Proto jest v jednotě jeho řeči také přísná a průzračná střízlivost, jež vylučuje všechno jen malířské a dekorativní, všechno smyslově krásné. V protikladu k lyrice nežije tato podstatná próza ze
slova, nýbrž veskrz z věty. Vlastní kasuistika a dialektika jeho stylu
je v hloubi jistě určena přísným pojmem zákona a připomíná formální mnoho- a jednoznačnou řeč soudní, jakož i mluvní způsob
teologické disputace. Udivující ostrost a určitost výrazu budí takřka
dojem hladkosti a chladu. A tak prosvětluje podivuhodně průzračný
jas a ryzost jeho stylu temnotnou tíhu obsahu a vládne ve všech
jeho větách takřka suverénní a božský klid a převaha stvořitele, jež
zároveň pohlcuje všechen neklid a problematiku, všechnu zlomenost
stvoření. Logika tu postupuje jinak než ve všedním životě, posice
a negace jsou v poměru zaměnitelnosti. V slově i obsahu vládne
iracionální logika svědomí, to jest vědění o vině a trestu, omylu a
pravdě, minutí se a milosti. Zlomenost lidské existence podmiňuje
nutnou zlomenost a zlomkovitost výpovědí a obsahů. A tak to není
náhoda, nýbrž nutný smysl, že jsou tyto příběhy a »romány« fragmentárni, neukončené, pravým ukončením tkvící v mlčení. Skrytě
a nehonosně zjevuje se tento hlas v temnu, jak pro sebe tiše a ustavičně mluví, pokorně schýlen k půdě a zemi, nevzhlédaje takřka
k hvězdám a v své temnotě přece tak hvězdně jasný. Neví se, zda
je to modlitba či potlačený výkřik, zpěv či monotonní žaloba, zda
je to výzva či nevyčerpatelné úpění, prosba, zapřísahání, dotaz a
volání. Jistě to není básnictví v tradičním smyslu, nýbrž skrytý hlas
víry a vyznání víry, jež, i když jen v podobenství a závoji umění,
řeči a příběhu, nechce být ničím jiným než svědectvím pravdy a
její záře, »která nezničitelně tryská z dveří zákona«.
přel. J. Franz
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RUDOLF HOLINKA

z

počátků

husitství

Revoluce husitská, jako každé podobné hnutí kolektivní, které
mělo zřetelný vliv na vytváření nových forem společnosti lidské,
připravovala se jen zvolna a měla několik příčin.
Obecně se nyní přijímá, že cestu pohybu husitskému razily síly
rozličné povahy. Především tři momenty nelze vyloučiti z povšechné
úvahy o vzniku husitství: českoněmecký rozpor, sociální vření a opravné snahy náboženské i církevní. Pochopí se snadno, že podrobné
zkoumání dějezpytné ukazuje značně relativní hodnotu těchto zkratek, neboť dění historické v úplnosti nelze správně obsáhnouti několika vyabstrahovanými formulkami a terminologií málo říkající
(poměry, vlivy, složky atd.). Než k našemu účelu dostačuje uvědomiti si aspoň, že se tyto tři složky skutečně v počátcích revoluce
husitské jistým způsobem projevují, jak nás přesvědčuje již běžný
pohled do hlavních pramenů k dějinám této doby. Spor však by
mohl býti o to, které z těchto složek, postižitelných v zřetelné souběžnosti již od 2. pol. XIV. století, dáti při výkladu o vzniku husitství místo přednostní, abychom pochopili a náležitě ocenili povahu
bouře husitské. Jinými slovy: byla-li husitská revoluce po výtce
hnutím náboženským, národním, nebo sociálním?
Politický a kulturní pokrok západní Evropy, na němž naše země
byly k svému prospěchu účastny aktivněji a bezprostředněji od doby
lucemburské, zvláště však za Karla IV., ukazoval stejně k těmto možnostem a jak zkušenost z dějin francouzských i anglických učí, dál
se vývoj těchto zemí v červáncích doby nové - tak možno plným
právem zváti století XIV. - ne bez jisté logické příčinnosti a celkové harmonie, ale je právě zvláštností husitské revoluce, především
jejích počátků, že z náboženských a církevních poměrů českých
vznikla hrozivá otázka, první v pořadí a naléhavá, která znatelně
podbarvila a někdy i docela znetvořila přirozenou nacionálni a sociální vůli národa.
Jen tohoto zjevu chceme si všimnouti a také jen po jedné stránceMlčky pomíjíme zlořády správy církevní a neevangelický život českého kléru, v jehož líčení libovala si starší historie, vidíc v těchto
výstřelcích důvod k pozdvižení laiků proti kněžím. Nebylo to horší
než v ostatní Evropě - ale jest pozoruhodné, že u nás hlasy mravokárců, kacéřujících zrod renaissančního člověka, byly častější a méně
kompromisní. Snad je v tom něco z ethičnosti českého člověka a
jeho náhlých sklonů k podceňování esthetických a positivních strá30

nek života, v čemž románští reformátoři soudobí postupovali s mírou.
Ať již tomu jakkoliv, jest prokázáno, že se v Čechách od 2. pol.
XIV. století rodí nová morálka, kterou někteří přijímají jako modní,
jiní (a četnější) s plnou vážností, naivně a důsledně. Je dojemné sledovati upřímnost, s jakou svědomí, vybičovaná výzvami mravokárců,
šíří asketický pochmurnou náladu mezi lidem obecným, měšťany a
šlechtou. Reakce proti emancipujícím tendencím XIV. století, které
v západní Evropě vychovávají sebevědomého měšťana a laického
inteligenta, nabývá u nás rázu takřka raně-gotického a svým přehnaným spiritualismem brzdí kulturně estetický a osvětový rozmach,
nejcennější odkaz z doby Karlovy. Návrat k přísným františkánským
ideálům, jejž na západě hlásaly některé sekty ještě v tomto století,
jest nejpozoruhodnějším rysem v české reformě, její silou i její slabostí. Než stíny večera, které padaly na odumírající svět františkánských horlivců, nebyly by se proměnily v českou reformu, kdyby
nebyla vysvitla oslňující zář nového učení. Vlastním zápalem bouře
byl zajisté viklefismus, rázně a houževnatě propagovaný několika
českými mistry s M. Janem Husem v čele. Úspěch nauky »pátého
evangelisty« byl překvapující v Praze i na venkově. Hned po smrti
Husově, v letech 1416-1417, drobný člověk jihočeský se uvědoměle
hlásí k Husovi a přijímá učení jeho mistra. Jest otázka, jak vysvětliti
ono rychlé šíření novot náboženských na českém venkově, na Ústí,
Sezemově a v Plzenecku, novot, které svým radikalismem míří dále,
než chtěl Viklef i Hus, a připustíme-li, že svou povahou jsou převážně viklefské, jak vyložiti, že novotářství náboženské našlo tak
příznivý ohlas a stalo se populární mezi prostým lidem rolnickým
a řemeslnickým, který jen pomalu překonává svůj sklon k věcem
a ideím ustáleným?
Některé z proticírkevních názorů M. Jana Viklefa byly známy
v Čechách již před vystoupením Husovým. Kolem r. 1380 vědělo
se mezi českými vzdělanci o jeho eucharistické nauce remanenční,
potírající církevní pojetí transsubstanciace. Na foru akademickém polemisoval s Viklefovou thesí proslulý theolog dominikánský Mikuláš
Biceps, ale z různých náznaků možno uzavírati, že se mu remanenční nauku rozptýliti nepodařilo. Nebyla zajisté isolovanou představou : filosoficky byla včleněna v systém extrémního realismu viklefského, který svou logickou důsledností mohl imponovati inteligenci a později se ukázalo, že jí skutečně imponoval.
Několik let potom, v době velikého poklesu církevní autority
za prvních zmatků schismatu, diskutuje se na dvoře královském
i v okolí pražského arcibiskupa o církevně politických názorech
Viklefových, směřujících proti hierarchii a panování kněžskému.
Vzrůstající nálada protiklerikální, podmíněná vnitřními nesnázemi
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a projevující se konkrétně úchvaty zboží církevního, sytila se vydatně z revolučního zdroje provenience anglosaské: učení Viklefova
i církevní politiky dvora anglického. Než všechno svědčí tomu, že
až do sklonku století XIV. byl viklefismus znám jen zlomkovitě
v trivální formě vagních hesel protikněžského boje a nebyl studován soustavně. Teprve zásluhou vynikajícího myslitele scholastického M. Stanislava ze Znojma objevuje se nauka mistra anglického
na universitě v podobě kvestií ad disputandum a v quodlibetech:
nejdříve jeho názory filosofické, pak i theologické. Mezi českými
mistry, kteří se stali brzo ve velké většině stoupenci novotného učení, proslul obzvláštní horlivostí a bojovností M. Jan Hus.
Husovo vystoupení bylo rozhodující pro další vývoj církevně
politických věcí českých. Říká, se, že se jím dovršuje úsilí reformátorů doby předhusitské. Ve skutečnosti ráz české reformy zápasem Husovým se mění. Pathetický spiritualismus Milíčův a Matěje
z Janova, vyvolávající mystickou religiositu mezi lidem, jest překonáván akademickým realismem Viklefovým. Opravné snahy církevní
byly formulovány českou inteligencí v duchu Viklefově naléhavěji
a přesněji. Nabývají výrazu zcela konkrétního a výhrůžného. Místo
neurčitého kvietisticko-mystického horlení proti vládě antikristově
ve světě křesťanském, jaké bylo slyšeti v době zápasu Milíčova
o »Jerusalém boží«, předkládá se nyní věřícím úplný rejstřík hříchů
a nedostatků kléru prelátského i nižšího. Antikrist sedí již na stolci
Petrově. Boj stáčí se kolem tří základních problémů: nový viklefskohusitský výměr církve, predestinace a otázka světského panování
kněží. Venkov byl instruován v duchu novotného učení těkavým
proletariatem kněžským, který se přirozeně stal nositelem opravy,
ošklivující si mnohoobročnictví kněžstva vyššího. Také dočasný pobyt M. Jana Husa na českém jihu přispěje k šíření viklefských myšlenek mezi lidem. Ale všechny tyto nesporně doložené souvislosti,
o jejichž váze není možno pochybovati, nedávají nám uspokojivé
odpovědi na otázku, kterou jsme si nahoře položili. Viklefismus je
systém filosoficko-theologický. Ani jeho zpopularisováním nelze vysvětliti onu náchylnost a sklon k recepci novotářských představ náboženských a církevních mezi prostým lidem a jeho uzpůsobenou
vůli k okamžité a pathetické reakci. Neboť, aby revoluční invektivy
Husovy proti kněžím byly s takovým enthusiasmem schvalovány,
jako se dálo v jižních Čechách, kde stupňované napětí ohlašuje
bouři, k tomu bylo třeba »starších základů«. Toto »prius« nelze vyložiti vlivem agitace viklefsko-husitské, která právě jen za těchto
zvláštních okolností mohla znamenitě prospívati. Ostatně v náboženském hnutí jihočeském razí si brzo cestu názory, které v té podobě nehlásal ani Hus, ani Viklef.
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Zaměňováním příčiny a účinku vnikl do této otázky chaos.
Nesnáze, které se nutně vynořují, vykládáme-li onu podivuhodnou
schopnost lidu k novotářství a k oposičnosti náboženské a jeho připravenost k přijetí cizího viklefismu hlásáním této nauky viklefisty,
ihned zmizí, jestliže si všimneme jiného zjevu, známého, ale nedosti respektovaného v úvahách o propagaci myšlenky viklefskohusitské, že totiž vedle pražského reformního směru, který svým
způsobem a do jisté míry zasahuje i do nižších vrstev, jest zde též
lidové sektářství, zvláště v jižních Čechách, tradiční nálada, sektářsky oposiční, mezi lidem, která právě umožňuje, že viklefismus se
ujme rychleji a trvaleji.
Je to sektářství valdenské. V jižních Čechách bylo známo dávno
před Viklefem učení »chudých z Lyonu«, ovšem oné odnože »chudých lombardských«, které prosakovalo krajem německým do Čech.
Hnutí prvotní tedy bylo provenience románské a podobovalo se
svým cílem i radostnou životností skoro současnému františkánství.
Později však utuhne v kacířském prostředí lombardském v pochmurnou frakci »chudých duchem«, kteří přejímají boj Katarů s církví,
»velikou nevěstkou apokalyptickou«. Brzká pronásledování se strany
církve jenom prohloubí propast mezi »církví zlých« a »vyvolenými
božími«, kteří si zařídí svůj ústav spásy. Mají také svou zvláštní
filosofii dějin: Valdez, jejich zakladatel, navazuje prý na obec apoštolů a prvních mučedníků. A smysl jejich poslání jest tedy přesvědčiti »věrné«, aby jen u nich hledali spásy, nechtějí-li býti zavrženi věčně. Popírají úctu k svatým, očistec, odmítají trest smrti,
přísahu a pod. Hlavní jejich usilovaní směřuje k vytržení věřících
ze světa, z Babylonu. Tane jim na mysli sbor prvotní obce křesťanské, dávno před císařem Konstantinem a papežem Sylvestrem,
který přijal od císaře »dar« (světské panování) a tím byl »vlit jed
v církev boží«. Od toho okamžiku nebylo již pravé církve až do
Valdeza, který ^probudiv se ze spánku jako lev«, vydal svědectví
světu...
Když se Valdenští počátkem XIII. stol. rozšíří za Alpy do diecése pasovské a v sousedství českých zemí, mají již rozvětvenou
organisaci a jistou správu. Mají své kněze (»dokonalé«, starší) a »věřící«. Jejich kněží-misionáři s obdivuhodnou horlivostí získávají věřící,
budují »provincie« (misijní oblasti), které včleňují v systém církví
valdenských. Opěrnými body jejich agitace v provinciích jsou »scholae«, sbory, v jednotlivých obcích, kde se několikrát ročně objevují,
poučují věřící, křtí jim děti, podávají svátost oltářní (pod obojí) a poskytují útěchu poslední. Vybírají od nich daň církevní (collectae),
kterou zasílají do ústředí sekty »pro společné dobré« jejich organisace. Jednou za rok, obyčejně v době velikonoční, koná se na vhod33

ném místě synoda sekty, k níž se dostavují zástupci jednotlivých
provincií, aby podali účet ze své činnosti a referovali o stavu sekty
v onom kraji.
Od polovice XIII. stol. slyšíme o Valdenských v Čechách, zvláště
na jihu země, a existence jejich je dosvědčována rozličně až do revoluce husitské. Avšak zprávy o nich jsou často neurčité (není vždy
jisto, běží-li o tuto sektu) a leckdy nepřesné. Není tedy divu, že byly
hodnoceny různě a že dosud není úplného souhlasu o významu
Valdenských v Čechách před hnutím husitským a v samé revoluci
husitské. Porozumění tomuto problému bylo konečně ztěžováno nesprávným postupem, když nebyl řešen v rámci dějin sekty celé a
její expanse a když byly opomíjeny i jiné závažné okolnosti, jež
by nám mohly osvětliti zjev pronikání valdenského myšlení do českého prostředí i s jiné stránky. Někdy se vplížil do úvahy i živel
nevědecký: stranická snaha ukázati, že husitství vyrůstá z kořenů
cizích a kacířských, nebo stejně stranická obava, aby originalita husitské ideologie neutrpěla. Palacký na př. ve své znamenité práci
o stycích a poměru sekty valdenské k někdejším sektám v Čechách
(1868) snažil se na základě zpráv tehdy známých vylíčiti spravedlivě tento ožehavý předmět a nepochyboval o jistém vlivu valdenství na vznik nauky táborské. Preger, který užil inkvisičních akt,
jím objevených, dovozoval, že Táboři jsou duchovními syny Valdenských. Methoda, kterou dospěl k tomuto resultátu, odstrašuje svou
mechanickou jednostranností a naprostým nepochopením složitosti
historických jevů na poli duchovním. Loserth ve svém neukázněném zaujetí pro Viklefa popřel vliv Valdenských v husitství vůbec,
ulehčiv si úlohu přehlížením prehistorie valdenské v Čechách a násilným výkladem některých výroků Viklefových. Goll, v stati právem proslulé, přiblížil se značně skutečnosti, připouštěje v počátcích táborství vliv Valdenských mezi lidem a Viklefův mezi kněžskou inteligencí, ale problém spíše nadhodil, setrvávaje v úzkostlivé
reservě, neboť nenacházel bezpečného dokladu o tom, že valdenství
se v době předhusitské šířilo také mezi českým lidem. Sedlák i Neumann nepochybovali o souvislosti valdenství s táborstvím (nikoli bez
jisté tendence) a posledně jmenovaný snesl i pozoruhodné doklady
o tom, že Valdenští jsou na rozhranní XIV. a XV. stol. v Čechách
na postupu. Bartoš vychází v podstatě z pojetí Loserthova (ovšem
jen, co se týče Valdenských), ale v poslední době se kloní spíše
k názoru Gollovu, doznávaje jisté působení Valdenských na táborskou nauku prostřednictvím valdenského Mikuláše z Drážďan, ale
v předhistorii Valdenských v našich zemích nenalézá určitějších svědectví, která by prokazovala větší význam valdenství v náboženském
životě Čech předhusitských. Valdenství je prý vůbec náboženstvím
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německých kolonistů a není zprávy, že by se uchytilo znatelněji
mezi českým lidem. Naproti tomu Chaloupecký i Pekař pokládají
za jisté, že valdenství, ode dávna domovem v Čechách, mělo zřetelný ohlas v počátcích husitství a že bez něho nelze vyložiti radikálnosť prvotního táborství i značné depositum ve věroučném kodexu táborském, které není provenience viklefské.
Když jsme takto podali přehled důležitějších názorů o této obtížné otázce, pokusíme se vystihnouti v hlavních rysech dějiny sekty
valdenské v českých zemích až do revoluce husitské a její podíl
na vzniku ideologie táborské)
Valdenští se objevují v Čechách po prvé před r. 1257, kdy král
Přemysl II. vyjednává z vlastního popudu s papežem Alexandrem
IV. o inkvisici, aby »v některých krajích království a panství krále
českého a v pomezí Polska« (jak se praví v papežském mandátě,
ustanovujícím inkvisitory), byly »vypleněny lišky, které zvrácenými
mravy hubí vinici Páně«. Podrobností o průběhu této první inkvisice u nás se nedostává, ale zato nelze dosti vyzdvihnouti jednu
okolnost, velmi příznačnou, která rázem osvětlí povahu i provenienci kacířství v Čechách: v diecési pasovské, kam se šíří valdenství
od r. 1218 z Lombardie, utvoří se rychle ohnisko valdenské propagandy pro zaalpské země německé, takže v letech 1260-1270 zjistí
inkvisice, která v tu dobu působí v Dolních i Horních Rakousích
řadu obcí zcela kacířských, v bezprostředním sousedství Čech a Moravy. Jeví se nám tedy ono sektářství v Čechách, o jehož vyhubení
usiluje tak horlivě Přemysl II., pouhým výběžkem valdenské expanse
z diecése pasovské. Není to zjev isolovaný: nauka sektám valdenských proniká k nám od polovice XIII. stol. kraji německými v logickém souhlasu se směrem propagace chudých lombardských z mateřské země valdenského kacířství středoevropského. A právě, jak
vše ukazuje, jsou to v první řadě jižní české a moravské kraje, horečně kolonisované, ležící v sousedství rakouských obcí valdenských,
a nekladoucí překážek národnostních ani jiných, v nichž se realisuje
první etapa usilování sektářů valdenských o naše země. Sledujeme-li
pak zprávy o kacířích v Čechách z pozdější doby (méně významné
necháme stranou), vidíme tuto souvislost ještě zřetelněji, neboť prameny o ní mluví výslovně.
Jest to především inkvisice na panství Oldřicha III. z Jindřichova
Hradce, řízená papežským inkvisitorem, dominikánem Havlem z Kosořic v letech 1339-1340, která poskytuje hojně látky k úvahám o záhadě valdenské, rozumí-li se tím, jak někdy bývá, otázka, jak se mohlo
učení valdenské, hlásané v německých koloniích, šířiti i mezi lidem
*) Libo-li, srov. mou práci: »Sektářství v Čechách před revolucí husitskou«
(Bratislava 1929).
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českým. Díky jí - že se totiž zachoval aspoň fragment
akt z procesu - není zde vlastně již žádného problému a historie valdenství v Čechách je řešena s úplností a jasností až pozoruhodnou.
Inkvisitor Havel zjistil, že ve vsích Jindřichových, nedávno kolonisovaných, je plno valdenských kacířů. Velký Bednárec byl obcí
čistě kacířskou; kromě rychtáře, lazebníka a pastýře byli všichni vesničané ve stycích s »mistry« (t. j. valdenskými kazateli), k jejimž
schůzkám chodili i lidé z přespolních dědin jiných. V Malém Bednárci, v Jarošově a ve Lhotě byly kroužky sektářské; i v samém
J. Hradci a v nedaleké moravské Leštnici měli sektáři své »věřící«.
Ale stopy vedou i do Znojma, Borovice, Landštejna a j. Jaká byla
síla toho hnutí, je vidět na vzpouře zdejších sektářů v r. 1340, kdy
pohubili řadu obcí a vypálili i »lepší hrad« páně. Venkovský proletariát na dědinách Oldřichových, pokud nebyl ve své většině sektiřský, přidal se k násilnému pohybu kacířů a vtiskl jejich odplatné
revoltě rys sociální povahy. Vzpoura byla však dosti brzo potlačena
a inkvisitor Havel mohl v bezpečí dokončiti »svaté officium«. Vyslýchaní kacíři byli Němci, stejně jako jejich mistři. Hned se uvidí,
jak byl by klamným závěr, že učení valdenské nenašlo tedy přístupu
do českého živlu a zůstalo omezeno jen na německé kolonisty. Poněvadž se tímto tvrzením leckdy operuje, je třeba se u toho zastaviti. Především je zcela správné a nutné, že se valdenství šíří v Čechách mezi Němci-kolonisty v první řadě, a měli bychom
spíše
překvapeni, kdyby tomu tak nebylo. Je to úplně v logice věci a vývoje. Jihočeské kolonie německé byly po té stránce prostě části misijní oblasti valdenské v sousedních zemích rakouských. Těkaví kazatelé nepřekračovali tudíž »hranic«, jestliže třikrát do roka přicházeli
do okolí J. Hradce hlásat učení »chudých Kristových« mezi věřícími,
nově získanými. Do našich kolonii bylo zaneseno sektářství také přílivem některých hostů-kacířů, kteří donuceni persekucemi od konce
XIII. stol. na straně rakouské, hledali s novými sídly i svobody náboženské. Ukazuje se to - v této inkvisici - na panu Slegerovi, lokátoru ve Lhotě (tedy z pozdního období kolonisačního), u něhož prý
bývali často »páni« (t. j. učitelé valdenství). Síření každého novotářství a tudíž i sektářství osvětluje právě odlišná sociologická povaha
kolonií dostatečně; ony nepřekážejí, jak se za to obyčejné má, nýbrž
naopak podmiňují a uspišují recepci nových směrů i v sousedství
českém a to stejně na poli hospodářském, jako v oblasti duševní.
Především v koloniích ve varu výstavby hospodářské, která začíná
od počátku, od »zeleného kořene«, bez zatěžujících tradic a pout
staré domoviny, na periferii obou národností a kultur, v jejíž měnlivé fysiognomii ztrácí se přehled a kontrola, vytváří se svobodnější
prostředí, umožňující volné proudění ideové. To s sebou přináší ko36

nečně emancipující charakter ducha grunderského, jenž se vyznačuje větší aktivitou a pružností duševní, větší průbojností myšlení.
Gründerství kolonistů vypěstí v těchto končinách nebývalý realismus
ekonomický, vytříbí citlivost v ohledu právním a povznese sebevědomí individua, rektifikujícího si již poměr mezi poddaným a pánem:
jeho předním znakem jest neobyčejně zvídavý a kritický pohled v oblasti duševní vůbec. Duch gründerský je po výtce duch novotářský - v takovém ovzduší daří se různým novotám a také sektářství ... Je dále zhola nesprávné mluviti o isolaci valdenských představ jen na kolonisované obce německé. Neboť lze zjistiti takřka
statisticky, že na rozhraní mezi oběma národnostmi, v onom komplexu starých dědin slovanských a nově kolonisovaných obcí (často
starých vsí, vysazených jen na správě německém«) vznikal postupně
plynulý pás obcí více méně dvojjazyčných, v nichž se potýkají a
splývají dvě kultury. Cestou podobné spontánní výměny názorů pronikalo v český živel i valdenství. Často vzpomínaná zpráva o inkvisici na Jindřichohradecku zná konečně i dvě Češky, které se stýkaly s kacíři; ačkoliv je to bohužel jen zlomek akt inkvisičních, lze
z něj vyčisti, že inkvisice zasáhla i sousední dědiny české. A tak
se zdá pravděpodobno, že celý ten problém prosakování valdenského
myšlení v český živel z německých a poloněmeckých vesnic lze vysvětliti, jestliže chápeme vznik a expansi valdenství mezi prostým
lidem v našich zemích jako průvodní, byť již závěrečný a spíše přepychový projev celé kultury kolonisační; jako jiné vymoženosti této
novotářské epochy ztrácejí u nás velmi brzo, díky přizpůsobivosti
a vitálnosti českého lidu, přízvuk svého cizího původu a umocněny
probuzenou českou aktivitou stávají se pomalu majetkem celku, tak
se ujímají v českém prostředí i novotné ideje a směry.
Nelze zde sledovati kontinuitu sektářství valdenského v českých zemích až na úsvit revoluce husitské. Jest nesporná, ale záleží více na tom, jaká byla povaha těchto tradic mezi lidem. Přirozeně stále trvaly styky s ústředím sekty, nebo aspoň s Valdenskými
v zemích rakouských. Ale tito orthodoxní vyznavači valdenští, vědomě hlásající učení valdenské jaksi z professe (nemuseli to býti
ovšem jen kazatelé) byli pouze nepatrným zlomkem a také jejich
věřících nebylo mnoho. Náboženství německých kolonistů s výlučně
sektářským charakterem bylo v českém prostředí překonáno a deformováno, jak se to ukazuje nejlépe v éře raného táborství. Ztratilo své jméno a pregnantní známku svého původu. V oběhu mezi
širšími lidovými vrstvami zůstalo několik výrazných článků valdenských, ale již jen anonymně, takže provenience těchto hesel nebyla
zcela jasná ani tak zkušeným theologům, jako byli Jakoubek a Příbram, kteří, ačkoliv nepochybně znali nauku valdenskou, nemohli
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s dobrým svědomím v pokoutních hlasatelích těchto zásad viděti valdenské sektáře. Obtíž správně definovati takový zjev, často se vyskytující v dějinách ducha, spočíval a spočívá v tom, že nebylo zde
již přímé souvislosti mezi čistým učením sekty valdenské a jeho
derivátem, který byl již namnoze umocněn vlivy nevaldenskými.
Anonymní a odvozené valdenství bylo vyneseno z přítmí a podzemí akcí husitskou, paralelním zjevem reformním, kombinuje se
s husitstvím, přejímá nové vymoženosti husitské (kalich a přijímání
nemluvňat) a vyroste na prostonárodní hnutí náboženské. Posléze
i duch vlastního valdenství, popírající, ale nenásilný, s bolestným
znamením trpící křesťanské sekty, zanikl nenávratně, když se ustavil bojovný Tábor s bratrstvy polem pracujícími. Než právě dynamičnost tohoto odvozeného, »zkaženého« valdenství, které dovede
velmi účinně, s dokonalou znalostí duše drobného člověka a jeho
starostí propagovati několik zápalných hesel proticírkevních, vytržených z věroučného systemu valdenského, vytvoří příhodné ovzduší negace a odporu, v němž se vybíjí účinněji kritika husitská, která
by zajisté bez této psychologické a didaktické průpravy valdenské
narážela na neporozumění u lidu obecného.
Sledujeme-li bedlivě zjevy, které provázejí Husova kázání v jižních Čechách, jakož i zvláštní druh útočné religiosity v lidovém pozdvižení zdejším mezi lety 1416-1420, dojdeme k závěru, že se zde
prolínají dva proudy různého zřídla: vlastní husitství pražské i sektářská nálada lidová. Produktem tohoto bouřlivého procesu jest proslulé prostonárodní hnutí náboženské v jižních Čechách. Bez zřetele
k prehistorii a genesi řečeného zjevu, nebo opomíjením jeho druhé
složky provenience valdenské jest každý výklad raného táborství
neúplný a spíše zkreslující. Tím si také zatarasujeme cestu k správnému pochopení hnutí husitského v nejširším slova smyslu. Neboť,
jak »počátkové husitství« ukazují, není jen učením a dílem lidí vzdělaných, uvědoměle a s programem revoltujících proti zlořádům církve,
tedy jen hnutím »aristokratickým«. Důležitý podíl mají na něm mluvím pořád jen o jeho stránce náboženské - i drobní lidé, prostí
a neučení, »idiote absque literis«. To jest ona složka »demokratická«,
chceme-li, neboť může-li býti hádka o slovo, podstata její jest jasná.
A z té jarní bouře jihočeské, v níž rozličně se křížila odbojná hesla
odvozeného valdenství (anonymního a již dobře českého) i husitství pražského zrodila se nauka táborská. Chelčický byl jí zasažen
trvale - neboť, změnil-li později Tábor své učení i svou praksi, ačkoliv i potom ostrý zrak rozezná vždy signum indelebile jeho původu - Chelčický zůstal i nadále duchovním bratrem oněch novotám
jihočeských z první éry táborské, nenásilné a mystické, kdy se zdál
přicházeti onen veliký okamžik, v němž měl Kristus sestoupiti a po38

bývati se svými vernými. Ale zde třeba skončiti, neboť podle našeho proposita bylo úkolem těchto řádku zachytiti jen zcela povšechně
nesporný podíl valdenství v počátcích revoluce husitské.

HILAIRE

BELLOC

evropa a

víra

O s a m o c e n í d u š e - takové je dílo Reformace. To je hlavní
její plod, z něhož vyplývají neodvratně její ostatní následky - nejen
ty, jichž nepříjemnost nejvíce bije do očí a jež uvedly v nebezpečí
naše tradice a naše štěstí, nýbrž i ty zdánlivě nejvýhodnější, zejména
pokud jde o oblast hmotnou.
Nebyla to práce jednoho dne; nic by nebylo pošetilejšího než
chtít určit tak přesně datum katastrofy, neboť i když počátky roztržky s autoritou spadají do prvních let šestnáctého století, datuje
se nová doba teprve od polovice století sedmnáctého. Vystoupení
moderní Evropy, jejího nového rozdělení a jejích nových osudů
předchází ve skutečnosti dlouhé mezidobí plné zmatku, kdy se
všechno mohlo zdáti nerozhodnuto, kdy nebylo vidět nic určitého,
nic definitivního. Po sto a více let byl konflikt neustále pojímán
ekumenicky, jako něco, co ohrožovalo celé těleso Evropy. Všeobecné pozdvižení, vzpoura, jež vypukla na Západě na začátku
století - přesněji vzato v roce 1517 - čelila celku naší civilisace;
všude a po celé tři generace vzbouzela tytéž diskuse, tytéž reakce
a tentýž odpor. Žádný z těch mladých lidí, kteří viděli vypuknutí
bouře, nebyl nikdy ani v svém nejpokročilejším věku schopen postřehnouti vykolejení, jímž ohrožovala Evropu; žádný z nich jí neprožil více než polovinu.
Aby do toho bylo jasně vidět, je nutno počkati až do prvních
let následujícího století; reformátoři a jejich protivníci, Néri a Loyola, již nežijí; Alžběta Anglická a Jindřich IV. Francouzský je následovali do hrobu; Richelieu vládne Francií, zatím co v Anglii se
ustaluje aristokratický parlament. Takto a jen takto se náhle účinky
Reformace objeví zrakům všech: připravila země veskrze křesťanské o jejich tradice a dodala všemu tomu, co ovládla, onen ráz
protestantismu, jehož pečeť měla pak býti tak silně vtištěna příštím
věkům.
Kolem počátku třicetileté války lze míti tyto výsledky za zajištěny; Anglie na příklad je vyloženě protestantskou až v letech
1620-1630; to je také zároveň doba, v níž francouzské reformo39

vane církve, jakkoli dosud zaneprázdněné politickými boji, dostávají
svou definitivní ústavu. Také v Nizozemí se oligarchie holandských
kupců zbavila císařského jha; severoněmecká knížectví, Ženeva a
rozličné jiné horské státečky neodvolatelně přešly k Reformaci.
A stejně také jí neodvolatelně unikly Francie, Čechy, Podunají,
Polsko, Itálie a celá jižní Evropa.
Boj ovšem ještě není ani zdaleka rozhodnut; německý sever
vděčí jen francouzské politice za to, že neupadne znovu do moci
císařovny; anglické občanské války mají nepřímo za následek podvrácení monarchie; a poslední války proti Stuartům i všeobecná koalice proti Ludvíkovi XIV. jsou vzdálenými dozvuky tohoto dramatu.
Ale rozuzlení tohoto dramatu bylo od té chvíle definitivně
určeno a první desetiletí sedmnáctého století znamená vlastní zrození moderní Evropy a východisko velikého díla, jež od té doby
postupovalo nepřetržitě v dvojím plánu, duchovním a časném při čemž ten druhý určoval první. Chvíle sklizně ještě nenadešla,
neboť jeho osud se ještě zcela nenaplnil; ale ta chvíle již není
daleka.
Hlavní rysy tohoto vývoje, který zabírá celá tři století, jsou tyto:
1. Rychlé zdokonalování přírodních věd a všech věd, které se
k nim připínají.
2. Objevení režimu, pro nějž se ujal název k a p i t a l i s t i c k ý
- nejprve ve světě protestantském, z něhož se částečně rozšířil i do
katolického; jinak řečeno, zabrání výrobních prostředků menšinou,
která jich využívá k vykořisťování většiny.
3. Porušení principu autority, který se od té doby zaměňuje
s násilím.
4. Převážné, ne-li naprosté převládnutí přesvědčení, že obohacení vědeckého poznání přinese ssebou všeobecný blahobyt.
5. Neustálé šíření skepticismu, ať už otevřeného nebo maskovaného různými tradičními formami, který se od té doby stal východiskem pro ducha r a d i k á l n í negace a který skončil v poslední analyse tím, že rozleptal nejen všechny lidské instituce, nýbrž
i samotné kategorie poznávajícího rozumu a matematická axiómata.
6. A ovšem i pokrok zoufalství, odpovídající přiměřeně každému z těchto jednotlivých pokroků.
Nestranný pozorovatel, jemuž by byla dána možnost obsáhnouti s dostatečným časovým odstupem toto období, rozeznal by
v něm na prvém místě podivuhodný současný rozvoj dvou věcí,
mezi nimiž není žádného logického pojítka: na jedné straně vědy
a blahobytu, na druhé straně lidské bídy. Mimo to by shledal, že
čím více se vývoj vyhraňoval, nebo lépe čím více se porušení pro40

hlubovalo, tím více jím byla ohrožena samotná existence Evropy.
Věda nabyla konečně takové moci, utlačování chudých se stalo
tak krutým a svobodné badání se zvrtlo v tak nebezpečná bláznovství, že se nakonec vynořila otázka, jaké dotud v Historii nebylo: »Není snad Evropa předurčena, aby podlehla ne snad útokům
nepřátel, nýbrž svým vlastním vnitřním zraněním ?«
Proti této hrozné otázce, jež je vyvrcholením tolikého zla, se
rýsuje jediné pravidlo našeho současného života: »Evropa se vrátí
k Víře nebo zahyne.«
Řekl jsem, že prvotním následkem Reformace jest osamocení
duše, pravda to, z níž plynou četnější důsledky, než se jeví na první
pohled. Osamocení duše v sobě zahrnuje ztrátu kolektivní soudržnosti, náležité rovnováhy, vyplývající ze společné zkušenosti,
z veřejných jistot a obecné vůle. Osamocení duše, toť podle samotné definice její neštěstí. Jestliže však toto rozpouštědlo utvrzuje
jedince v jeho žalostném stavu a pohružuje ho do něho tím hlouběji, ve společnosti samé působí ještě jiné spousty.
Přede vším jiným - a to je zde hlavní věc - v ní uvolňuje
dravý proud energie. Ve hmotném i sociálním prostředí uvolňuje
každé porušení rovnováhy nějakého systému podivuhodnou zásobu
latentních sil, jež pak již neslouží k uchování soudržnosti celku,
nýbrž rozptylují jej prudce ve fragmentech všemi směry - tedy
explose.
Proto dala Reformace elán k celé řadě hmotných vymožeností,
ale stalo se tak nazdařbůh, podle různících se směrnic a takovým
způsobem, že se katastrofa stala nevyhnutelnou.
A tak shledáme, že se duše po svém osamocení viděla nucena k trpkým úchylkám. Nicota ji nedovedla uspokojit. Oslepte
ji a ona začne tápat; nevnímá-li celým souborem smyslů, bude
užívat těch, které jí zbudou. To nám vysvětluje, proč se muselo
vidět, jak se zvedají na troskách společného náboženství a společného pouta různé modly jedna za druhou, některé vznešené, jiné
nízké, ale všechny pomíjivé. Nejvyšší a nejtrvalejší z nich byla ona
reakce k sociálnímu životu ve formě kultu národnosti, jíž jest patriotismus.
Na jednom konci žebříku najdeme různá podivná tabu - tu
vzývání jakéhosi zuřivého, krvavého, hrůzyplného božstva, tu zase
zvláštní zachovávání rituálu nicoty, prováděného jednou týdně. Jinde
zase nesmyslné lpění na nějaké tištěněné knize. Jinde se zase střídají protichůdné doktríny, z nichž jedna tvrdí, že lidský rozum plně
uspokojuje všechny naše potřeby a že není žádného tajemství,
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kdežto druhá, neméně výstřední, chce upříti témuž rozumu právo
jakéhokoli usuzování i v jeho vlastní oblasti. Obě tyto teorie mají
přes svou protichůdnost společný kořen. Racionalismus osmnáctého
století, prodloužený materialismem století následujícího, vyšel z téže
nutnosti jako irracionální pochybování Kantovo, promísené tolika
nechutnostmi a zbříděné v galimatyáš od metafysiků, kteří přišli
dokonce na nápad, aby popírali i kontradikci a samotné bytí. Neboť
opuštěná duše se snaží sestrojit si sama ze sebe nějaký systém, podobně jako při noční můře nejprve cítí, jako by se dusila, a v následujícím okamžiku se již zmítá v propasti nekonečných prostor.
Mohlo by se zdát, že v tomto ohledu již účinky Reformace
zmizely a že toto hnutí, rozvinuvší se v největší síle tam, kde převládá protestantský duch, a slaběji v zemích, zůstávajících ve Víře,
dosahuje konečně svého cíle uprostřed všeobecné negace a všeobecné výzvy, vzdorující každému zákonu a každému požadavku.
Ježto však člověk není takový, aby došel míru v anarchii, nasvědčuje všechno tomu, že se již brzy octneme o době, kdy se vyšinutá
duše uchýlí k těm nejpodivnějším kultům - k magii a nekromancii.
To je možné; zrovna tak jako je možné, že konečný rozsudek bude v té velké při pronesen dříve, než budou moci tyto nové
nemoci nadělat větší škody. Buď jak buď, teď jsme ve stadiu naprosté negace. Ale je nutno opakovat, že dílo zkázy nepostupovalo
stejně ve všech společnostech; není pochyby, že aspoň v jedné
polovině evropského tělesa jsou vrstvy duchovního zdraví dosud
nedotčeny; to je tam, kde katolická církev dosud ať už z blízka
nebo z dálky uplatňuje účinně svou autoritu buď přímým vlivem
nebo udržováním jisté části svých tradic.
Proces, jejž nám bude teď sledovati, je zdánlivě paradoxně výsledkem téhož osamocení duše; míním tím vědecký pokrok. Společnost, která dosáhla vysokého stupně duchovní organisace, bude
nakloněna klást si otázky a řešiti je mnohem menší měrou než
osamocené individuum; člověk, jehož premisy jsou odvozeny z filosofie postavené nade vši pochybu, bude cítit osten zvědavosti
méně silně než ten, kdo ztratil svého vůdce. Tak se stalo, že před
tisíci lety, tedy v době, kdy poslední vlna evangelisace byla ještě
v plné své síle, napsal jistý velmi vynikající muž o přírodních
vědách tato slova: »Takovými hříčkami jsem promrhal své mládí.«
A jiný napsal zase, mluvě o božské vědě: »Všechno ostatní je dým.«
Ale tam, kde chybí Víra, není jiné útěchy než ve věcech
dokazatelných.
Lidský duch může pojmouti pravdu pod třemi zornými úhly:
pod zorným úhlem V ě d y , když přijímá nějakou výpověď jako
experimentálně dokázanou, vylučuje v důsledku toho možnost o42

paku; pod zorným úhlem M í n ě n í , když ji pokládá za pravděpodobnou, to jest nedokonale dokázanou, a nepopírá možnost opaku;
a konečně pod zorným úhlem V í r y , když duch přijímá nějaké
tvrzení bez důkazu a přesto odmítá připustit, že jeho opak je
možný; taková je na příklad víra všech lidí zdravého rozumu
v existenci vnějšího světa a druhých lidí.
Vylučte víru a bude jasno, že mínění nemá žádných vyhlídek proti svému soupeři; vědecká zkušenost ji přemůže bez boje.
A jedním z rysů moderní nedostatečnosti je právě to, že nedovede
dojiti jistoty leč na podkladě důkazu, takže se rozpakuje uznat
i vlastní principy, nedovede-li je dokázati.
Zkrátka, my všichni víme, jaké místo zaujímala po celá tři
století tato vášeň pro vědecké výzkumy, tato ztravující potřeba
osamocené duše obrnit se hmatatelnými důkazy; a také víme, jaké
podivuhodné to mělo výsledky. Není mezi nimi do dnešní doby
jediného, který by byl přispěl ke štěstí lidstva; není mezi nimi
jediného, jehož by člověk nebyl použil ke zmnožení lidského neštěstí. Tato tragedie se neobejde ani bez jistého rysu komiky: toho
věčného úžasu vynálezců, když se shledá, ó dive, že prostý fakt
objevu nestačí k vytvoření radosti a že toho nejkrásnějšího vynálezu na světě, běda, může býti zneužito! A ještě horší je, že se s naprostým nedostatkem logiky dávají vždy znovu do práce, doufajíce,
že se jim dostane od vědy nových léků.
Při tom je tento vědecký a mechanický pokrok pro civilisovaného člověka něčím tak přirozeným, že by se byl objevil za
každých okolností i v Evropě, která by zůstala sjednocena - sice
mnohem pomaleji, ale o nic méně jistě. Avšak zničení evropské
jednoty zavedlo toto hnutí osudně na scestí v téže chvíli, kdy mu
dalo impuls osudně zrychlený.
Renesance, tento ušlechtilý a mohutný projev evropského ducha, předchází Reformaci, která je jen jejím zvrácením a její parodií.
Brány vědy se již otevíraly dokořán ve chvíli, kdy duše, která jimi
měla projiti, shledala, že byla ponechána sama sobě. A jestliže v této
oblasti náš smělý podnik hanebně selhal, není vina na prameni tohoto úsilí, nýbrž na těch, kdo změnili jeho směr. Bylo by rouháním podceňovati pokroky vědy; je třeba být stejně zbabělým jako
pošetilým, aby se jich člověk bál pro jejich možné následky. Nejde vůbec o špatné následky, jde o špatné použití, to jest o špatnou filosofii.
Tato mocná touha po poznání, vyvolaná v duši jejím osamocením, je provázena zjevem zdánlivě protikladným, ale ve skutečnosti komplementárním - totiž podrobením vnější autoritě, zbavené
jakéhokoli podkladu. Odehrál se tu dosti zajímavý vývoj, jemuž
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dosud byla věnována malá pozornost, ale jenž nemůže nevzbudit
živé zaujetí, jakmile si všimneme blíže moderního světa. Pod přímým vlivem skepticismu se naši vrstevníci dostali až k uctívání
kterékoli veličiny nebo tiskoviny, jež jej vyjadřují, do té míry, že
jim přikládají atributy neomylnosti, o níž se nesmí pochybovati, nechce-li člověk platit za blázna. Nebo přesněji, každá důležitá věc,
ať v politice, financích nebo soudnictví, je dělí na dvě skupiny: na
malý počet těch, kteří se vyznají, a celý dav těch, kteří jen přijímají, aniž podrobují kritice hledisko, které je vždycky neúplné a
obyčejně falešné, jež noviny jen papouškují a knihy vulgarisují.
Tento zvláštní rys světa, který se obrátil zády k rozumu v téže
chvíli jako ke katolicismu, má nemalé důsledky; neboť právě kolem této otrocké formy sugesce budou v budoucnosti vybojovány
veliké bitvy mezi řádem a chaosem.

Konečně Reformace také zplodila zjev, jejž jsme si zvykli nazývat kapitalismem a který způsobil tolikerá a tak obecná zla, že
je mnoho těch, kteří jej neprávem považují za hlavní překážku
zřízení spravedlivé společnosti a zmírnění zel, která nás svírají den
ze dne stále více a více.
Nuže, tento »kapitalismus« vzešel ve všem všudy z osamocení
duše. Toto osamocení připustilo bezuzdnou konkurenci; otevřelo
dokořán dráhu lsti stejně jako talentu; dalo chtivosti neomezenou
volnost. Na jiné straně zase zničilo společenská pouta, jež udržovala hospodářskou rovnováhu společností. Bylo vidět, jak se pod
jeho vlivem vytváří nejprve v Anglii, pak u nejčilejších protestantských národů a konečně s nestejnými osudy v celém ostatním křesťanstvu režim, v němž několik privilegovaných mělo v moci zemi
a pracovní prostředky, kdežto vyvlastněný lid v něm byl odkázán
na bídné živobytí, poskytované mu vládnoucími jednotlivci, kteří
měli pramalý ohled na lidský život. Nakonec vložili majetní ruku
i na stát a všechna jeho ústrojí; odtud ohromné státní dluhy, jež
charakterisují tento systém; odtud také značný hospodářský vliv,
jejž vykonávají na vzdálený vasalský průmysl skupiny cizích finančníků a jehož je používáno k vykořistění nejen vzpurných kolonií,
nýbrž i výrobců, pracujících dobrovolně za hranicemi.
Za takového stavu nutně musí zmizet jakýkoli zdravý názor
na vlastnictví, a je jen přirozeno, že požadavky utlačovaných se
v tom projevují naprostým popřením samotného práva na vlastnictví. I zde tedy zase nalézáme dvě protichůdné doktriny naroubované na tomtéž kmeni. I kapitalismus i ideální systém, nelidský
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a neuskutečnitelný, jemuž se říká socialismus, pocházejí z téhož
duchovního typu a uplatňují se na témž typu společnosti v rozkladu.
Proti nim a jim v cestu se staví společnost selská, která se udržuje v celé Evropě soubytně s tím, co zbývá z autority Církve.
Neboť s e l s k á s p o l e č n o s t neznamená společnost, v níž je každý
sedlákem, nýbrž společnost, v níž moderní průmyslový kapitalismus
postupuje místo zemědělství, v níž samo zemědělství je v rukou pracovníků, kteří jsou majiteli svých nástrojů a své půdy - statkářů,
nájemců nebo drobných vlastníků. A jako každá zdravá doktrina,
nachází i toto učení nejpevnější oporu u katolické církve - jakkoli
se týká jen časného řádu.

Takový je běh věcí. Docházíme konečně k posledním důsledkům dávné katastrofy, ke společnosti ve stadiu, které si samo připravuje zkázu, a k mravnímu rozkladu, duchovnímu zmatku takového stupně, že již není politické jednoty. Lidé všech směrů cítí,
že pokračovati na této nekonečné a neustále zatmělé cestě znamená
zvětšovati nesmazatelný dluh. Všechny naděje na řešení mizejí; rozličné formy našeho poznání se stále více rozcházejí. Autorita, samotný princip života, ztrácí svůj smysl a ona velkolepá stavba naší
civilisace, jejímiž jsme dědici, jež nám byla svěřena v ochranu, kolísá a hrozí zřícením. Již se rýsují na zdech trhliny. Každou chvíli
se může probořiti. A snad ještě naše oči uzří její zkázu. Zkázu nenadálou, ale rozhodně zkázu definitivní.
V tomto rozhodném okamžiku nám zbývá historická pravda:
toto evropské sídlo, sídlo našich otců, vybudované na ušlechtilých
základech klasické antiky, bylo vystavěno, má smysl a existuje a
bude existovati jen skrze katolickou církev.
Evropa se vrátí k Víře nebo zahyne. Víra, toť Evropa. A Evropa,
toť Víra.
Přel. T. Vodička

EDGAR

DACQUÉ

ÚNAVA Z VĚDY
V poslední době, kdy po prohrané válce a politicko-hospodářské
krisi lidské duše mnohonásobně zbloudily v podstatných problémech
našeho bytí a kultury, zdánlivě tak pevně zabezpečené, býval někdy
také pronášen zatracující ortel nad naší tak vyspělou vědou. Nastalo
závodění duchů a v tomto boji, v němž se lidé snažily súčtovati se
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základy vší lidské činnosti a všeho lidského vedení, padlo příležitostně slovo »únava z vědy«. Co to znamená? Unaven, ochablý, otupělý, žíznivý je člověk tam, kde volil nesprávnou cestu nebo nesprávný cíl; kde nenašel pramene, z něhož by mohl pít, jenž by
osvěžil a posílil jeho krev k další pouti. Únava z vědy ? Unavila nás
věda, vědecké poznání, protože v nás snad vzbudila naději, protože
nám snad slibovala cíl, jehož jsme nedosáhli, cestu, na níž jsme
zbloudili nebo na níž jsme podlehli žízni a únavě dříve, než jsme
došli ke konci ? Vedla nás přece k úžasným poznatkům, tak nepochybným, že je sotva kdo bude chtít popírat. Každým vláknem svého
ducha a srdce bojuje člověk o poznání. A nepřichází mu zde právě
dnes věda na pomoc v míře nebývalé? Vždyť je sama nejsilnějším
výrazem tohoto zápasu o poznání. Což nám nic nedala ? Nezahrnuje
nás snad denně novými dary? Nepřináší nám žádné nové poznání?
Položme si jednou otázku: Co to vlastně znamená »bojovat
o poznání«? Znamená to: toužiti po podstatném. Když usilujeme
o poznání přírody, hledáme to podstatné v přírodě a jejích jevech,
abychom se právě tím sami pevněji zapojili v tuto přírodu, v toto
bytí. Věda nám to tedy nedává? Což se snad nakonec nezabývá
podstatným, nýbrž snad jen nepodstatným, podřadným? A co je to
tedy vlastně »podstatné« v protikladu k »nepodstatnému« ? Skutečné
a podstatné je to, co nás váže k nějakému vyššímu živému celku
nebo zapojuje v nějaký vyšší živý celek a vzhledem k čemu se
jednotlivá vidění a zážitky vnímají a chápou jako část nebo jednotlivý výraz; když tedy poznáváme, jaký vnitřní, vyšší význam mají
jednotlivé věci v tomto celku a my sami v tomto celku. Nezná snad
naše vědecké myšlení a badání tuto podstatnou celistvost ? Či snad
si to neklade za cíl, ačkoli o tom ví, a proto se chybuje cíle a nechává nás umírat žízní? Toť ona nesnadná, rozhodující otázka.
Každé lidské úsilí o poznání, každé hledání pravdy a pronikání
za pravdou, ať už rozumem nebo srdcem, stále vplývá a musí stále
vplývat zpět do oné živoucí celosti bytí a tím i našeho lidství. Myslí-li snad kdo, že »odtažité«, tedy snad nějaké čistě vědecké poznání
je samo sebou něčím zralejším, vyšším než nejnaivnější zážitek pravého, celého člověka, jejž má z každého zvířete, z každé květiny,
z každého lesa a jímž naplňuje smysly a srdce, pak je to přepjatá, životu nepřátelská jednostrannost a omyl ducha, který se odcizuje životu. Neboť každý z těchto způsobů poznávání znamená
jen jednu složku v určité vyšší souvislosti, v určitém vyšším celku,
v němž stojíme, v němž jsme vkořeněni sami; ale právě v tomto
vyšším celku má také každý své oprávněné místo. Opravdové poznání přírody by tedy mohlo znamenat jen tolik, abychom ji prožívali nějak v jejím posledním, nejvyšším vztahu k poslednímu nej46

vyššímu a v posledním nejvyšším celku, ale také abychom sami se
svou lidskostí byli v tomto posledním nejvyšším celku v poměru
vázanosti a abychom z něho účtovali s bytím. Neboť poznání naprosto není pouhou oproštěnou duševní činností, nýbrž je to zaměření k poslední skutečnosti.
Avšak poslední nejvyšší závislost, poslední nejvyšší celek skutečnosti, jejž může náš duch vytušit, je věčné Božství jako živoucí
tvořivost. Mohlo by se ovšem říci, jak se to také stalo ve velkých
filosofických soustavách a epochách: Božství, Stvořitel - to nejsou
žádné skutečnosti a objekty poznání; nemáme orgánu, jímž bychom
je zachytili a změřili; nám je samotná příroda, vesmír jako celek
tím věčným Bohem a nemá smyslu chtít něco klást a hledat ještě
za to a nad tím. To je vážná námitka, kterou lze arci odůvodniti
vnější zkušeností. Když však lidský duch myslí a mluví takovým
způsobem, pak nevidí cestu k vnitřní živoucí celosti. A věří-li tomu
opravdu, pak si musí ujasnit, že pak nemůže poznávati podstatné.
Neboť poznání a poznávání znamená právě vidět a prožívat věci,
přírodu, bytí ve vyšší a nejvyšší celosti. Je-li sama příroda, sám vesmír tímto nejvyšším celkem - dobrá, pak se však přiznáváme k své
neschopnosti zvědět o něm něco podstatného, něco, co by mělo cenu
a význam v nějakém hlubším živoucím a osvobozujícím smyslu.
Pak už nebudeme mluvit o cestě k vyššímu lidství; nezbude nám
než spokojiti se přesvědčením, že naše poznání nedospěje k ničemu
jinému než k věčnému mechanickému koloběhu přírody - koloběhu, jenž, vzato obsahově, vychází docela naprázdno. Potom však
budeme stavět i vlastní naše žití a bytí na čistě mechanistické »technice«, budeme si podle toho počínat a oddáme se v tupé resignaci
bezútěšné pustotě ducha sice neustále činného, ale v podstatě nihilistického, bezradného před otázkou věčnosti.
Jakže ? Není právě tato věc příznakem a bolestí věku, v němž
žijeme: že už se bere zřetel jen k mechanismu a k odpoutané duchovosti a že právě ony se projevují skutkem, myšlením a konáním, v němž není cítěn, viděn, kladen žádný vyšší celek, ale v němž
člověk jen z vnějšku do nekonečna hromadí vědění a statky tohoto
světa, zná jen potřeby, jež stupňuje a ukájí pomocí hospodářství a
vědy, jež nás vedou bezprostředně do prázdnoty duše a ducha, jež
nás naplňují jen únavou a vyprahlostí? Proti tomu stavíme vyznání,
plynoucí z nejhlubších, nejprvotnějších základů lidského bytí a lidského srdce: Pravdivé poznání může znamenat jen tolik jako chápati jsoucno, přírodu v jejím posledním, nejvyšším živoucím vztahu,
který směřuje nad ni. Chápati takto pravdivě přírodu znamená také
zároveň býti opravdově zbožný z hloubi duše. To víme nezadatelně
z vlastního nitra. Existuje hledání pravdy a vědění o cestě a cíli,
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jež nás nesvede na scestí ani nás nevysuší únavou a žízní, jež čerpá
svou přesvědčivost z nejvnitřnějšího prazákladu samotného našeho
života. Tam leží pramen.
Kdybychom byli dokonalé bytosti, jež neustále trvají ve svrchovaném poznání, pak by už vůbec nešlo o kladení otázek a poznávání v obvyklém smyslu, nýbrž Bůh sám by pak měl v nás
místo a naplňoval by nás, a pak by už nebylo ani řeči o kladení
otázek a vědění či nevědění. Žili a prožívali bychom jen v Bohu.
Jako smrtelní lidé toho nedosahujeme. Jsme tedy odkázáni na sebeomezení, sebeuskrovnění našeho ducha, který je si vědom, že je
jimi vázán. Představa o vyšším posledním celku, k němuž míříme,
bude vždy podmíněná a nedostačující. Každé lidské badání a každá
věda, každé uvědomělé poznání musí zůstati fragmentem a stejně je
tomu i se způsobem, jakým je vyjadřujeme. Vidíme jakoby v temném zrcadle, a teprve když přijde poslední zjevení, vidíme tváří
v tvář. Jistý zbožný muž to kdysi vyjádřil takto: Chceme-li v svém
omezeném, konečném lidství hledati a poznávati, musíme, abychom
nabyli stanoviska, spustiti se zřetele Boha, všudypřítomný, všepronikající živoucí princip, z něhož všechno v každém okamžiku vždy
znova ožívá a jest, a musíme si počínati tak, jako by všechno bylo
bez něho. Neboť kdybychom byli naplněni jeho všudypřítomností,
nenapadlo by nás vůbec, abychom něco vyňali z této nejvyšší, poslední podstatnosti a chtěli o tom něco vypovídat. Provádíme-li tedy
vědomé badání, musíme se chovati, jako by nebylo Boha. Proto je
každá věda v podstatě pokusem o bohaprostý obraz světa a přírody.
Zabýváme-li se tedy vědou, máme nesmírnou odpovědnost za lidské duše, i za své vlastní, a měli bychom si každou chvíli připomínati, že nesmíme přijímati žádný poznatek naší rozumové vědy
jako nějakou nepodmíněnou hodnotu; žádné vědecké souzení není
nepodmíněným hodnocením - jinak se ztrácíme v temnotách bezbožnosti a odpadlictví, dostáváme se daleko od cíle do pouště, v níž
prahneme žízní. Běda, zbloudí-li takto některá doba; a naše doba
to učinila.
Když tedy usilujeme o pravé poznání, které by nás osvobozovalo a vedlo k živoucímu jádru našeho lidství, nemůže toho dosáhnouti duch, který si neklade mezí, který se uvolnil z všeobsáhlé,
nejvyšší podstatnosti, nýbrž musíme míti vůdce k svému cíli z nitra,
z onoho věčně-všudypřítomného. Chceme-li prociťovati a chápati
nikoli jen mrtvé mechanismy, nýbrž sám vnitřní život přírody, abychom se v něm shledali hodni svého lidství, pak volíme cestu
prožívání, jež vychází z nejvyšší životno-podstatnosti. Každé prožívání je však setkání s nějakým jiným životem. Pravé poznávání
podstatného je tedy vnitřním setkáváním, v němž se nám vnější
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předměty jeví jako bezprostřední symboly tvořící Prapříčiny, poslední nejvyšší tvořivé celosti. Všechno pomíjivé je pouhým podobenstvím, tedy i naše příroda, tedy i naše bytí v této přírodě a s touto
přírodou, k níž náležíme, jejíž podstatnou součástí sami jsme. Celá
příroda, všechny zpřírodnělé věci jsou projevem stále přítomné celosti. Proto nemůže být příroda v samé podstatě nikdy něčím mrtvým
ani pouhým nějakým mechanickým ústrojím, ani něčím složeným
nebo pouhou sumací jednotlivin, a to ani tam, kde si to myslí náš
rozum, ztrácející živé vnitřní vyciťování. Všechno, co vidíme a spatřujeme a cítíme a poznáváme v této přírodě, v tomto vesmíru zahrnujíc v to i nás samotné - je živým symbolem podstaty z nitra
se realisující. Příroda je zjeveným a přece našemu bdělému vědomi
zakrytým duchem; příroda má život, příroda má duši. Tak máme
k nitrnosti, k podstatnosti přírody přístup skrze naši vlastní nitrnost,
skrze naši vlastní duši. Pozorujeme-li věci jen z vnějšku, tak říkajíc
jako něco jen vnějšího, svým bezduchým, rozkládajícím rozumem,
zůstane nám sice v rukou nekonečně mnoho rozloženého, tedy jednotlivého, a my je budeme moci podle libosti hromaditi a skládati
ve věc; při tom však nikdy nedosáhneme té vlastní moudrosti, která
k nám promlouvá z vnitřního světa, jejž sami neseme v sobě; naše
dílo nebude nikdy živé.
Ježto bytí plyne z věčně nevystižitelného Božství a je konec
konců právě proto samo nevystižitelné, právě proto také bývá hloubka, do níž až pronikáme svým poznáním, docela rozdílná. Tak se
stává, že tytéž věci a události odpovídají každému z jiné hloubky.
Vždycky zůstávají v každém poznání oblasti, jež jsou zase uzavřeny,
jež naprosto nejsou každému přístupny stejným způsobem a ve
stejné hloubce; u jedné a téže věci existují pro jednoho zjevení života tam, kde druhý vidí jen mrtvé mechanismy. Jsou nám známy
ony středověké hry, předvádějící příběhy ze života, na nichž měl
býti ukázán smysl a obsah lidského bytí. Taková divadelní představení se odehrávala zároveň ve třech poschodích nad sebou:
v prostředním vystupovali lidé sami mezi sebou ve všedním životě;
ve spodním vystupovaly tytéž lidské duše, ale ve společnosti temných
duchů, démonů a zatracenců; v horním se k nim družily světlé bytosti, andělé a spasení. Před domem stojí diváci a na jejich řeči je
poznat, v kterém poschodí vidí každý z nich se odehrávat celou
věc. Jedna a táž skutečnost vnějšího života dostává tak současně
smysl v trojím směru; ukazuje se, do jaké míry je každodenní všední
bytí spojeno s oním světem a jak se zrcadlí v osvobozené světlé
vyšší říši a v temné, spoutané nižší říši. Ale i podle povahy diváků
zjevovala takto tato hra vnitřní smysl toho, co člověk chce, koná
a poznává, a jak poznává; zjevuje samotného člověka, jaký jest.
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Tak se jeví člověk a jeho osoba pronikavému pohledu jako to,
čím jsou, podle druhu svého poznání. Neboť právě v druhu a rázu
svého poznání a toho, co pokládá za pravé poznání, se každá duše
obnažuje a ukazuje, čím ve skutečnosti a pravdě jest a co chce.
Tak se stává každý druh poznání soudem nad samotným poznávajícím člověkem a ukazuje, v jakém stupni se osvědčuje před všeobsáhlou, živě podstatnou celostí. Věci tohoto světa se zrcadlí současně v různých sférách. Podle toho, jak jsme vnitřně povoláni
a jak jsme se stali schopnými nahlížeti do oné časnosti nadřaděné
sféry, žíti v ní a dýchati v ní, jeví se nám právě v ní také život
a dech věcí. Při tom však, nazíráno z vnějšku, jsme sami v téže
předmětné skutečnosti; její vnitřní význam je však různý, neboť
vnitřní nazírání a prožívání a žití je různě rozvito. Nemá tedy také
smyslu příti se mezi sebou o posledních životních vztazích, nestojíme-li spolu v téže vnitřní sféře, nevidíme-li věci společně a nemůžeme-li spolu mluviti týmž druhem řeči. Neboť táž věc, totéž
slovo obsahuje a odhaluje pokaždé jinou podstatnost. Rozhodující
však jest, že sice vyšší sféra může prohlédati a chápati nižší, ale
nikoli naopak.
Právě v tomto faktu tkví to, že původně byla každá věda a
každé badání, každé úsilí o poznání kněžsky vázáno a že se mu
vyučovalo jen v mystériích s přísným školením ducha a srdce,
vnitřního člověka - formy to, vzhledem k nimž jsou naše dnešní
vědecká školení a zasvěcování - jichž může nabýti každý uvolněný
intelekt - pouhým falešným, právě intelektuálně odduševněným
kartáčovým otiskem. Neboť v oné kněžské vázanosti se dovolávali
celého člověka, dožadovali se rozhodně jeho nejvnitřnější hodnoty
a nikoli jen obecného intelektu, který se dovede oddat čemukoli,
podle toho, jakou z toho má rozkoš nebo zisk. Týž zbožný muž,
o němž jsem již mluvil, označoval za nejhorší znamení naší doby
to, že se dnes může každý zchátralý duch vytasit s nějakou rozI kladnou, rozvratnou ideou, dát jí oduchovnělý výraz a hodit ji mezi
lid - a přece znamená duch něco tak hrozně odpovědného, tak
smrtelně rozhodujícího. A předchozí doby také poháněly ducha před
vážný a často krvavý soud; tehdy musil člověk ručit životem za
to, čemu učil na veřejnosti nebo ve škole. Neboť tehdy se vědělo,
že duch může zničit národ.

Příroda je zjevení nadpřirozené tvůrčí vůle a tvůrčího bytí. Takto poznávána, jeví se čistá a neporušena ve stavu věčně čistých
pravzorů bytí. Ale příroda je zároveň zjevením stavu a životní vůle
docela jiného druhu, jež nám staré náboženské vědění a vykládání,
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nazírající ještě pravdu a bytí z nitra, zjevuje jako porušení ráje, jehož
se dopustil člověk, oddav se odvracivému, sebe sama na Boha povyšujícímu duchu. Člověk stojí v tomto bytí, v tomto životě, v této
přírodě, obdařen božským světlem, bolestně prahna po věčném domovu, do něhož se nesmí vrátiti. Je připoután k odvrácenému duchu, jenž se neustále dovolává jeho sil a schopností a pudí a pobízí
ho, aby se zdokonalil sám ze sebe, aby se sám zbožštil, obraceje
věčné božské světlo jen k svébytnosti a svévolnosti. Duševně duchovní jakož i přírodní výraz tohoto přírodního a lidského stavu je
démonie. Existuje démonie ducha a démonie srdce a démonie neuvědomělé přírody. A každá forma, každá podstatnost, jež setrvává
v svébytnosti, uvolňuje se z poslední celosti, usiluje o vlastní projev
a tím sebenaplnění, je démonií, ať už se navenek projevuje klidně
nebo s propukající vášnivostí. Jsou tedy i ty nejmohutnější výtvory
lidského ducha a jeho poznání démonií a uplatňují se jako pomahači odvráceného, popírajícího, sebe sama na Boha vyvyšujícího ducha, nepopřává-li člověk sluchu věčnému slovu a věčné hodnotě,
jež spočívají v jeho nitru.
Tak žije a bytuje v člověku a v jeho poznání obojí: světlo
shora v jeho duchu, obráceném k Božímu obličeji, a duch, odkloněný od Boží tváře, odvracející se, sám sobě dávající světlo, luciferský - pravé světlo a falešné světlo, pravá příroda a falešná příroda.
Proto žije a poznává a jedná člověk vždycky ve všech stupních,
jež sahají od shora dolů. Hrozné a nesnadno proniknutelné však
jest, že falešné, pokušitelské, odvracující světlo může přijmouti a
přijímá masku pravého, spásného, vykupitelského světla a tak může
zavěsti člověka právě při jeho vznešeném snažení po pravém poznání do propasti. A člověk se pak domnívá, že se vznáší ve vykoupení a osvobození skrze svého ducha. A dochází k tomu většinou nevědomky, protože máme vnitřní zrak zakrytý závojem.
V této sféře pohledu musí člověk stát v pospolitosti, chce-li míti
neomylný základ pro to, co se odehrává v našem lidství a v jeho
úsilí o poznání a v konečném účinku tohoto poznání na život. Tím
se octneme v onom poschodí domu, z něhož můžeme pronikati
všemi stupni a ostatními patry domu a chápati, pokud je to možno,
to, co se odehrává ve všech oblastech našeho lidství. Duchu, který
je vázán shora a obrácen k věčné Tváři, který není již rušen sebou
samým, který vidí posvátnost ve všem bytí a ve všem stvoření takovému duchu se jeví příroda v nadsvětním praobrazu. Nese odpovědnost před Bohem, nevyhýbaje se jeho pohledu. Avšak v odvracení a odpoutávání, v sebezbožnění ducha, soustřeďujícím vlastní
světlo na sebe sama, je skutečnost stvoření porušována a tím se stává
poznání a jeho konečný účinek zdrojem ničivosti.
51

Člověk je rozpolcen mezi obojím. Nesmírné světlo a nesmírná
noc spočívají zároveň v přírodě a nad přírodou, v celém bytí a nad
celým bytím - i nad naším. Hádankou je nám stvoření a naše existence a život - hádankou, která sahá do nepaměti, pokud jsme
schopni vysledovati dějiny lidstva, až do těch dob, jež přesahují
všechnu historickou tradici a jež jsou jen mdle ozařovány temnými pověstmi a myty a zbytky záhadných mystérií; hádankou, nad
níž člověk uvažoval, hned povznášen paprskem nejvnitřnějšího zjevení, hned zase srážen a drcen, aby ji nikdy nepronikl docela, ježto
světlo shora je vždy znovu přerýváno noční mrákotou - tento vznešeně velkolepý, na čistém pravzoru spočívající a přece vždy znovu
strašlivě rozervávaný hádankovitý svět, v němž je všechno zjevováním věčných idejí a přece zase všechno končí v smrti a rozvratu;
také toto lidské bytí, v němž každé lidské dílo a každý lidský tvar a
utváření jde i v samém svém vzepětí k světlu vstříc jen pádu a zániku; v němž ani pravý veliký hrdina nedochází naplnění svého
chtění a snažení, nýbrž v němž je podstatou a naplněním života
sám sžíravý boj a v němž se pravá velikost osvědčuje teprve v tragickém zániku. V svém žití a poznávání spěje člověk za naplněním,
jež tuší a o němž jeho nejhlubší nitro neochvějně ví; a při tom
vidí sebe, svého ducha, své tělo, své celé bytí a myšlení a konání
vždy znovu připoutáno k noci a smrti - ztracený ráj.

Tak chce tedy člověk tam, kde baží po čistém, bezprostředně
živém zírání na vnitřní praobrazové žití a bytí, poznávati všemi prostředky svého odpoutaného ducha; chce věděti a prohlédati, co je
s ním, se světem, s vesmírem; chce získati cíl a směr, míti kompas
pro jízdu lodi svého života. A tak se obrací k svému intelektu a
buduje si jím podivuhodně uspořádanou, plánovitě postupující vědu;
chápe se všeho svým chápajícím rozumem. A doufá, že tato věda
mu dá světlo. Ona mu tedy teď rozkládá věci, pokud to jen jde,
aby viděl a poznal všechno až v samém nitru. Zachází v tomto rozkládání stále dál; vynalézá prostředky, jimiž by mohl viděti stále
jemnější součástky; proniká stále kupředu do té nejdrobnější hmotnosti ; konečně jsou mu hmoty složeny z těch posledních nejmenších hmotných jednotek. Ježto však příroda je pro rozum vycházející z vnějšku nekonečná jak směrem k vzrůstající tak směrem
k zmenšující se velikosti, dospěje ten rozum brzy k poznání, že
i ty poslední nejmenší částečky musejí být svrchovaně složité. A tak
se dostává ze zdánlivě jednoduchého bezprostředně zase do nekonečně složitého. A zrcadlí jen svého vlastního vyprázdněného ducha.
Proto vidí neustále jen a jen oběh, mechaniku, mrtvou hmotnost.
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Tak rozkládá rozum i světlo a ukazuje, že to, co nazýváme naivně
barvami, jsou rozmanité vibrace blíže neurčitelné látky, jež však při
tom není vlastně žádnou látkou - vlny, jež zasahují naše oko. Světlo
je rozloženo ve vlny, jež dráždí mechanicky náš oční nerv. Nebo
se shledává při dalším zkoumání a protože pojmy a představy jsou
stále paradoxnější a neodpovídají již skutečnosti prožívání, že světlo
se vlastně ani neskládá z vln, nýbrž z nejmenších množství hmoty,
jež zasahují naše oko určitou ohromnou rychlostí. Tyto metody badání se někdy přenášejí i na živoucí. Rozkládají se organická těla,
rostlina, zvíře, člověk, ve své součástky; prozkoumává se proces
života a nachází se všude mechanický pud a chemické pochody a žádná duše. Založí se na tom věda o léčení, učení o životě, život
se rozkládá a zase skládá. Nejinak je tomu se zkoumáním vesmíru.
Duch bez duše si stvořil pojem prostoru, jímž chce změnit vesmír
přímočaře všemi směry; představuje si prostor, jako by byl sám o sobě,
i kdyby byl absolutně prázdný. Zrovna tak je tomu u něho s časem.
Domnívá se, že čas uplývá do nekonečna. A zastaví-li se na okamžik, vynoří se ihned za ním nový nekonečný čas jeden za druhým, takže kdyby se měl čas a prostor důsledně promýšleti, musil
by se duch brzy zbláznit ze samé nekonečnosti a prázdnoty. Nebo
člověk pozoruje, že přece jen existují jakési vnitřní souvislosti a že
člověk má k přírodě jakýsi vztah neprostorový, nečasový, mechanicky nezachytitelný. Ihned se vrhne na vnější projevy tohoto vztahu
a analysuje je stejným způsobem jako hmotu. A snad z toho vznikne i nějaká pedagogika. A člověk jde za tímto duchem - nejen
jednotlivec se svou školou, nýbrž i celé národy ho následují, ať už
vědomě nebo nevědomky, zařizují podle toho svůj život, své hospodářství, své vztahy k jiným národům, a upravují všechno podle
těchto norem. A tak už nevíme a necítíme nic o nějakém vzájemném účinku a vnitřním vkořenění ve vyšší živoucí podstatné celosti a člověk je konečně vyvržen jako ryba na pustou souš, kde
hyne žízní. Odehrává se to stejným způsobem ve všech oblastech
bytí, neboť přece člověk to je, který to vše koná.
Nebudiž tomu špatně rozuměno: to vše není snad vědomým
úmyslem vědy jako takové, ale ráz a způsob, jak myslí a jak získává a hodnotí své poznatky nebo to, co za ně pokládá, jsou i v plnosti její duchovní síly výrazem onoho cítění a prožívání světa, jež
ovládlo už před několika stoletími západ a jež našlo svůj výraz
v jednostranně intelektuální, nakonec až do extrému dovedené činnosti ve všech oborech našeho myšlení a jednání, dokonce až i ve
sféře náboženské; a toto cítění a prožívání bylo rozkladné a působilo rozkladně jen proto, že prohlásilo sebe samo za poslední nejvyšší určující instanci. Samotná mechanistická věda není snad tvůr53

cem tohoto ducha, nýbrž je naopak sama jím puzena a určována.
Neboť ta která věda je vždycky výrazem metafysické nálady své
doby. Ale naopak zase právě tento duch bere svou výživu z výsledků své vědy.
Kdyby se ovšem byla omezila na svůj nejvlastnější obor; kdyby
si byla zůstala vědoma, že je metodou pro určitý okruh těsně ohraničeného zkoumání; kdyby byla chápala, že takto má a smí míti
jen relativní hodnotu, hodnotu, jež může a také má míti svůj smysl
jen ve světle vyšších hodnot - pak by se ovšem nebyla stala nástrojem rozkladu všech životních hodnot, nebylo by jí bývalo možno zhoubně zneužiti. Takto však se učinil odpoutaný duch sebenaplnitelsky svrchovaným; oprostil se ode všeho, co ho poutalo
k vyšším hodnotám onoho věčného, jež jím shora vládlo a začleňovalo jej; učinil se sám z nástroje korunou, ze sluhy pánem. Opouští
skutečně ráj a míní vážně, že už nebude odpovědnosti před Bohem,
když se postaví sám na sebe a bude si sám všechno dávat. Tak
jde zaslepeně, bez překážky a bez pout svou cestou; šíří světlo,
světlo, světlo čistého rozumu: doba osvícenství, světlonošství - a při
tom je sžírán žízní. Za našich dnů to končí primátem hmoty a hmotného hospodářství nad živým člověkem. Zbohatli jsme na »techniku« ve všech oblastech života, abychom se tím ochudili na duši.
Není již tvoření ze světa praobraznosti, z duševnosti; člověk je znaven a nenalézá pramene.
Tak vyplývá všechno zlo pouze a jedině z toho, že pěstujeme
způsob myšlení, jenž by musel býti a zůstati kněžsky vázán věčnými normami. Má-li nastati obroda pravého a pravdivého němectví,
může vzejiti jen z toho, že bychom se vší vážností a nejúsilnější
vůlí postavili znovu věčné hodnoty nade všechno ostatní a snažili
se je uskutečniti ať už ve vědě a filosofii nebo v umění a výchově,
v hospodářství a řemesle. Sociální otázka by nikdy nebyla dostala
tu hroznou formu, jaké nakonec nabyla u všech kulturních národů,
kdybychom se byli uchránili a mohli uchrániti nastolení jen racionálního, jen mechanicky poznávajícího ducha; kdyby nám bylo
věčné slovo a přikázání, jež nám je zjevováno z hlubšího nitra našeho lidství, zůstalo rozhodujícím měřítkem pro všechny věci. Takto
se však světlonošský, luciferský duch zmocnil lidských svobod a
bezohledně jich použil a zneužil tak, že vedly ke zkáze, pronikající
stále hlouběji.
Nutným výsledkem tedy musilo být zničení a rozklad posledních, každému čistému lidství nedotknutelných statků. Je to stejně
groteskní jako mohutný pokus, když se lidský duch, odcizený nejvnitřnějšímu zdroji života, pokouší zakotviti takto v životě a přírodě
a zpětně zase nakládati s přírodou i životem tak, jako by to mohl
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být mechanismus a jako by mohl býti takto používán. Je to onen
mohutný myšlenkový pokus, který se dnes stal světovým názorem
a vůlí k utváření světa a který přes všechny mohutné vnější výsledky, jež sahají od letadel až k jedovatým plynům, může nakonec
zplodit jen prázdnotu, hrůzu a nevraživost a také v nich skončit.
*

Mluvili jsme o naší vědě jako o výrazu určitého životního
pocitu, který nás nutí k mechanisticko-racionálnímu zklamání. Dívali
jsme se na to jako na výraz již dlouho vládnoucího ducha doby.
Nuže, je pozoruhodné, jak se náhle uprostřed tohoto myšlení hlásí
ke slovu nové poznání, objevující se právě tam, kde by to člověk
nejméně očekával. Kdežto na příklad v biologii, která má přece
zdánlivě co dělat se samotným životem, plyne stále ještě velký
materialisticko-mechanistický proud, začíná pojednou v oné části
vědy, která se zabývá stejně domněle mrtvou hmotou, ve fysice, svítati poznání, jež se konečně formuluje v jasně podaném přiznání:
to, co jsme pokládali za mechanicky pohybované, samo o sobě mrtvé,
složené z posledních nejmenších, čistě hmotných částeček, a na čem
jsme zakládali svůj světový názor a své výpočty, ukazuje se jako
útvar, jako substance, která se již nechová a nedá pojímat mechanicky-kvantitativně, ale která obsahuje pochody, které vůbec neprobíhají jen podle mechanického zákona kausality, nýbrž jsou nevypočitatelně, elementární, iracionální. Tu se ocitá rozkládající a skládající ratio před něčím podstatně novým, co se už nedá pojmout
právě touto jeho myšlenkovou metodou.
Tímto výsledkem však zahájila naše moderní přírodní věda, ať
už o tom ví a chce to či nikoli, docela novou, odlišnou epochu
badání - epochu »organického« obrazu světa. V okamžiku, kdy člověk musí z nějakého věcného, zkušenostně daného důvodu upustiti
od přísně mechanické kausality a uznati, že nejvnitřnější nejmenší
dění ve hmotě již není mechanické a racionální, dostává se člověk
k živé monadě. Tak vede sám sebe tento jen vykládající a skládající
duch, jenž všechno zmechanisoval, ze své vlastní sféry zase ven
k »živoucímu«. Život je však něco podstatně protikladného pouhé
mechaničnosti, pouze mechanickému pojímání. A tím jest započata
nová epocha vědeckého i přírodně filosofického myšlení, při čemž
jest lhostejno, jak rychle to bude či nebude pochopeno a uznáno
ve všech svých teoretických i praktických důsledcích. Vidíme-li, jak
se již v jiných oblastech bytí prosazuje odklon od mechanistického
pojetí světa, můžeme právem říci: rozvinul se nový pocit světa a
života a najde také svůj výraz ve vědách, jež vždy vyrůstají z metafysické myšlenkové struktury své doby. Jakmile začneme zase u55

znávat přírodu a »hrubou« hmotu vůbec za něco živého, plyne z toho
i nové posuzování zdánlivě mechanicky vnějších pochodů v této
přírodě - a to znamená první krok k obrodě magického chápání
přírody a magického přírodního badání.
Magické pojetí přírody a bytí znamená v protikladu k racionálně-mechanistickému, že postřehuje živoucnost přírody i tam, kde
rozkládající, čistě z vnějšku postupující rozum vidí jen hmotnou
tělesnost, tedy něco »mrtvého«. Jsou-li nejvnitřnější poslední pochody
uvnitř struktury hmoty iracionální, tedy potenciálně živoucí, pak
všechno dění, i to zdánlivě hrubé materielní, jako na příklad padání kamení po svahu, musí být bezpodmínečně ovlivněno živoucími silami - jakým způsobem, to ještě zbývá odhaliti. Jen si nesmíme tento »život« představovat nějak organismicky - jako by snad
ve věcech a v samotné hmotě vězelo nějaké utvářející živoucno,
jež by odtud řídilo a účinkovalo. Lze to ovšem takto obrazně znázornit, jako když na obraze, znázorňujícím vnitřní ústrojí a výměnu
látek v lidském těle s jeho nervovými centry a drahami, vidíme
skřítky rozdělovat různé látky a svádět je do náležitých kanálů.
Vždyť ve skutečnosti mělo magické přírodní badání odjakživa co
dělat s takovými názornými představami. Nehledíme-li však k tomuto animistickému způsobu myšlení a představování, znamená »magické pojetí přírody«, vědění o vnitřní životnosti i zdánlivě mrtvé
hmoty.
Pokud jen můžeme nahlédnout zpět do historie, mělo lidské
myšlení a úsilí o poznání odedávna dva protikladné póly: racionální rozum, který se snaží všechno zmechanisovat, a magické poznávání, jež uvádí do životního okruhu přírody v celku. Časem se
zdánlivě úplně vylučují; časem se oddělují a jeden jde za druhým;
někdy se snad mohou dostati i do jakéhosi souladu. Tyto změny
snad pocházejí z toho, že byly mladé a staré národy, mladé a staré
kultury. V mládí jsou všechny národní duše magicky založeny; potom se rozvine intelekt a začne se stále více uvolňovat z přírodně
živoucích pout. Dnes, jak se zdá, není na světě žádné veskrze prvobytné národnosti a právě proto také není žádného pravého magického poznání přírody a žádného podobného poměru k přírodě; a
proto také není pravé pohanské vázanosti na přírodní síly. Zdá se
však, když se snažíme vniknouti hlouběji do pradějin lidstva, že
toto velké dějinné vystřídání obou duchovních postojů, magického
a intelektuálního, neplatilo jen pro jednotlivé národy a kultury, nýbrž
i pro lidstvo jako celek, a že intelektuální postoj začal v průběhu
eónů stále více převládati i přesto, že v každém mladém národě
bylo magické vždy silnějším momentem v životním pocitu i v tom
kterém poznání. Nazval jsem tento prastarý magicko-přirozený du56

ševní a duchový stav lidstva »přírodozřením« a rozumím tím ono
vědění a chování, jež se nám objevuje v pověstech, mýtech a pohádkách a skrze něž tehdejší lidské bytosti, žijící v ranných geologických dobách a obdařené snad i jinými orgány, byly účastny
bezprostředního živého spojení s přírodní duší a podle toho zařizovaly svůj život. Byli takto schopni znáti a konati věci, jež se nám,
viděno intelektuálně, jeví jako magické, to jest v čistě skutečnostním smyslu pohádkovité.
Jako v pohádce se odehrává právě to, co vystupuje a probíhá
tak, že to nemůže býti sledováno a tudíž ani pochopeno z vnějšku
naším rozumovým pohledem a jeho zkušeností, co však je od nás
přesto v nějakém smyslu zřetelně pociťováno jako skutečnost. Pohádkové nebo magické záleží v používání přírodních sil a jejich
ovládání, jež vychází z životně dané, polarisující souvislosti člověka
a jeho duše s vnitřním životem, s přírodní duší ve věcech a v samotné hmotě, při čemž jsou osvědčovány schopnosti a síly, jež nemohou být ani viděny, ani uchopeny ani ovládnuty naším rozumem,
přistupujícím jen z vnějšku a tudíž jen mechanicky rozkládajícím,
což znamená potlačování života. Existují tedy jisté schopnosti a zkušenosti z přírodní sféry nám prozatím nepřístupné; existuje přírodní
věda docela určitého druhu, jež se projevuje příkladně v pohádkách a jež se právě získává nikoli naší racionálně-mechanistickou,
nýbrž přírodozřivou cestou. Při tom je vždy jasně a prostě líčeno,
že ve věcech je »život« a že věci mají jakýmsi zcela bezprostředním způsobem k lidské duši polarisačně živý vztah. Jakmile pak
děje, uvedené tím v pohyb, vedou k vnějšímu účinku, projevu, vystupuje tento takovým způsobem, že se to jeví v našem racionálním zkušenostním světě přímo jako pohádka, totiž jako kouzlo nebo
závazek, a také jím v tomto smyslu skutečně jest. To, co je v nám
známém, námi vždy uvědoměle prožívaném přírodním a životním
okruhu samozřejmé a přirozené, je tedy tak říkajíc zakrýváno, pohlcováno, proráženo zkušenostním a životním okruhem, který je
uchopován jinou cestou. Znáti, přirozeně znáti tuto sféru, tento životní okruh, a býti v něm znamená míti magické vědění a moci
žíti a jednati magickým způsobem.
Věřím na příklad, že velké množství kulturních statků, dochovaných z pradávných dob, o nichž nám vyprávějí už staré ságy,
tedy různé druhy obilí, zahradní ovoce, domácí zvířata, ovčácký
pes, znalost léčivých bylin a zvláštních léčivých sil, živoucí symbolika kdysi pravé, teď všeobecně v nevážnost uvedené astrologie,
účinek magického zpěvu na přírodu a mnohé jiné věci se dostaly
nejstaršímu člověku a byly jím získány jen přírodně magickou cestou. Vždyť se nám neustále vypráví, jak ten či onen bůh - to jest
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ta či ona přírodní síla, poznaná v živoucně duševním zírání a uvedená v činnost - dal takové věci člověku darem. A přece jsme
přes všechen svůj intelekt, přes všechnu tak vysoce vyvinutou vědu
neschopni vytvořiti právě takové živoucí přírodní a kulturní statky.
To nám dává představu o magickém přírodním poznání, přirozeně
působícím v lidském životě.
Nesmí se však myslit, že toto magické je snad nějakým vyšším zjevením a že činí člověka volnějším, čistším, božštějším než
jasné myšlení podle rozumu. Je sice při tom zaujímána jeho duše
a je to životní poznání, jež proniká hlouběji do přírody; avšak to,
co je pro člověka v poslední instanci vykupujícím, vítězícím, lze
čistě magicky získati zrovna tak málo jako čistě intelektuálně. Spíše
zavádí magického člověka, který se vymknul nebo vymyká vyššímu poutu, přímo do nejhroznější démonie. Mění se pak v démonicky žádostivé zaklínání, kouzelnické chování a jednání a účinkuje na duši zhoubně, nejsouc vázáno vnitřním posvěcením, o nic
jinak než rozkládající intelekt. Kdyby se zvláště náš dnešní tak uvědoměle dozrálý duch mohl zmocniti těchto věcí, nezůstalo by magické již v přirozeném stavu jako u přírodozřivých pralidí, nýbrž
bylo by podrobeno rafinované duchovosti, která by zacházela s takovou vymožeností hůře a panovačněji, než jak to kdy prožíval
naivně bázlivý, neustále k nové pokoře připravený přírodní člověk.
Aniž bychom se tedy pozvedli poznáním živoucího v přírodě a magií k cíli od věčnosti nám vztyčenému, upadli bychom naopak teprve v tu pravou nejhroznější porobu, spojivše magii s naším chladným rozumovým duchovním světlem.
Přeložil T. Vodička

WALTER

SIMON

STAV A TŘÍDA
(Hospodářství jako kulturní úkol)
Nijak nepřeháníme, řekneme-li, že je dnes hospodářství v centru
veřejného i soukromého života. Tak tomu vždycky nebylo. Naopak!
Obvykle - i po mnohá staletí naší kultury - byl životním centrem
Bůh a náboženství. K dnešnímu stavu se došlo průběhem několika
století. Nadvláda hospodářství je protipřirozená. Je však faktem. Chceme-li dospět k přirozenému řádu světa s Bohem jako nejvyšší hodnotou a centrem, musíme vyjít od toho faktu; musíme pátrat po
příčinách, jež jej přivodily; pak teprve můžeme doufat, že najdeme
prostředky k novému uplatnění přirozeného řádu v různých ži58

votních oblastech. Příčin, jež vedly k tomu protipřirozenému jevu,
k tomu »převrácení všech hodnot«, je mnoho. Můžeme však jejich
výsledné dílo postihnout jedním slovem: obrat v hospodářském přesvědčení! Chceme ten obrat krátce vysledovati v jeho dějinném
vznikání, při čemž se nám objasní i leccos důležitého o hospodářských poměrech a sociálním učlenění.

Pasivní hospodářské přesvědčení středověké
Vázané hospodářství středověké - od něhož tu vyjdeme - tedy
na venkově feudální systém s jeho vázaností k půdě, nevolnictvím,
dědičným poddanstvím, vrchnostenskou pravomocí soudní a ostatní
svrchovaností (vojenská služba), ale i stavovský řád v městech s jeho mnoha cechy, to všechno kořenilo v pasivním hospodářském přesvědčení. To znamená, že se tehdejší lidé nestavěli k hospodářství
aktivně, nýbrž pasivně. Když jim jejich pracovní výkon zaručoval
životní zaopatření tradičně přiměřené jejich stavu, nebylo důvodu,
proč by o hospodářství nějak zvlášť hloubali. Hospodářství šlo svou
navyklou cestou a lidé též. Hospodářská práce vázala mnoho sil
k docílení žádoucího hospodářského výkonu. Ale přesto jich zbývalo dosti k práci kulturní, k náboženskému a mravnímu zdokonalování. Toto vázané hospodářství středověké bylo tedy nejryzejším
hospodářstvím úhradovým. Množství vyrobených produktů (sociální
produkt) a potřeba byly stabilní a právě proto mohla vládnout v hospodářství trvalá rovnováha. I neúroda, mor, válka a požární katastrofy mohly způsobit jen přechodné poruchy, stejně jako mohlo
znehodnocení peněz a lupičství postihnouti jen jednotlivce a jen
nepřímo i celou veřejnost, pokud nebyla samozásobitelkou. Byli jistě
i tenkrát lidé, kteří chtěli nad svou stavovskou potřebu, kteří chtěli
»snadno« vydělat a měli tedy aktivní hospodářské přesvědčení vzpomeňme četných žalob na žádostivost peněz - ale byli to přece
jen - snad četní - jednotlivci. D u c h hospodářství v národním společenství tím nebyl dotčen.
Pasivní hospodářské přesvědčení jako známka ducha hospodářství začíná se pomalu rozkládati koncem středověku. Křižáckými
výpravami dostal se západ do užšího styku s orientálním hospodářstvím, jež bylo tenkrát na vyšším stupni než evropské, zvlášť
pokud jde o řemeslnou zručnost. Z orientu přicházelo do Evropy
mnoho nového zboží (produkty zušlechtěného chovu drobného zvířectva, purpurové látky, koření, léčiva, drogy, indická bavlněná
tkaniva atd.) a probouzelo tu nové potřeby. Tak vyrostl evropský
obchod s Orientem a brzo i s Indií. S obchodem vzrůstala plavba
po moři a p r o v o z v ů b e c . Organisovaly se trhy, vznikaly smě59

nárny a banky a posléze - nejdříve v textilu - skladový systém
při němž mistr nevyrábí už přímo pro zákazníka, nýbrž pro obchodníka, jenž je jakýmsi jeho skladníkem.
Nové formy obchodu, jež se nedaly sevřít do přísných cechovních řádů, působily na cechy rozkladné, ale hospodářského přesvědčení se v celku nedotkly. Aktivní duch se sice rozšířil mezi obchodnictvem, ale omezoval se opět jen na jednotlivce a pasivní
přesvědčení vládlo v hospodářství dál. Byla by se tedy bezpochyby
vrátila zas stabilní rovnováha, bylo by se zamezilo rozšíření skladového systému, kdyby se pohybu, jednou v hospodářství započatému, nebylo dostalo mocného a rozhodujícího popudu se strany
duchovní.

Reformace a kapitalistický duch
Tento popud přišel z reformace. Už Lutherova věta, že jen
víra činí blaženým, osvobozovala od závaznosti k dobrodiním, ke
caritas. Zatím co je rozdělování přebytku, toho, čeho se dostává
člověku nad jeho stavovský životní standard, podle katolického
pojetí mravní povinností, je Lutherovi dávání z přebytku dobrovolným činem. Už toto duchovní stanovisko může vést k zostření sociálního napětí, poněvadž umožňuje boháči rychlejší vzrůst jeho
bohatství (dává teď chudým méně než dříve) a u chudého se stejnou
měrou rozmáhá bída, když jsou pramenyc aritatis skoupější. Mimo
to se vynořuje v protestantismu silný proud proti nádheře a slavnému
ceremonielu katolické církve, jenž se brzo obrací i v soukromém
životě proti každému požitku a žádá omezení spotřeby. Tato hnutí
byla pak nadměrně stupňována v kalvinismu a puritanismu. Podle
Kalvínovy nauky o predestinaci je osud každého člověka od věčnosti předem určen. Je pevně dáno, zda je osudem člověkovým nebe
či peklo. Ale člověk může na výsledku své pozemské činnosti poznat, zda patří k vyvoleným či zavrženým. Práce, úspěšná práce
jako záruka věčné blaženosti se tak stává samoúčelem. Je potřeba
pracovat a vydělávat, ne pro požitek, nýbrž pro práci. A kromě
toho působí dál i požadavek puritánského odříkání.
Toto nové duchovní stanovisko, vyznačující především protestantské země, vytváří pomalu kapitalistického ducha; z přirozené
snahy po výdělku, jejímž cílem je přiměřená spotřeba, dává vznik
stupňované ziskuchtivosti, jejímž cílem je stále nový zisk. Jinými
slovy: nové duchovní stanovisko pobízí k většímu pracovnímu výkonu, žádá více produktů, ale tato větší produkce nesmí být obrácena k větší spotřebě, nýbrž tvoří nový výdělečný prostředek, nový
kapitál, jenž musí být zase výnosně investován. Tento nový, kapi60

talistický duch vede k stále důraznější realisaci skladového systému,
započatého v obchodním provozu; jednotlivý mistr závisí stále víc
na skladníku, jenž mu na konec dodává surový materiál, určí jakost
a diktuje mzdu. Tak převládne mezi podnikateli, mezi obchodníky
aktivní hospodářské přesvědčení. Stojí sice v centru jejich života
ještě »Bůh«, ale hospodářská činnost si žádá stále více sil. Přirozená
snaha po výdělku má svůj konec, poněvadž ho má i stavu přiměřená spotřeba; stupňovaná ziskuchtivost je bez konce, poněvadž se
výdělek bez konce řadí k výdělku, kapitál může být bez míry akumulován. Čím důrazněji se může v jednotlivci uplatnit touha po
zisku, tím více sil si žádá, tím víc se stává faktickým centrem života
a Bůh je za ně už jen pokládán. Následuje se arci ještě božích a
církevních přikázání, otrocky přesně se jich následuje, ale víra už
není živá, stala se povinností. Dbá se ztrnule všech příkazů a právě
na základě toho se věří, že je učiněno zadost vší závaznosti. Víc
už nelze Bohu dát. Stupňovaný pracovní výkon si žádá ostatně
příliš času a síly.

Kapitalismus a technika
Přechod k systému skladů znamená novou organisaci. Ale výrobní technika tím není ještě dotčena. I v prvních továrnách vznikající manifaktury se pracuje ještě starým, rukodílným způsobem.
Popud k nové výrobní technice přichází opět s duchovní strany.
Také zde má reformace rozhodující slovo. Ve vrcholné scholastice
dospěla katolická filosofie takových duchovních výší, jakých snad
nebylo dosaženo nikdy před tím; ale čistá přírodověda, již věrně
pěstoval ještě Albert Veliký, zakrněla. A také když scholastika překročila svůj vrchol a přešla pomalu v neplodnou kasuistiku a pojmový krasopis, bylo poznávání přírody potlačováno. Ale touha po
tomto poznání nemůže být potlačena na trvalo. Pod povrchem oficielní vědy doutnalo přírodovědecké badání dále. A po reformaci
přírodověda vyrazila, spojila se s antikisujícími filosofickými proudy
a vytvořila si v renesanci svůj nový vlastní výraz, založený, poprvé v západní Evropě, ne na objektivní kultuře náboženské, nýbrž na subjektivní osobnosti. Renesance chtěla poznání přírody,
přírodní vědu, ta pak v spojenectví s novým hospodářským přesvědčením vytvořila techniku.
V technice, v technickém pokroku našlo kapitalistické přesvědčení příslušný nástroj, jenž rozbouřil obrovské vlny hospodářských
evolucí, jenž hnal v sedmimílových botách ranný kapitalismus ke
kapitalismu vrcholnému. Trvalé změny v produkční technice netušené vystupňovaly produktivitu lidské práce. Dnes zpracuje mo61

děrní stav za 8 hodin tolik, co 45.000 hospodyň na přeslicích za
mnohem delší pracovní dobu. Práce, již dnes koná pára a elektřina,
odpovídá výkonu asi 500 milionů mužských dělníků. Technický
pokrok však také na trvalo nově organisoval hospodářskou práci,
jež se stále výlučněji soustřeďuje k uzavřenému podniku, továrně.
Technický pokrok hromadí pracující massy do měst a dá tak vzniknout proletariátu, »čtvrtému stavu«. Snižuje výrobní náklad na produkt a vede tak k massové spotřebě. Úplně rozděluje kapitál a práci,
zbavuje dělníka půdy a domova, vykořeňuje ho. A posléze vnese
aktivní hospodářské přesvědčení i do dělnických mass. To se zde
ovšem neprojevuje jako chtivost zisku, nýbrž jako vyšší stav potřeb, jenž žádá větší množství statků k svému ukojení. Aktivní hospodářské přesvědčení dělnictva je vyslovenou touhou po požitku.
Pokud ještě vládlo mezi nimi pasivní hospodářské přesvědčení, nechali se bez patrnějšího odporu vykořisťovat. Nechali si zvýšit pracovní dobu proti středověké asi jedenáctihodinové na 16 až 18 hodin
v 18. století. Nechali si stlačit svůj životní standard, ačkoliv všeobecný blahobyt stoupal. Teprve když se objevil stroj a vytlačoval
je z pracovních míst, když stroj umožnil lacinou práci žen a dětí
a stlačoval tak mzdu dospělým mužům, když tedy k bídnému životnímu standardu přistoupila bezútěšná existenční nejistota, tu teprve se dělníci vzbouřili, ničili stroje, žádali volnost sdružování. Neboť francouzská revoluce přinesla se svou »svobodou« dělníkům zákaz
sdružování. Bojovali heroický boj. Teprve když viděli výsledky, když
byla pracovní doba zákonem zkrácena, když byla omezena a chráněna práce žen a dětí (poněvadž odvody vykazovaly stále méně
»schopných« mezi dělnictvem), když byla konečně vybojována i svoboda sdružování, teprve pak, teprve tedy v poslední třetině 19. století žádají dělníci vyšší životní standard pro své stoupající potřeby,
vyšší mzdu.
Je ostatně příznačné, že v katolických zemích, i v katolickém
jižním Německu pronikal kapitalismus tíže než v protestantských.
Klasickou zemí industrialice je Anglie a je příznačné, že průvodní
zjevy, přeměna množství pachtýřských pozemků v pastviska, jež
měla za následek vypuzení tisíců selských rodin, byly zvlášť strašné
po sekularisaci církevních statků, jež byly před tím hustě osídleny,
jak uznává sám Marx. I sudetsko-německý průmysl byl vybudován
téměř výhradně říšskoněmeckými protestanty ze Saska, Hannoverská atd., sudetsko-německý velkoobchod (uhlí) převážně Židy. Katolicismus tedy vzdoroval nejdéle přebujení přirozené touhy po zisku.
Dnes však žije i v katolících kapitalistický duch, aktivní hospodářské přesvědčení, jež je patrné jako boj o zisk pro zisk a stoupající úroveň potřeb. Na jedné straně chce touha po zisku užít vět62
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šího produktu především k novému zisku, na druhé ho chce stoupající stav potřeb spotřebovat. Zde je kořen sociálně-psychologického
protikladu mezi kapitálem a prací.

Kapitalismus a sociální řád (stav a třída)
Vzrůst vrcholně kapitalistického hospodaření, jejž jsme načrtli,
rozbil s dřívějším hospodářským řádem i řád sociální. Pevná vázanost středověkého hospodářství v ceších byla možná a účelná jen
ve statickém hospodářství, v němž se sociální produkt, výrobní technika a potřeba téměř nemění. Když se vynořil kapitalismus se svou
imanentní dynamikou, nemohl jej tento na stabilitě zbudovaný řád
obsáhnouti. A tak jím byl rozbit, s konečnou platností ve francouzské revoluci, jež bojovala především o občanskou svobodu a přinesla brzo všeobecnou svobodu podnikání. Statické cechovní hospodářství chtělo každému z a j i s t i t takovou živnou prostoru, jež
by mu umožnila stavovsky důstojný život. Pokud bylo hospodářství statické, dařilo se to. Když se však obchod cechům vymkl,
když se ohlásil nový duch, musil cech jako hospodářká forma selhat. Existenční zajištění naráží v dynamickém hospodářství na veliké potíže, žádá si při nejmenším nových metod. Cech už na ty
úkoly nestačí. Musí selhat už proto, že nemůže obsáhnouti novou
vrstvu výdělečně činnou, dělníky. Nástup proletariátu přivodil fakticky nové rozčlenění společnosti. Dřívější »stav« v sobě zahrnoval
všechny účastníky hospodářské práce, pokud náleželi k stejnému
výrobnímu odvětví: zaměstnavatele (mistry), pachtýře, pomocníky,
učedníky. Dělník, proletář, neměl však účast v žádném »stavu«. Neboť jeho partner, podnikatel, mohl vzrůst jen tím, že rozbil těsná
pouta stavu. Ale podnikatel měl iniciativu a kapitál. Tím se mohl
starat o sebe a existenci své rodiny a také to dělal, bez jakéhokoliv
ohledu na druhé. Bez ohledu na ještě stávající cechy, bez ohledu na
své spolupracovníky v hospodářské výrobě, na proletáře. Ukázali
jsme už, jak proletáři teprve v svrchované nouzi, když jim odnikud nepřicházela účinná pomoc, sáhli k svépomoci, jak se po prvních úspěších v solidárně vedeném obranném boji seskupili na obranu svých společných, nejhlubší bídou ověřených hospodářských
zájmů. Tak se stali »třídou«. Ale nejenom dělníci se vyvinuli v »třídu«,
i zaměstnavatelé se sdružili jen z hospodářských zájmů, stali se rovněž »třídou«. Pro třídu je příznačné, že lidé, kteří ji tvoří, se cítí
spřízněni jen pudovými hospodářskými zájmy; všechny vyšší, nehospodářské svazky nacionálni, kulturní, náboženské tu nepřicházejí
téměř v úvahu, takže hospodářský protihráč je hodnocen také jen
jako zástupce protichůdných zájmů v hospodářské oblasti, ne jako
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člověk, s nímž jsme snad spojeni mnoha jinými vztahy. V třídním
boji jde jen o hospodářské zájmy, takže musí být takový boj mnohem ostřejší než v stavovsky členěném společenském tělese; takže
třídní boj, jenž se snaží prosaditi hospodářské zájmy svých členů
co nejostřeji, musí se stát brzo bojem o moc, především i o moc
politickou, jež dává stupňovanou moc nad hospodářstvím. Tak se
stává liberalistický stát, ponocenský stát, jenž úzkostně brání každému zásahu do hospodářství, symbolem třídního státu kapitalistů
a je proto ostře potírán třídou dělnickou a hájen třídou kapitalistickou,
kdežto s o c i a l i s t i c k ý s t á t se stává ideálem dělnictva, jež se ho
snaží právě tak silně uskutečnit, jako chtějí kapitalisté jeho uskutečnění zabrániti. Teď budeme rozuměti Gustavu Gundlachovi S. J.,
jenž definuje třídu (v Staatslexikon der Görresgesellschaft) jako »organisovanou vnitrostátní velkoskupinu, jež má za cíl potírali jako škodlivé či hájiti jako prospěšné určité utváření veřejného blahobytu bojem s jinou, stejně utvářenou velkoskupinou«. Třída není tedy jen
dějinným faktem, nýbrž je i s křesťanského hlediska účelná, ba nutná,
neboť ona právě je sociologickou formou každé doby dynamického
hospodářství. Neboť stálé změny v hospodářském provozu budou
vždy znova tvořit nové zájmové protivy. A musí být možno a dovoleno vědomě ovlivňovati další pohyb v hospodářském uspořádání,
aby bylo zabráněno další bídě celé třídy. Třídní boj jest tedy označiti
i s hlediska katolické mravouky jako dovolený, poněvadž staví na
přirozeném právu, právu nutné obrany. Ovšem třídní boj v křesťanském smyslu, jenž zakládá na nutné obraně, nesmí jít nad ni. I v obranném boji musí být dbáno mimohospodářských vztahů mezi
lidmi a boj o novou formaci veřejného blahobytu musí podržeti její
obecný cíl: prospět všem ve smyslu rozdílející a vyrovnávající spravedlnosti, musí v š e m třídám národního hospodářství umožniti spolupráci na veřejném blahobytu a ukojení oprávněných přání, musí
tedy za požadovanou novou formací zahlédat stálý, trvalý řád, a
tím je jenom řád stavovský. Neboť »stav« definuje Gundlach S. J.
na témž místě jako »na podkladě stejného nebo podobného povolání organisovanou a s jinými stejně utvářenými odborovými svazy
spolupracující velkoskupinu s cílem, a tedy i bezprostředním státním
účelem, uskutečnit veřejný blahobyt způsobem určitým a trvalým«.

Katolicismus a třídní boj
I když se tedy jako katolíci stavíme k třídnímu boji kladně,
nesmíme ho přece zabsolutňovati. I třídní boj musí být veden s cílem stavovským. A cílem katolického třídního boje nemůže být jednostranný třídní stát. Jako odmítáme ponocenský stát jako třídní stát
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kapitalistu, stejně odmítáme diktaturu proletariátu jako třídní stav dělníků. Viděli jsme: stav je sociologická skupina vertikálního členění.
Národní hospodářství se jeví rozděleno ve skupiny, v odborová odvětví, jímž říkáme stavy. Každý stav zahrnuje v š e c h n y příslušníky téhož odborového odvětví. Tak branný stav na př. generály,
důstojníky, poddůstojníky a vojáky, selský stav vlastníky půdy, pachtýře i zemědělské dělníky; městský stav mistry a pomocníky; stejně
zahrnují duchovenstvo a šlechta jako stavy všechny příslušníky, ať
jakékoliv hodnosti. Třída je naproti tomu budována horizontálně.
Zahrnuje v š e c h n y dělníky, ať jsou činni v kterémkoliv odboru,
jako třídu dělníků. A obdobně i všechny zaměstnavatele. Rozčlenění v třídy je nutné v dobách dynamického hospodářství, poněvadž tu vznikají, příp. obrovsky rostou celá odborová odvětví, jež
ovšem mohou také stejně rychle upadnout. Co by se však stalo
s dělníky odboru, jenž v důsledku technického pokroku potřebuje
stále méně pracovních sil? Dostalo by se jim v stavu i jen nuzné
opory jejich hospodářských zájmů ? A kdy a jak by byli přijati do
stavu nového ? Technický pokrok předpokládá pohyblivost lidí i kapitálu uvnitř odborového odvětví. Stavovský řád tuto pohyblivost
nedovoluje, třídní členění ano. Ale i v plně dynamickém hospodářství, jako je naše dnešní, nelze se vyhnout stavovským útvarům.
Tak mají v sobě odborová sdružení uvnitř »třídy«, na př. svaz textilních dělníků, svaz stavebních dělníků, svaz zaměstnavatelů pro
kovoprůmysl atd., náznaky stavovského členění uvnitř útvaru třídního. I tarifní smlouvy, ustavované nyní už podle odborů, ale v podstatě ještě smlouvy třídní, mohou rozvojem na tarifní společenstva
postulovat formací stavovskou.

Závěr
Můžeme tedy shrnout: stavovský řád odpovídal jen statickému
hospodářství, jaké vládlo ve středověku. Dynamické hospodářství kapitalismu jej musilo rozbít. Vytvořilo si své hospodářské skupiny,
třídy, odpovídající jeho dynamice. Ale čím důrazněji musí být kapitalismus regulován, tím je nezbytnější zakládati v třídách odborové skupiny, jež by se mohly jednou rozvinouti vně hranice třídy
v útvary stavovské. Ale toto rozvinutí předpokládá obrat v hospodářském přesvědčení, odbourání kapitalistického ducha a tím i regulaci, to jest zmírnění technického pokroku, to jest dále zaměření
k zvolna se opět ohlašujícímu statickému hospodářství. Teprve až
přejde dnešní dynamické hospodářství v novou statiku, až tedy bude
kapitalismus definitivně zdolán, teprve pak zaujme stav v společenském členění tu vládnoucí roli, již má dnes třída - ale i potom
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budou jistě dál existovat třídní útvary, jako dnes náznaky členění
stavovského.
I když se však domníváme rozpoznávat tendence, jež vedou
k pomalému překonání kapitalismu, nesmíme přece zapomínat, že
všechny tyto tendence, rozpoznané ve vnějším dění, mohou vést ke
zdolání kapitalismu v novém stavovském řádu jen tenkrát, když jsou
provázeny příslušným obratem hospodářského přesvědčení jako duchovním korelátem hospodaření, nebo takový obrat postulují. I k tomu jsou tu bezpochyby náznaky. Ale pokud trvá dynamické hospodářství, potřebujeme a chceme aktivní přesvědčení. Právě dynamika
nutí naše myšlenky vždy znovu kroužit kolem hospodářství, kolem
zisku. Dynamika tvoří nové potřeby, jež si žádají ukojení, jež tedy
plní naše vědomí snahou dobýt nový důchod k ukojení těchto zbytných potřeb, resp. v dobách klesající cenové úrovně zabrániti snížení dosavadního důchodu, jenž umožňuje ukojení zbytných potřeb. Ale nejen nová potřeba požitků si žádá nové ukojení. Rostou
i potřeby poznání a zatěžují důchod. Tak si žádá moderní hygiena
bydlení, péče o kojence, výchova dětí, odborné vzdělání, stále vzrůstajících peněžitých výloh. K těmto starostem z hospodářské a kulturní dynamiky přistupují starosti z přechodné nepřízně poměrů,
jichž není nikdo ušetřen: nemoci, neštěstí. A posléze k tomu ještě
přistupuje vzrůstající existenční nejistota. Čím silnější je technický
pokrok, tím větší massy dělníků jsou zbavovány práce novými stroji,
tím nepravděpodobnější je, že by se mohl dělník nebo zřízenec
i při největší píli udržeti po celý život na jednom pracovním místě,
že by se mohl cítit zaopatřen. Každý téměř je ohrožován nezaměstnaností a často nezaměstnán. Aby dostal novou práci, musí propuštěný dělník měnit nejen pracovní místo, nýbrž i obor. Tato existenční nejistota v dvojí formě, nejistota zaměstnání a nejistota oboru, je jistě nejtěžším břemenem hospodářským i mravním, a nepostihuje jenom dělníka - třebas toho nejtíž - nýbrž i zřízence,
řemeslníka, podnikatele a v poslední době i sedláka. Má-li se zdařit
překonání a tedy i počáteční regulace kapitalismu, což je spojeno
s pomalým omezováním aktivního hospodářského přesvědčení, bude
jistě tato změna přesvědčení nejčastěji vynucena vzrůstající existenční nejistotou, neboť většina lidí je jistě ochotna omeziti ukojení svého vzrůstajícího stavu potřeb, dostane-li se jim za to jisté míry existenčního zajištění. Dnešní zprostředkování práce, podpory a pojištění v nezaměstnanosti a péče o chudé nedává ještě toto minimum
existenční jistoty ani co do rozsahu ani co do formy.
Snad má těžká krise, v níž všichni úpíme, i ten smysl, aby
za každou cenu udržela touhu po existenčním zajištění v takové
míře, že si to vynutí zlomení aktivního hospodářského přesvědčení.
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Nenastane-li to, zůstane-li staré hospodářské přesvědčení přes všechny vnější regulace, bude ziskuchtivost podnikatelů stále růsti, bude
plnit lidi do posledního hnutí, stane se démonem, jenž štve lidi bez
pohovy a bez oddechu, štve a žene jako stíny; bude stejně bezmezné růst i touha po požitku u spotřebitelů, bude hnát stejně démonicky massy lidí do fanatického boje o větší účast na produktu;
pak se stane boj mezi kapitálem a prací lidskou tragedií, jež může
skončit jen mravním a hospodářským úpadkem, jen pádem a zánikem všech... A opět než se hledají prostředky vnější: Bůh by
byl ušetřil Sodomu a Gomorrhu, kdyby tam bylo žilo i jen pět
spravedlivých. A kdyby dnešní lidé dobré vůle, kteří poznávají bídu
doby a směr jejího běhu, kdyby i jen všichni katolíci byli spravedliví, chtěli žíti spravedlivě, mohla by i menšina spravedlivých odvrátit démonii hospodářství, zabránit mravnímu úpadku. Přel. J. Franz

STANISLAV BEROUNSKÝ

A G R Á R N Í A P R Ů M Y S L O V Ý STÁT
Alle Exportindustrie ist ihrer Natur nach prekär, und
in diesen immer prekären Zustand treibt der Industriestaat hinein.
Eine Nation darf Industriestaat nur werden, wenn sie
der Dauer ihres auswärtigen Handels sicher ist.
K. Oldenberg, Deutschland als Industriestaat.
1897, str. 5, 6.

Devatenácté století se svým rozmachem techniky, velkolepými
úspěchy organisačními, zintensivněním mezinárodní výměny statků,
rostoucí životní úrovní všech společenských vrstev zdálo se dávati
za pravdu lidem věřícím v nepřetržitý pokrok lidského rodu. Naděje
do budoucnosti byly nejrůžovější. Kapitalisté byli přesvědčeni, že
jejich zisky dále porostou, socialisté věřili, že čím více se bude rozvíjeti kapitalistický řád, tím dříve se uskuteční socialismus, který
roste z kapitalismu jako strom ze semene. Avšak zároveň už přibývá těch, kteří se nedívají na budoucnost průmyslového kapitalismu
takto optimisticky, kteří vidí také rub věcí. Jestliže na začátku devatenáctého století odpůrci počínajícího kapitalismu nemohoucně
a vedeni spíše citem než rozumem se pokoušeli otáčeti kolem dějin
nazpět, koncem devatenáctého století překotný vývoj průmyslového
kapitalismu v západní a střední Evropě, tak vítaný liberály i soci67

alisty, probouzí kritiku, jež realisticky vycházejíc z fakt a ze zkušenosti už poznavši výhody i nevýhody nového řádu, jest mnohem
nebezpečnější než romantická přání a mravoučná kázání.
Od polovice minulého století rozbíjí postupující kapitalismus
organickou, agrárně-průmyslovou skladbu evropských států a vytváří
za pomoci silnější dělby práce, pokroku transportní techniky a odbouráváním agrární ochrany dvě kategorie států: státy průmyslové
v západní a později i ve střední Evropě a státy agrární a surovinové na východě. Takto diferencovaná národní hospodářství jsou
pak navzájem mezi sebou spojena směnou, která za vlády svobodné
soutěže má být stejně výhodná pro oba partnery; tvrdí se, že právě
tak jako je uvnitř jednotlivých národních hospodářství nejvýhodnější
vláda svobodné soutěže, neboť automaticky řídí výrobu ve shodě
s potřebou, určuje nejlepší jakost a nejvýhodnější ceny, právě tak
přináší všeobecný prospěch tato zásada aplikovaná na světový obchod. Každé národní hospodářství se má věnovat jen těm úkolům,
které odpovídají jeho přírodním podmínkám a přirozeným schopnostem jeho lidu. Nejlépe osvětluje tuto zásadu mezinárodní dělby
práce Smithův klasický příklad s portugalským vínem a anglickými
textiliemi. V Portugalsku lze víno vyrobit za x hodin práce, v Anglii
za 2 x hodin. Sukno vyrobí Anglie za x hodin, Portugalsko za 2 x
hodin. Bylo by tedy nesmyslné, aby Portugalci stavěli textilní továrny a Angličané zakládali vinice, když už jednou lidský důvtip
objevil směnu. Pro Portugalsko bude výhodnější, smění-li své víno
za anglické sukno, pro Anglii, smění-li své textilie za portugalské
víno a směna bude stejně výhodná pro obě strany. Čistě z hospodářských důvodů se musí přejít k volnému obchodu, který dá Angličanům laciné víno a Portugalcům laciné textilie.
Víme-li dnes, že ono apodiktické tvrzení o rovném prospěchu
ze směny mezi agrárním a průmyslovým státem nelze brát zrovna
na lékárnické vážky a že není jisto, šlo-li při vytváření tohoto ekonomického dogmatu o naivní sebeklam či spíše o obmysl jeho horlivých hlasatelů, ptáme se, jaké konkrétní výhody očekávali stoupenci
volné mezinárodní směny od zrychlené industrialisace západní Evropy. Věřili, že stoupne produktivita hospodářství, nahromadí se více
bohatství a zvětší se blahobyt všech vrstev a konečně, že vzroste
populační kapacita zindustrialisovaného státu. Tyto vidiny mocného
státu průmyslového určovaly myšlení a jednání takřka všech veřejně činných lidí, i těch, kteří nevycházeli přímo z liberální ideologie. Tak na př. u nás, kde politický konservativismus nešel ruku
v ruce s konservativismem hospodářským, Palacký vidí vlasteneckou
povinnost v nabádání národa k účasti co nejintensivnější na světovém
obchodu a k industrialisaci plnou parou: »Čas jest, aby povzbudil
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se znova národ náš a orientoval se v duchu věku nového, aby povznesl zrak svůj nad ouzké meze své otčiny; a nepřestávaje býti
vlastencem věrným, aby spolu stal se světoobčanem bedlivým a opatrným. Musímeť i my oučastniti se v obchodu světovém, a kořistiti pro sebe z pokroku všeobecného; musímeť opustiti ne starou
víru a poctivost svou, ale starý a zarytý onen zvyk šlendriánský,
onu dávnou ochabělost a zahálku, která jest příčinou chudoby a
malomyslnosti naší; musíme nastoupiti cesty nové a zotaviti se průmyslem všichni, netoliko fabrikanti, kupci a řemeslníci, ale i selští
hospodáři, učenci a ouředníci.« A stejně tak hodnotili industrialisaci
pozdější vůdcové českého konservativismu, Rieger a Bráf.
Avšak byli i jiní, kteří postřehli také rub věci. Už Malthus, jediný z klasiků, který dovedl vidět společenský celek a jeho dynamiku a ne toliko jeho jednotlivé isolované částice, poznal problém
agrárního a průmyslového státu ku podivu jasně. Ve své Essay on
population, v třetí knize, zabývá se ve třech kapitolách státem agrárním, státem průmyslovým (Malthus píše »of the commercial system«)
a státem agrárně průmyslovým. V této knize jsou po prvé vysvětleny nevýhody jednostranně vyvinutého hospodářství, nevýhody jak
státu jen agrárního, tak i státu jen průmyslového, (tohoto zvláště)
a poukázáno na přednosti státu agrárně průmyslového, kde rovnováha zemědělství a průmyslu zaručuje jistou stálost společenských
poměrů. Malthus dokazuje, že »země, která si musí opatřovat jak
suroviny pro své továrny tak i výživné prostředky pro své obyvatelstvo, je skoro zcela závislá ve vzrůstu svého bohatství a obyvatelstva na vzrůstu bohatství a poptávky těch zemí, s nimiž obchoduje« a že budoucí industrialisace agrárních států nutně bude mít
za následek zmenšení objemu vývozu starých států průmyslových.
Tyto podstatné námitky, jež se zdají nám, kteří máme málo
závidění hodnou příležitost sami prožívat konce kapitalistické industrialisace, logicky vyplývat z věci samé, nebyly uznávány celé století. Je to konečně pochopitelné, neboť dýchal se tehdy ve světě
jiný vzduch než dnes. Průmyslový kapitalismus, který tenkrát teprv vyrůstal ze svých dětských střevíčků a měl odvahu dobýt celý
svět, ten průmyslový kapitalismus, který vzbuzoval tak veliké naděje a který je také plnil, nedopřál sluchu pesimistickému líčení své
budoucnosti. Celé devatenácté století je jediným řetězem jeho vítězství; zdá se, že trvalé úspěchy budou definitivním vyvrácením
chmurných proroctví kritiků nového společenského systému. Avšak
velká diskuse o agrárním a průmyslovém státu měla teprv přijítV devatenáctém století mohl si každý výrobce a obchodník
vším právem říci: »Mým polem je celý svět.« Liberalistická ideologie vydobyla autonomii pro oblast hospodářství, rozbořila všechny
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zábrany volného mezinárodního styku; i když některý stát se začal
uzavírat dovozu cizího zboží, vždy zde ještě bylo co dobývat. Průmyslový kapitalismus odkrýval nové země, financoval jejich poptávku a vyvážel vesele dál. Avšak tento obchod se mohl díti jen za
předpokladu, že zde bude několik málo průmyslových států, které
budou vyvážet své výrobky do celého světa, že rozdělení světa na
státy průmyslové a státy surovinové bude stabilisováno - jak to
mělo být logickým důsledkem liberalistické nauky o komparativních výhodách mezinárodní směny; vždyť vlastním smyslem této
nauky bylo právě donutit agrární a surovinové státy přijetím jejích
zásad, aby navždy zůstaly na stejném stupni vývoje a uchovat tak
průmyslový monopol několika málo průmyslových států, které měly
tu výhodu, že přišly dřív. Avšak objevují se pochybnosti o účelnosti této nauky pro surovinové státy. »I když se předpokládá, že
specialisace v celém světě vede k celkovému prospěchu pro lidstvo«, praví Sombart, »zůstává otázka: znamená dosažení největšího
výnosu na světě zároveň dosažení maximálního sociálního produktu
pro každé národní hospodářství?« Od konce devatenáctého století
postupuje snaha agrárních států vybudovat si vlastní průmysl a dosáhnouti nezávislosti na dovozu cizích výrobků. Tento hospodářský nacionalismus je živený poznáním, že v průmyslovém státě
stoupá produktivita hospodářství, zatím co agrární stát je odsouzen
věčně živořit na nízkém stupni blahobytu a být neustále vykořisťován kvetoucími státy průmyslovými. Příklad Německa, kterému se
od dob Listových úspěšně podařilo otřásti pomocí ochranných cel
anglickým průmyslovým monopolem, je napodobován - a je to právě Německo, kde zatím v průmyslu předčili svého mistra, které je
ohrožováno probuzeným hospodářským nacionalismem surovinových států; a tu také znovu se začínají vážiti výhody a nevýhody
průmyslového a agrárního státu.
Diskuse, která se koncem devatenáctého a začátkem dvacátého
století vedla o cestách příští německé hospodářské a obchodní politiky, byla neobyčejně obšírná a odpůrci se namnoze potírali s vášnivostí nezvyklou ve vědeckých sporech. Na obou frontách stála slavná
jména. Pro stát agrárně průmyslový bojovali Oldenberg, Adolf Wagner, Sering, Pohle, koncepci státu průmyslového hájil Brentano, Dietzel, Arndt, Lotz, Helfferich. V celku můžeme říci, že odpůrci průmyslového státu obnovili a rozšířili staré výtky Malthusovy. Průmyslovému státu se vytýká závislost na poptávce agrárních států, počítá
se v budoucnosti s úplným zhroucením vývozu, protože surovinové
státy si dříve či později vybudují vlastní průmysl, předvídá se z tohoto příštího vývoje krise celého hospodářství, očekává se úpadek
vlastního zemědělství, ukazuje se na nedostatek potravin v případě
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válečné blokády, varuje se před ohrozením sociálního míru v důsledku zvětšení třídních protiv, upozorňuje se na změny sociální
skladby, málo vítané z hlediska národní biologie.
Úhrnem se vytýká průmyslovému systému, že vede k naprosté
labilitě hospodářských a společenských poměrů ve státě. Vlastní osnovatel vědecké diskuse o problému agrárního a průmyslového státu,
Oldenberg užil k lepšímu znázornění věci tohoto obrazu: »Národní
hospodářství bylo srovnáno s budovou o jednom poschodí; silný
přízemek je zemědělství, jež nese na svých bedrech průmyslovou
horní stavbu, hořejší poschodí. Pokud je k disposici nezastavená půda,
může být přízemek rozšířen až po její hranice a rozšířené přízemí
může nésti přiměřeně rozšířené průmyslové poschodí. Dále než sahá
zemědělská spodní stavba, nemůže přirozeně být průmyslové poschodí rozšiřováno, leda že by jeho obyvatelstvo žilo z cizozemské výživy a vyměňovalo své fabrikáty za tuto cizozemskou výživu, že by se tedy toto poschodí stalo vývozním průmyslem, který
pracuje pro cizinu a žije z ciziny. Průmyslové poschodí se potom
rozrůstá svými stěnami do vzduchu a přes hranice země, přes cizí
půdu, uměle podpíráno pilíři zahraničního obchodu, pilíři, které stojí
na cizí půdě, z níž dostává svou výživu. V okamžiku, kdy takovýto vývozní průmysl se počne vyvíjet a začíná tak vývoj k průmyslovému státu, posune se těžisko národohospodářského tělesa
ven; toto těleso se sice může udržet pomocí umělých pilířů, avšak
tyto pilíře na cizí půdě stojí jen tak dlouho, pokud je majitel cizí
půdy nechá stát. Když chce jednoho dne upotřebit vlastní půdy,
přečnívající poschodí se zřítí s pilíři.«
Naproti tomu stoupenci průmyslového systému ukazovali na
větší produktivitu průmyslového státu, na vzrůst populační kapacity
a z něho vyplývající rozmach národní moci, na stoupající mzdy.
Námitky, které uváděli stoupenci koncepce agrárně průmyslového
státu jsou potírány s bravurou, jež - jak dnes nutno říci - musí
namnoze vzbudit podezření, kritické argumenty jsou znevažovány
způsobem, jenž dnes překvapuje a pro uhájení vlastního stanoviska
neváhá se užít průhledných sofismat. Probíráme-li se dnes, v době
těžké krise průmyslového kapitalismu, argumenty, kterými ještě před
deseti lety Dietzel dokazoval zdánlivě samozřejmé přednosti průmyslového státu a kterými vyvracel námitky odpůrců, těžko chápeme, jak
bylo možno držeti věci neudržitelné. Byl-li na příklad proti průmyslovému státu uváděn tak zvaný krisový argument, jímž se dokazovalo,
že závislostí průmyslového státu na cizích národních hospodářstvích
se zvětšuje risiko krisí a tím že se ohrožuje důchod z mezd, což v průmyslovém státě znamená důchod největší části národa, dokazuje Dietzel docela klidně, že národní hospodářství agrárního státu právě pro71

to (!), že je mimo svetové hospodářství, je mnohem více vystaveno
konjukturním přeměnám, protože je tu úzká závislost na výsledku
národních žní, které kolísají více než žně světové. Proti námitce, že
postupnou industrialisací agrárních států se bude zmenšovat volumen zahraničního obchodu se uvádí, že industrialisace agrárních států
neznamená ještě likvidaci industrialisace vývozních států, že bude
jen pokračovat specialisace vývozního průmyslu; průmyslové státy
nejen že nebudou musit počítat s omezením vývozu, nýbrž naopak
bude stoupat obchod s novými státy průmyslovými. Proti argumentu,
že při postupující industrialisaci nebudou moci někdejší agrární státy
vyvážet dostatek zemědělských plodin se uvádí, že vždy ještě budou velké možnosti dovozu odjinud. Nebezpečí, plynoucí z prohloubení propasti mezi majetkem a prací, nebezpečí z postupujícího útěku z venkova a z urbanisace se znevažuje poukazováním
na stoupající dělnické mzdy. Příznačný pro krátkozrakost stoupenců
průmyslového státu je jejich názor na otázku reagrarisace. Tak Dietzel sice soudí, že „je zcela možné, že jednou v budoucnosti musí
nastat »retour à la terre«, tehdy, až ustane dovoz výživných prostředků a materiálií ze surovinových států. Avšak čím více je tato
chmurná nutnost vzdálena od průmyslových států, tím lépe". Dietzel
vůbec neuvažuje o možnosti reagrarisace tehdy, když průmyslový
stát nebude mít už možnost vývozu proto, že jeho dosavadní odběratelé zastaví dovoz, když bude nucen rozšířit svou agrární základnu, aby uživil lidi vyřazené z exportního průmyslu. Vždyť právě
nynější reagrarisační snahy západoevropských států mají vlastní příčinu v tom, že tyto státy vidí trvalou nutnost v zřeknutí se velké
části svého vývozu, který šel do států, jež dnes buď nechtějí nebo
nemohou jeho výrobky odebírat.
Bilance vědeckého sporu o příští směrnice německé hospodářské politiky byla však příznivá stoupencům průmyslové koncepce.
Přes to, že v budově kapitalistického hospodářství se už objevovaly
hrozivé trhliny, že hospodářské krise byly častější a intensivnější,
přece jen celkový směr vývoje kapitalistického hospodářství šel stále
vzhůru. Mezinárodní obchodní styky se dále prohlubovaly, výhody
z průmyslového vývozu byly stále očividnější. Tato atmosféra přirozeně působila na hodnocení výsledku diskuse a není divu, že
praktická hospodářská politika raději pokračovala na slibných cestách, jež jí doporučovali stoupenci průmyslového státu než aby na
sebe dala působiti pesimistickými představami stoupenců státu agrárně průmyslového a brzdila tempo industrialisace.
Radikálně se však změnily poměry od světové války. Průmyslový monopol západní Evropy a Severní Ameriky je ohrožen, nastává perioda průmyslové decentralisace. Na kolbiště světového ob72

chodu vystupují noví činitelé: Japonsko, Čína, Indie, Brasilie, Austrálie, Jižní Afrika, Rusko budují si vlastní průmysl. Na světovém trhu,
o který se dělilo před válkou několik málo států, svádí teď boj stále
více konkurentů.
Stoupenci jednostranného státu průmyslového se utěšovali, že
průmysl nelze »vydupat ze země« - avšak válečná a poválečná industrialisace někdejších agrárních států dokazuje, že dnes možno
zařídit průmysl, zvláště průmysl vyrábějící statky hromadné spotřeby, v mnohem rychlejším tempu než mohli očekávat průkopníci
tohoto vývoje, tak klidni v jistotě, že cesta k průmyslově exportnímu státu, již oni kdysi nastoupili, zůstane na dlouhou dobu uzavřena jiným. Dnes však musí počítat s ostrou konkurencí nových
exportních států - které mají proti nim celou řadu výhod: pracují
s modernějším technickým zařízením, s dokonalejší podnikovou organisací, mají levnější lidskou práci, velmi často výhodnější geografické položení a skoro vždy náskok sociálního a měnového dumpingu. Vývoj jednotlivých evropských národních hospodářství jde
od států agrárních k státům průmyslovým a odtud vždy vede »cesta
zpět«. V šestnáctém, sedmnáctém, osmnáctém století největší blahobyt v Evropě je v Holandsku, ve státě s neobyčejně vyvinutým
mezinárodním obchodem a průmyslem. Avšak v osmnáctém století
musí Holandsko předat svůj primát Anglii, jež je koncem devatenáctého století stále více donucována postoupit jej Německu. Světová válka přenesla těžisko zprůmyslovění do Spojených států severoamerických a v poslední době je to Japonsko, jež přebírá vedení, aby je po několika desítiletí postoupilo nějakému jinému státu.
V historii všech těchto zprůmyslovělých zemí můžeme zřetelně vysledovat tyto vývojové fáze: na začátku vývoje období státu agrárního, po výtce samozásobitelského, pak období státu průmyslového,
nutně odkázaného na dovoz surovin a výživných prostředků a na
vývoz průmyslových výrobků a na konec, poněvadž nový, mladší
a silnější konkurent vystoupil na jeviště světového obchodu, nezbytnou retrogradní fázi - snahu znovu si vybudovat vlastní surovinovou a agrární základnu. Konkrétně to znamená: reagrarisovat. Reagrarisovat bylo nuceno Holandsko od počátku devatenáctého století,
cestu k reagrarisaci nastoupila Anglie už před světovou válkou a
po světové válce v ní záměrně pokračuje, nynější Německo, které
za války se zindustrialisovalo v míře nebývalé a po válce pod tlakem
reparačních závazků přivedlo svou industrialisaci na nejvyšší možný
stupeň, dnes systematicky reagrarisuje.
Je konec specialisace ve světovém hospodářství. Jsou rozrušeny
oba předpoklady mezinárodních hospodářských styků: interdependence a penetrace jednotlivých hospodářství. Interdependencí rozumí
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Manoïlesco*) vzájemnou závislost jednotlivých národních hospodářství, penetrací vzájemné pronikání se jednotlivých národních hospodářství za režimu volné mezinárodní směny. Poválečný vývoj stále
více vede k uvolňování někdejší vzájemné závislosti mezi agrárními
a průmyslovými státy. Agrární státy se industrialisují a dosahují tak
největší míry hospodářské neodvislosti, i když budou nuceny nadále
kupovat některé průmyslové výrobky (především výrobní statky)
z ciziny. Jinak je tomu u států průmyslových, jež jsou stále odkázány na dovoz surovin a výživných prostředků, avšak nenalézají
už odbyt pro své průmyslové výrobky. Cesta k industrialisaci je
mnohem snadnější než cesta zpět.
Soudíme, že při budoucí orientaci naší obchodní politiky bude
musit jít místo o směr n a v e n e k o směr d o v n i t ř . Prof. Loevenstein, který rostl z hospodářského liberalismu, napsal těsně před svou
smrtí - v témže časopise, který dvě léta po otištění jeho článku
spatřuje svou úlohu v obhajobě panikářské these, že naše národní
hospodářství bez exportního průmyslu vůbec není schopno života že domácí konsum uhrazuje výrobě největší část nákladu i zisku
a dodává exportu expansivnosti, že on jest páteří výroby. Jest tedy
prý jistou anomalií, je-li blahobyt země určován převážně možností
vývozu. Myslím, že není nikoho, kdo by po trpkých zkušenostech,
jež právě prožíváme, tato moudrá slova nepodepsal. Jen tehdy, když
hospodářství národa je postaveno na sobě samém, když organicky
roste z vlastní půdy, když si - abychom užili obrazu Oldenbergova postaví průmyslové poschodí jen v těch rozměrech, jaké dovoluje
agrární přízemek a zřekne se problematické výhody zvětšeného průmyslového poschodí podpíraného labilními pilíři průmyslového vývozu, jen tehdy spočívá na trvalých a jistých základech. Národní
hospodářství, závislé na c i z í c h hospodářských poměrech a cílech,
pocítí každou krisi; nesnáze, které dnes prožívají vývozní státy, plně
potvrzují správnost t. zv. krisovému argumentu odpůrců průmyslového státu. Nechceme nikterak, aby katechismem naší obchodní politiky se stal Fichteův Der geschlossene Handelsstaat, neříkáme nikterak, že by se mělo národní hospodářství naprosto zautarkisovat,
jaksi se vyjmout ze světového hospodářství, nýbrž jen, že národní
hospodářství se smí včlenit do světového hospodářství jen potud,
pokud by v bližší či vzdálenější budoucnosti neohrozilo svou rovnováhu, jen tehdy, když dosáhlo nejvyšší organisovanosti a proporcionality všech svých odvětví. To ovšem předpokládá více hospodářské prozíravosti, více ohledu nejen na přítomnost, ale především
na budoucnost. Individualistický kapitalismus chce využitkovat po*) Mihail Manoïlesco: Die Zersplitterung und Wiederergänzung der Weltwirtschaft. Weltwirtschaftliches Archiv, 1933.

74

kud možno h n e d všechny své hospodářské příležitosti; svou podstatou jest orientován jen k přítomnosti, jest zlomen mezi minulostí
a přítomností, zlomen mezi přítomností a budoucností. Dobrá hospodářská politika musí především vyjít ze skutečnosti, že národ
žije v generacích, a že politika, která dnes zaručuje nejvyšší výrobnost, největší zisky a nejdokonalejší ukojování potřeb, nemusí ještě
zaručovat a obyčejně nezaručuje totéž pro budoucnost.
Pro evropské státy s hypertrofií průmyslu nezbývá dnes jiné
východisko než cesta zpět a naše republika patří do kategorie těchto
států. Mnohým se to bude zdát reakční a neveselý prostředek, jak
se dostat z nynějších nesnází. Avšak reagrarisace a autarkisace našeho hospodářství jest nutností, nejde snad o nějaký donquijotský
ideál hospodářské politiky, k němuž se má směřovat. Ferdinand
Fried razil případný termín: Zwang zur Autarkie; je to vskutku don u c e n í k autarkii, protože není a nebude kam vyvážet. Státy, do
nichž se vyváželo, buď n e m o h o u dovésti žádné cizí zboží, protože
nemají, čím by je zaplatily, nebo je n e c h t ě j í dovésti, protože záměrně budují vlastní průmysl. Když jsme převzali po starém Rakousku největší část průmyslu, domnívala se většina lidí, že dědíme
nezničitelné zdroje stálého blahobytu; dnes vidíme, že šlo spíše o danajský dar. Naše populační a závodová statistika ukazuje, jak hrozivě u nás od války pokročila industrialisace. Náš útěk z venkova,
který má příčinu v menší pracovní kapacitě zemědělství, v menší
rentabilitě zemědělské výroby, postupující urbanisace naší národní
společnosti, stálý úbytek samostatných existencí v národě, statisíce
nezaměstnaných, kteří se už nikdy nebudou moci vrátit do továren,
jež musili opustit, to jest bilance vývoje, proti němuž už po léta
náš přední populacionista, doc. Boháč vede záslužný, ale dosud marný boj.
Čím dříve si uvědomíme strukturální změny ve světovém hospodářství, čím dříve budeme počítat s trvale zmenšenými vývozními možnostmi a vyvodíme z tohoto poznání praktické důsledky
v hospodářské politice, tím lépe pro nás. I v hospodářské politice
platí: Volentem fata ducunt, nolentem trahunt! Přání, aby se zvýšil vývoz, jsou sice krásná přání, ale mělo by se nejprve ukázat,
kam a co se dá ještě vyvážet. Vývoz nesmí být předpokladem existence národního hospodářství, nýbrž jejím doplňkem, něčím, co
zvyšuje plnost a mnohostrannost hospodářského života, něčím, čeho
sice netřeba se dobrovolně zříkat, ale bez čeho v nutných případech
přece jen se dá žít.
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SCHMITT

K STÁTNÍ FILOSOFII
PROTIREVOLUCE
(De Maistre, Bonald, Donoso Cortés)
Německým romantikům jest vlastní jedna originelní představa:
věčná rozmluva; Novalis a Adam Müller se v ní pohybují jako ve
vlastním realisování jejich ducha. Katoličtí státní filosové, jež v Německu nazývají romantiky, protože byli konservativní nebo reakční
a idealisovali středověké poměry, de Maistre, Bonald a Donoso Cortés, byli by arci pokládali věčnou rozmluvu spíše za fantastický výtvor děsné komiky. Neboť jest to vědomí, že doba vyžaduje rozhodnutí, jež vyznačuje jejich protirevoluční státní filosofii a s energií,
která se vystupňuje mezi oběmi revolucemi z r. 1789 a 1848 k nejzazšímu extremu, vstupuje do středu jejich myšlení pojem rozhodnutí. Všude, kde se katolická filosofie 19. století projevuje v duchovní aktualitě, vyslovila v nějaké formě myšlenku, že se dere
dopředu velká alternativa, jež nepřipustí už žádné prostředkování.
No medium, praví Newman, between catholicity and atheism. Všechny formulují veliké buď - anebo, jehož rigorosnost zní spíše diktaturou než věčnou rozmluvou.
Pojmy jako tradice a zvyklost a poznáním pomalého dějinného růstu bojovala restaurace proti aktivistickému duchu revoluce.
Tyto ideje mohly vésti k úplné negaci přirozeného rozumu a k absolutní morální pasivnosti, která považuje za špatné, být vůbec činným. Theologicky byl tradicionalismus vyvrácen J. Lupusem a P.
Chastelem, tímto ostatně především s odkazem na »sentimentalisme
allemand«, jenž prý je pramenem takovýchto omylů. V posledních
výsledcích skutečně znamenal extremní tradicionalismus irracionalistické odmítání každého intelektuelně uvědomělého rozhodování.
Přes to je Bonald, zakladatel tradicionalismu, na hony vzdálen myšlenky věčného od sebe a ze sebe se vyvíjejícího vznikání. Jeho
duch má ovšem jinou strukturu než duch de Maistrův nebo dokonce Donoso Cortésův; často je vskutku překvapivě německý.
Nikdy však víra v tradici se nestane u něho něčím jako je Schellingova přírodní filosofie, Adama Müllera směšování protiv nebo Hegelova víra v dějiny. Tradice jest mu jedinou možností, jak se dostatí k obsahu, jejž může akceptovat metafysická víra lidí, neboť
rozum jednotlivce je příliš slabý a ubohý, než aby sám ze sebe
mohl poznat pravdu. Jaká protiva se jeví ke každému z oněch tří
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Němců v hrozném obraze, který má představovat cestu lidstva dějinami: stádo slepých, vedených slepým, který hůlkou ohledává
cestu! V pravdě také obsahují antithese a distinkce, jež tak miluje
a jež mu vynesly název scholastika, morální disjunkce, rozhodně
ne polarity schellingovské přírodní filosofie, jež mají »indiferentní
bod«, nebo jen dialektické negace dějinného procesu. »Je me trouve
constamment entre deux abímes, je marche toujours entre l' être
et le néant.« Jsou to protivy dobra a zla, Boha a ďábla, mezi nimiž
jest na život a na smrt ono buď - anebo, jež nezná žádnou synthesu
a žádné »vyšší třetí«.
De Maistre mluví s obzvláštní zálibou o suverenitě, jež u něho
v podstatě znamená rozhodnutí. Hodnota státu je v tom, že dává
rozhodnutí, hodnota církve, že jest posledním rozhodnutím, od něhož už není odvolání. Infallibilita jest mu podstatou konečného rozhodnutí a neomylnost duchovního řádu je podstatné stejná se suverenitou duchovního řádu; obě slova neomylnost a suverenita jsou
»parfaitement synonymes« (du Pape, ch. 1). Každá suverenita jedná,
jako by byla neomylná, každá vláda je absolutní - věta to, již by
doslova stejně mohl vysloviti anarchista, byť i ze zcela jiného úmyslu. Nejjasnější antithese, jež vůbec vystupuje v celých dějinách
politické ideje, je v této větě. Všechna anarchistická učení, od Babeuta po Bakunina, Kropotkina a Otto Grosse, se točí kolem jednoho axiomatu: le peuple est bon et le magistrat corruptible. De
Maistre naproti tomu prohlašuje právě naopak vrchnost jako takovou za dobrou, jen když tu je: tout gouvernement est bon lorsqu'il est établi. Důvod je v tom, že v pouhé existenci vrchnostenské
autority jest rozhodnutí a rozhodnutí zase jako takové je cenné,
protože právě v nejdůležitějších věcech je důležitější, že bylo rozhodnuto než jak bylo rozhodnuto. »Notre intérêt n'est point qu'une
question soit decidée de telle ou telle maniere, mais qu'elle le soit
sans retard et sans appel.« V praxi jest mu totožné: nebýti podroben
žádnému omylu a nemoci být obžalován ze žádného omylu; podstatně je, že žádná vyšší instance nepřezkušuje rozhodnutí.
Stejně jako je revoluční radikalismus v proletářské revoluci z r.
1848 nekonečně hlubší a důslednější než v revoluci třetího stavu
z r. 1789, právě tak se také ve státně filosofickém myšlení protirevoluce vystupňovala intensita rozhodnutí. Jenom tak může být
pochopen vývoj od de Maistra k Donoso Cortésovi - od legitimity
k diktatuře. Na stoupajícím významu axiomatických thesí o přirozenosti lidí se manifestuje toto stupňování. Každá politická idea zaujímá nějakým způsobem stanovisko k »přirozenosti« člověka a předpokládá, že je buď »od přírody dobrý« nebo »od přírody špatný«.
Pedagogickými nebo ekonomickými vysvětlivkami možno se otázce
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vyhnout jen zdánlivě. Pro racionalismus osvícenství byl člověk od
přírody hloupý a hrubý, ale bylo ho možno vychovati. Tak se ospravedlňoval jeho ideál »legálního despotismu« z pedagogických
důvodů: nevzdělané lidstvo bude vychováno législateurem (který
je podle Rousseauovy Contrat sociál s to »de changer la nature de
ľhomme«), nebo zpurná přirozenost bude přemožena Fichteovým
»Zwingherrem« a stát se stane, jak Fichte praví s naivní brutalitou,
»továrnou na vzdělání«. Marxistický socialismus pokládá otázku po
povaze člověka proto za vedlejší a zbytečnou, poněvadž věří, že
změní s ekonomickými a sociálními podmínkami také lidi. Naproti
tomu pro vědomě atheistické anarchisty je člověk rozhodně dobrý
a všechno špatné je následek theologického myšlení a jeho derivátů, k nimž patří všechny představy o autoritě, státu a vrchnosti.
V Contrat sociál, s jejímiž státně theoretickými konstrukcemi se de
Maistre a Bonald hlavně zabývají, ještě vůbec není člověk od přírody dobrý; teprve v pozdějších Rousseauových románech se rozvinuje, jak znamenitě dokázal Seillière, proslulá »rousseauovská«
these o dobrém člověku. Naproti tomu stál Donoso Cortés proti
Proudhonovi, jehož antitheologický anarchismus byl by musel konsekventně vycházeti z onoho axiomatu, zatím co katolický křesťan
vycházel z dogmatu dědičného hříchu. Ovšem polemicky jej radikalisoval k učení o absolutní hříšnosti a zavržitelnosti lidské přirozenosti. Neboť tridentinské dogma o dědičném hříchu není prostě
radikální. Nemluví, v opaku k lutherskému pojetí, o nehodnosti, nýbrž o znetvoření, zakalení, zranění, a rozhodně ponechává možnost
sklonu k přirozeně dobrému. Abbé Gaduel, který kritisoval Donoso
Cortésa z dogmatického stanoviska, měl proto pravdu, když zvedl
dogmatickou pochybnost proti přirozené špatnosti a nehodnosti člověka. Přece však bylo po pravdě křivdou přehlížeti, že Cortésovi
šlo o náboženské a politické rozhodnutí nesmírné aktuality, nikoliv
o vypracování dogmatu. Když mluví o přirozené špatnosti člověka,
tu se obrací polemicky proti atheistickému anarchismu a jeho axiomu
o dobrém člověku; míní
a nikoliv
Přes to, že se zdá,
že se tu shoduje s lutherským dogmatem, přece jen má jiný postoj než
lutherán, který se sklání před každou vrchností; také tu si podržuje
sebevědomou velikost duchovního potomka velkého inkvisitora.
Ovšem, co říká o přirozené zavržitelnosti a nízkosti člověka,
jest strašnější než vše, co kdysi uvedla absolutistická státní filosofie
k odůvodnění svého přísného režimu. Také de Maistre mohl se děsiti špatnosti lidí, a jeho výroky o přirozenosti člověka mají sílu,
která vyvěrá z morálky bez ilusí a z vlastních psychologických
zkušeností. Právě tak málo se klame Bonald o fundamentálně špatných instinktech člověka a nevyhladitelnou »vůli k moci« poznal
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stejně dobře jako nějaká moderní psychologie. Avšak to vše mizí
vedle výbuchů Donosových. Jeho pohrdání lidmi nezná už žádných
mezí; jejich slepý rozum, jejich slabošská vůle, směšný elán jejich
tělesných žádostí mu připadají tak ubohé, že mu nestačí všechna
slova všech lidských řečí, aby vyjádřil veškerou nízkost tohoto stvoření. Kdyby se Bůh nebyl stal člověkem - plaz, jejž má noha rozšlapává, byl by méně opovržení hodný než člověk; el reptil que
piso con mis piés, séria á mis ojos menos despreciable que el hombre. Stupidita mass vyvolává v něm stejný úžas jako pitomá ješitnost jejich vůdců. Jeho vědomí hříchu je universální, hroznější než
vědomí hříchu u nějakého puritána. Žádný ruský anarchista nevyslovil své tvrzení »člověk je dobrý«, s takovým elementárním přesvědčením, jako španělský katolík odpověď: Odkud ví, že je dobrý,
když mu to Bůh neřekl? De donde sabe que es noble si Dios no
se lo ha dicho? Zoufalství tohoto muže, zejména v dopisech jeho
příteli, hraběti Raczynskému, jest často blízko šílenství; podle jeho
filosofie dějin jest vítězství zla samozřejmé a jenom zázrak boží je
odvrací; obrazy, v nichž se objektivuje jeho dojem z lidských dějin, jsou plny hrůzy a děsu; lidé se slepě potácejí labyrintem, jehož
vchod, východ a strukturu žádný nezná, a to nazýváme dějinami
(Obras V, p. 192); lidstvo je loď, jež jest bez cíle puštěna na moře,
se vzbouřeneckou, hrubou, násilně rekrutovanou posádkou, která
povykuje a tančí, až boží hněv svrhne rebelantskou sběř do moře,
aby zase nastalo mlčení (IV, 102). Avšak typický obraz je jiný :
krvavá rozhodná bitva, jež dnes vzplála mezi katolicismem a atheistickým socialismem.
Podle Donosa jest v podstatě měšťáckého liberalismu, že se
v tomto boji nerozhodne, nýbrž že se místo něho pokusí navázati
diskusi. D e f i n u j e b u r ž o a s i i p ř í m o j a k o » d i s k u t u j í c í třídu«, u n a c l a s a d i s c u t i d o r a . Tím je posouzena, neboť z toho
plyne, že se chce vyhnouti rozhodnutí. Třída, která vkládá všechnu
politickou aktivitu do řečí, do tisku a do parlamentu, nedorostla doby
sociálních bojů. Všude se poznává vnitřní nejistota a polovičatost
této liberální buržoasie červencového království. Její liberální konstitucionalismus se pokouší paralysovati krále parlamentem, avšak
přece jej ponechati na trůně, tedy stejná nedůslednost, jaké se
dopouští deismus, když vylučuje Boha ze světa, avšak přece jen
lpí na jeho existenci (zde přejímá Donoso od Bonalda nesmírně
plodnou paralelu metafysiky a státní theorie). Liberální buržoasie
chce tedy Boha, avšak nesmí se státi aktivním; chce monarchu, avšak
má býti bezmocným; požaduje svobodu a rovnost a přesto usiluje
o omezení volebního práva na majetnické třídy, aby zajistila vzdělání
a majetku potřebný vliv na zákonodárství, jakoby vzdělání a ma79

jete k dávaly právo potlačovati chudé a nevzdelané lidi; odstraňuje
aristokracii krve a rodu a připouští přece nestydaté panství peněžní
aristokracie, nejbližší a nejsprostší formu aristokracie; nechce ani suverenitu krále ani suverenitu lidu. Co tedy vlastně chce?
Podivuhodné rozpory tohoto liberalismu nebyly nápadné jen
reakcionářům jako byl Donoso a F. J. Stahl a revolucionářům jako byl
Marx a Engels. Dokonce však se stal řídký případ, že jednou můžeme
při konkrétní politické skutkové podstatě konfrontovati měšťanského
německého učence hegelovského vzdělání se španělským katolíkem,
protože oba - přirozeně bez vzájemného ovlivňování - zjistili stejné
nedůslednosti, aby pak jejich různým hodnocením se dostali k opačným vysvětlením krásné typické jasnosti. Lorenz von Stein důkladně
mluví ve svých »Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich«
o liberálech: chtějí monarchu, tedy osobní státní moc, samostatnou
vůli a samostatný čin, avšak udělají z krále pouhý exekutivní orgán
a každý jeho akt učiní závislým na souhlasu ministerstva; tedy vylučují zase právě onen osobní moment; chtějí krále, který stojí nad
stranami, který by tedy také musil státi nad národním zastupitelstvem a zároveň určují, že král nesmí nic jiného dělat než vykonávat vůli tohoto zastupitelstva; prohlašují osobu královu za nedotknutelnou, a přece jen mu dají přisahati na ústavu; jest tedy porušení
ústavy možno, avšak nikoliv stihatelno. »Žádný lidský ostrovtip není
dosti bystrý, aby pojmově rozřešil tento rozpor,« praví Stein. U takové
strany jako je liberální, jež se pyšní právě svým racionalismem, musí
to být dvojnásob podivné. Pruský konservativec F. J. Stahl, který ve
svých přednáškách »o současných stranách ve státě a v církvi« rovněž pojednává o mnohých rozporech konstitučního liberalismu, má
velmi jednoduché vysvětlení: nenávist proti království a aristokracii
žene liberálního buržou nalevo; úzkost o jeho majetek ohrožený radikální demokracií a socialismem žene jej zase napravo k mocnému
království, jehož vojsko jej může chránit; tak kolísá mezi svými oběma nepřátely a rád by je oba podvedl. Zcela jiné je vysvětlení Steinovo. Odpovídá s odkazem na »život« a poznává právě v mnohých rozporech plnost života. »Neřešitelné vzájemné prolínání nepřátelských
elementů«, to jest »právě pravý charakter všeho živoucího«; každé bytí
skrývá v sobě svůj opak; »pulsující život spočívá právě v neustálém
pronikání se opačných sil; a ve skutečnosti jsou teprve tehdy opačné,
když se vyjmou ze života«. Potom srovnává vzájemné pronikání
protiv s procesem organické přírody a osobního života a praví o státě,
že i on má osobní život. Patří k podstatě života, pomalu ze sebe
sama vytvářeti vždy nové protivy a vždy nové harmonie atd. atd.
Takového »organického« myšlení nebyl schopen ani de Maistre
ani Donoso Cortés. De Maistre to dokázal svým totálním neporoz80

uměním Schellingově životní filosofii; Donoso byl jat zděšením, když
v Berlíně v roce 1849 viděl hegeliánství do obličeje. Oba byli diplomaty a politiky velké zkušenosti a praxe a uzavřeli dost rozumných kompromisů. Avšak systematický a metafysický kompromis
jim byl nepochopitelný. V rozhodném bodě rozhodnutí suspendovat, tím, že se popře, že tu je vůbec co k rozhodnutí, musilo se
jim jevit jako zvláštní pantheistické změtení. Onen liberalismus se
svými nedůslednostmi a kompromisy žije pro Cortésa jen v krátkém mezidobí, v němž je možno na otázku: Kristus či Barabáš,
odpověděti návrhem na odročení nebo dosazením vyšetřovací komise. Takové jednání není náhodné, nýbrž jest založeno v liberální
metafysice. Buržoasie je třída svobody slova a tisku a nedochází
právě k těmto svobodám z nějakého libovolného psychologického
a ekonomického stavu, z obchodnického myšlení nebo podobně.
Vědělo se dávno, že idea liberálních práv svobody pochází ze severoamerických států. Když v novější době Georg Jellinek demonstroval severoamerický původ těchto svobod, byla to these, jež stěží
mohla překvapit katolického státního filosofa (ostatně stejně tak málo
jako Karla Marxe, autora článku o židovské otázce). Také ekonomické postuláty svobody obchodu a živnosti jsou pro rozhodná
ideově dějinná zkoumání jenom deriváty metafysického jádra. Donoso vidí ve své radikální duchovosti vždy jen theologii odpůrce.
Vůbec »netheologisuje«; žádné mnohoznačné, mystické kombinace
a analogie, žádný orfický orákl; v dopisech o aktuelních politických
otázkách je střízlivý, často krutý nedostatek ilusí a žádný záchvat
donquijoterií; v systematických myšlenkových pochodech pokus
dospěti koncisnosti dobré dogmatické theologie. Proto je jeho intuice v duchovních věcech často frapantní. Definice buržoasie jakožto
»clasa discutidora« a poznání, že její náboženství je v svobodě slova
a tisku, jsou toho dokladem. Nepokládám to za poslední slovo o celém liberalismu, avšak rozhodně za úžasné aperçu o kontinentálním
liberalismu. Na příklad před systémem takového Condorceta - jehož
typický význam poznal a trefně vylíčil Wolzendorff, snad z příbuzného ducha - musíme přece opravdu věřit, že ideál politického života tkví v tom, že nejenom zákonodárná korporace, nýbrž
všechno obyvatelstvo diskutuje, že lidská společnost se mění v nesmírný klub a pravda že se tak sama podává hlasováním. Donoso
to považuje jen za methodu, jak obejiti odpovědnost a jak dáti svobodě slova a tisku přílišně zdůrazňovanou důležitost, aby se nakonec nebylo třeba rozhodovati. Stejně jako v každé politické jednotlivosti liberalismus diskutuje a transiguje, právě tak rád by v diskusi
rozředil metafysickou pravdu. Jeho podstatou je vyjednávání, vyčkávající polovičatost, s nadějí, že bude možno proměniti definitivní
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vypořádání, krvavou rozhodnou bitvu v parlamentární debatu a že
se toto vypořádání dá suspendovat věčnou diskusí.
Diktatura je opakem diskuse. Patří k decisionismu Cortésova duchového utváření, že bere hned extremní případ, že očekává poslední
soud. Proto pohrdá liberály, zatím co respektuje atheisticko-anarchistický socialismus jako svého smrtelného nepřítele a připisuje mu diabolickou velikost. Proudhon se tomu posmíval a s narážkou na inkvisici, jako by se již cítil na hranici, volal na Donosa: allume! (Dodatek
k pozdějším vydáním Confessions d' un Révolutionnaire.) Avšak satanismus této doby přece jen nebyl žádnou náhodnou paradoxií, nýbrž
silným, intelektuálním principem. Jeho literárním výrazem je povýšení Satana na trůn, »Père adoptif de ceux qu' en sa noire colère,
Du paradis terrestre a chassés Dieu le pére,« a bratrovraha Kaina, zatím
co Abel je buržoa, »chauffant son ventre à son foyer patriarcal«.
Race de Cain, au ciel monte
Et sur la terre jette Dieu! (Baudelaire)
Jenže se tato posice nedá držet, protože obsahuje především
záměnu rolí Boha a ďábla. Také je Proudhon ve srovnání s pozdějšími
anarchisty moralistickým maloměšťákem, který se přidržuje autority
otce rodiny a monogamního rodinného principu. Teprve Bakunin
davá boji proti theologii celou konsekvenci absolutního naturalismu.
Sice chce také »šířiti Satana« a pokládá to - v protivě ke Karlu
Marxovi, který opovrhoval každým náboženstvím - za jedinou skutečnou revoluci. Avšak jeho intelektuální význam spočívá přece jen
v jeho představě ž i v o t a , který si mocí své přirozené správnosti
tvoří správné formy od sebe a ze sebe. Pro něj proto není nic negativního a špatného než theologické učení o Bohu a hříchu, jež
člověka označuje jako zlosyna, aby mělo záminku pro svou panovačnost a vládychtivost. Všechna morální hodnocení vedou k theologii a k autoritě, která uměle oktrojuje přirozené a immanentní
pravdě a kráse lidského života cizí, z vnějška přicházející normu
a jejímiž prameny jsou lakota a panovačnost a jejímž výsledkem je
všeobecná korupce, jak těch, kteří moc vykonávají, tak i těch, nad
nimiž se vykonává. Když dnes anarchisté spatřují vlastní hříšný stav
v rodině, spočívající na otcovské moci a monogamii a hlásají návrat k matriarchátu, domněle to původnímu rajském stavu, pak se
v tom projevuje silnější vědomí nejhlubších souvislostí než v onom
výsměchu Proudhonově. Takovéto poslední konsekvence jako rozrušení rodiny spočívající na otcovské moci, má Donoso Cortés neustále před očima, protože vidí, že s theologickým mizí morální,
s morálním politická idea a že každé morální a politické rozhodnutí
se paralysuje v rajské pozemskosti bezprostředního, přirozeného života a bezproblémové tělesnosti.
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Dnes není nic modernějšího než boj proti politickému. Američtí finančníci, průmysloví technici, marxističtí socialisté a anarchosyndikalističtí revolucionáři se sjednocují v požadavku, že musí být
odstraněna nevěcná vláda politiky nad věcností hospodářského života. Nadále mají být už jen organisačně-technické a ekonomickosociologické úlohy, avšak žádné politické problémy. Dnes vládnoucí
způsob ekonomicko-technického myšlení není už vůbec s to percipovati politickou ideu. Moderní stát, zdá se, stal se skutečně tím,
co v něm spatřoval Max Weber: velkým podnikem. Všeobecně se
pochopí politická idea teprve tehdy, když se podaří dokázati jistému
okruhu osob, který má na ní pravděpodobný ekonomický zájem, že
si jí může posloužiti ke svému prospěchu. Jestliže tu mizí politické
v ekonomickém nebo technicko-organisačním, pak na druhé straně
se rozpadá ve věčné rozmluvě kulturně a dějinně filosofických všeobecností, které esthetickými charakteristikami zabarvují epochu jako klasickou, romantickou nebo barokní. V obém se obešlo jádro
politické ideje, totiž její nárok na morální rozhodnutí. Aktuální
význam oněch protirevolučních státních filosofů jest však v konsekvenci, s níž se rozhodují. Tak silně stupňují moment decise, že na
konec potlačí myšlenku legitimity, z níž vyšli. Jakmile Donoso Cortés poznal, že je konec období monarchie, protože už nejsou žádní
králové, a žádný už by neměl odvahu státi se jinak králem než z vůle
lidu, dovedl svůj decisionismus do konce, to jest, požadoval politickou
diktaturu. Už z citovaných výroků de Maistrových plynula redukce
státu na moment rozhodnutí, konsekventně na čisté nezdůvodňované,
neospravedlňující se, tedy z ničeho vytvořené absolutní rozhodnutí.
To však je v podstatě diktatura, nikoliv legitimita. Donoso byl
přesvědčen, že přišel okamžik posledního boje; na radikálně špatné
může platit jen diktatura a legitimistická myšlenka nástupnictví stane
se v takovém okamžiku prázdnou umíněností lidí, chtějících mít za
každou cenu pravdu. Tak mohly proti sobě vystoupiti protivy autority
a anarchie v absolutní rozhodnosti a vytvořiti svrchu zmíněnou jasnou
antithesi: jestliže de Maistre praví, že každá vláda je nutně absolutní,
pak praví anarchista doslova totéž; jenže z toho vyvozuje, pomocí
svého axiomatu o dobrém člověku a korupční vládě opačný praktický
závěr, že totiž právě proto musí být každá vláda potírána, protože
každá vláda je diktaturou. Každé osobování si rozhodnutí musí být
pro anarchistu špatné, protože správné se podává samo ze sebe, neruší-li se jen immanence života takovýmto osobováním si rozhodnutí.
Ovšem, tato radikální antithese jej nutí, aby se sám určitě rozhodnul
proti decisi; a u největšího anarchisty 19. století, Bakunina, dochází
k podivné paradoxií, že se musil stát theologem antitheologického a
v praxi diktatorem antidiktatury.
83

LISTY Z Č E S K O S L O V E N S K A
ZE S J E Z D U I N Ž E N Ý R Ů L I D S K É D U Š E
(Specretortáž od našeho zvláštního studkora)
Moskva 23. srpna 1934.
Vikentij Sjurrealistovič, jak srdečne a přátelsky zde nazývají
massy delegáta proletářských spisovatelů Československa (sekce surrealistická) - Vítězslava Nezvala (takové důvěrnosti s massami se
těší vedle Nezvala toliko Maxim Gorkij - nazývaný prostě a srdečně Alexej Maximovič), - se dostal k projevu na sjezdě teprve
třetího dne po kratším čekání ve frontě, se vykládá v měšťáckém
tisku na př. Nár. listech jako příznak nouze v SSSR, ačkoli třídně
uvědomělá veřejnost chápe, že všechny t. zv. fronty (rusky ogonky) jsou prostě projevem silné vitality sebevědomých obyvatelů
SSSR.
S počátku se totiž soudr. Vikentiji stala menší záměna, protože
jakmile se objevil na moskevských ulicích, byl šmahem fotografován
a Inturist (t. j. sovětská cestovní kancelář) rozdával fotografie jeho
usměvavé, dobrosrdečné tváře i dobře pěstěného sportovního těla
zahraničním novinářům na ukázku, jak vyhlíží jednak úderník z kolchozu Grandgigant, jednak dobře živené bezprizorné děcko moskevských ulic. Taková záměna ovšem v l60milionovém státě a při uskutečňování socialismu na celé šestině zeměkoule je snadná a účast
Nezvalovu na sjezdu nikterak neohrozila. Záměna se pak vysvětlila
v interviewu s redaktorem »Krokodila«, v němž vyšlo na jevo, že
Vítězslav Nezval je surrealistický básník. Tento interview byl pak
zajímavý i tím, že soudruh Vikentij prohlásil, že ještě se ani neohřav, byl úplně zpit socialistickou atmosférou a úžasným aroma tem socialistické výstavby. Shodli se s redaktorem »Krokodila« na
tom, že proces přerodu člověka budujícího socialismus je prostě něco
tak úžasného, že buržoasní Evropa bledne závistí, majíc za hrdiny
svých románů pouhé dobrodruhy, lupiče a detektivy. »Co může
idiotská Evropa v pygmalionském šatě, prožraná křesťanským sadismem svěřujíc Inturistu své nejtalentovanější spisovatele, jako je
Bloch, Kohn, Gofmejstěr, Weisskopf a Weil, postavit proti těmto
velkým proletářským spisovatelům, kteří upírají své zraky k sovětskému Svazu a sní o dalekých perspektivách své budoucnosti?
»Škoda je,« pravil důvěrně soudruh Vikentij, »že se nemohl dostavit
soudruh Teige v úboru malého Nerona, protože musel od té bur84

žoasní pakáže vybírat činži ze svých domů. S těma barákama je,
víte, kladivo a srp.«*
Sjezd sám už předem skončil s bouřlivým úspěchem. Stalin
razil čestné a odpovědné označení spisovatele jako »inženýra lidské
duše«. Nehledíc k tomu, že duše tím po prvé vstupuje do frazeologie marx-leninsko-stalinské, dostává se tím dialektické satisfakce
našemu surrealismusu, a Stalin v tomto označení geniálně spojil
historický materialismus s jasnovidectvím, fetišismem, magií, delirantními projevy, telepatií, projevy šílenství atd., tak jak vlastně žádá
surrealismus. Stalin v sobě nezapřel své mužické podvědomí a rozpomněl se na staré proletářské »jebem tvoju dušu«.
Svůj sjezdový projev zahájil Vikentij Sjurrealistovič s roztomilostí pozorného hosta: »My charašo znajem vašu litěraturu,« a
pokračoval pak lámanou němčinou: »Co už jsme se ji napřekládali!
Podmínky literární tvorby jsou ovšem jiné v socialistickém státě
než v státě buržoasním. Vy tu holt máte jinou realitu. U nás nadšení marxisté jsou nadšenými surrealisty.« A citoval dále ze surrealistického manifestu: »Revoluční Evropou pobíhá strašidlo... surrealismu. Vykrmeno penězi kapitalistických nakladatelů, má rozdrtiti
revoluční proletariát, zatančit kankán imperialistických válek, dát
lidstvu injekci idiota a nastolit předhistorii...« atd. (Nebudu citovati
dále tento manifest, který všichni znáte, a který tu v Moskvě nemám ostatně v přesném znění po ruce.) Obsah jeho projevu byl
pak asi tento: Čím více těchto injekcí dá surrealistický spisovatel
buržoovi, a čím více buržou oblbí komplexy a Broukovými vaginami, tím spíše vítězný proletariát srazí Strašidlo k zemi. Jsme surrealisté - vy socrealisté... toť vše.
Po Vikentijově projevu se vhrnuly do sjezdového sálu delegace
sovětských závodů, dolů a hutí, kolchozů, mládeže, rudoarmějců a
kombinátů. To přicházejí živé postavy románů, povídek a dramat
o novém člověku, a vyjadřují své ocenění, svůj soud, svou dialektickou kritiku literatury. Přinášejí na sjezd produkty své práce: košíčky zeleniny, másla, vajec, brambor, lnu a pšenice. »Tato zelenina«,
jak výstižně podotkl soudruh Lingart v Tvorbě, »tento len, toto obilí,
se rodí nejen z jejich práce, nýbrž zároveň i z oné mohutné síly,
která vane ze všeho obsahu sovětské literatury.« (Zda-li si vzpomněl
soudr. Vikentij, co vane z literatury surrealistické ?) Všechny delegace si pochvalovaly, že už o sobě mají sestrojeny od inženýrů
lidské duše specromány. Jen k Vikentijovi přistoupila skupina revolucí otužilých žen, jako by je z reality vykrojil, a oslovuje ho:
*) Soudr. Vikentij je od jisté doby pozorný i své řeči a dbá, aby v nich nebylo ani stop po buržoasní nebo křesťanské terminologii. Je potěšitelné, že neužívá
slova » kříže«, máme-li pěkné a jadrné proletářské » kladivo a srp«.
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»Jsme domovnice - údernice, soudruhu Vikentiji. Známe tvých čtyřicet kilo básní, ale nejsme s nimi zcela spokojeny. Podrobily jsme
je přísné bolševické kritice a radíme ti, abys už nechal té puberty
a jiných duchovních disposic. Chcem, abys do skončení druhé literární pětiletky zkonstruoval i o nás specromán. Dost už jste se
nás, vy surrealisti, navykořisťovali... nuže, oslav taky!
Tento okamžik zanechal v soudruhu Vikentijovi hluboký dojem.
Zardělý ctí, které se mu dostalo, pravil ke mně o tom v soukromém
rozhovoru: »Ta sláva, soudruhu ! Tento čestný úkol mne zařadil do
jednotné fronty literárních konstruktérů a dialektických fetišistů a se mnou všechny surrealisty! Konečně jsme doštudovali - jsme
inženýři - inženýři lidské duše... Josefe Staline, Ing. 1. d. ... Ing.
L d. ... Bdím či sním? Je to skutečnost či levitace? Nyní plně chápu
přiznání jednoho z mých přátel, že jeho kniha »Do jednadvacátého
století přestupovat! (Horké párky! Pitná voda!)« je překonána!«
VZDOROSLAVÍČEK

V

A

DYNAMICKÉ

R

I

A

HOSPODÁŘSTVÍ.

Zjev konjunkturních cyklů nezapadá dobře do panujících systémů národního hospodářství. V klasické teorii národního hospodářství byla v principu volnosti spatřována
záruka harmonie hospodářství a umělé porušení volnosti hry hospodářských sil se pokládalo za příčinu poruch. K vyložení konjunkturního cyklu je třeba jiného, t. zv. dynamického pojetí hospodářství, je třeba do zkoumání zahrnou ti i m o m e n t č a s u a sil,
které se v čase trvale mění. Konjunkturní cyklus je považován dosud za zjev abnormální nebo pathologicky, se stanoviska dynamického pojetí hospodářství však je zjevem normálním, vycházejícím přímo z podstaty hospodářské dynamiky. Proto nauka
o konjunkturách, jak říká Wagemann, je spíše hospodářskou fysiologií než pathologií.
Ačkoliv od vydání první soustavné práce Mitchellovy o konjunkturních cyklech
uplynulo již přes dvacet let a světová odborná literatura vykazuje již mnoho podstatných prací o zkoumání konjunktury, přece naše národohospodářská věda s výjimkou několika monografií se zabývá konjunkturou se stanoviska soustavného poznání
dynamického hospodářství jen takřka výjimečně. Chybí nám původní práce statistické
a ani terminologie u nás ještě nezdomácněla. Jaký chaos, neujasněnost pojmů a jevů
panuje v praksi, viděli jsme při t. zv. »léčení hospodářské krise«.
Pozoruhodnou prací zdejšího původu je Waltera Simona »Arbeitsmarkt und
Konjunktur« (Brno, Rohrer 1932), zabývající se teoretickým pojetím dynamického
hospodářství a metodou jeho zkoumání, při čemž dynamické hospodářství je demonstrováno hlavně na pracovním trhu.
Z dob klasického liberalismu A. Smitha a D. Ricarda přejala národohospodářská teorie převahu deduktivního badání, kterým však nebylo možno zkonstruovati ani uspokojivou teorii mezdní, ani vyložiti konjukturní cykly. Do hospodářské
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teorie pronik stále více moment času a je stále více nutno čerpati z empirické
skutečnosti, čímž abstraktní teorie přestává být abstraktní. Někteří autoři se snažili
zkonstruovati t. zv. dynamicky systém národního hospodářství na rozdíl od statického systému. Hlavními znaky tohoto statického systému je jeho uzavřenost před
jevy mimoekonomickými a interdependence na sobě funkcionálně závislých strukturních prvků, čili dat podle terminologie Wagemannovy. Simon tu polemisuje s Löwem, který pokládá dynamický systém za »otevřený a nezávislý«, podléhající vlivům
mimoekonomickým jako nezávisle proměnným, čím se snaží vyložiti dynamičnost
hospodářství z vlivů mimoekonomických. Simon naproti tomu si dává úkol vyložiti
dynamičnost hospodářství ze systému uzavřeného, interdependentního, tedy z hospodářských prvků závisle proměnných.
K tomu je třeba ujasniti si metody. Simon líší »čistou« a »realistickou* teorii
národního hospodářství. Čistá teorie je logický systém pojmů ve kterém se dedukuje, který nemá co činit s kausálními vztahy a který nepotřebuje statistického ověření. Realistická teorie sleduje typický hospodářský oběh v čase, staví na kausalitách
a může býti statisticky ověřena. Simon ji dělí na statické a dynamické cirkulace
podle toho, chybí-li, nebo působí-li technický pokrok. Variační metody čisté teorie
(ceteris paribus) je možno užiti v realistické teorii jen jako myšlenkového experimentu. V čisté teorii je hospodářství pouhým stavem, obrazem hospodářského řádu
v určitém okamžiku, v realistické teorii je procesem. Funkcionální závislosti, významné
v čisté teorii, nedají se v realistické teorii a vůbec v sociálním životě prokázat. Zde je
nutno pracovati se vztahy korrelativními, jejichž výrazem jsou t e n d e n c e .
Pro výklad rozdílu mezi hospodářskou statikou a dynamikou je důležitý pojem rovnováhy (
,
balance), jejíž název byl vzat z analogie s mechanikou celkem nevhodně, neboť rovnováha v hospodářství nemůže býti stavem. Pro
čistou teorii znamená rovnováha »uskutečnění zákonitých proporcí dat«, avšak v dynamickém hospodářství i proporce rovnováhy jsou proměnlivé následkem stálých
změn konstelace dat.*) Rovnováha v dynamickém hospodářství je tedy proměnlivá,
labilní, klouzavá (gleitendes Gleichgewicht) která se projevuje tendencí k rovnováze.
Simon popisuje tři typy hospodářství podle stupně dynamičnosti, při čemž
vylučuje všechny nepravidelné vlivy: hospodářství staticko-stacionární, staticko-nestacionární a dynamické.
V hospodářství staticko-stacionárním není pravidelných změn strukturních prvků.
Kupní síla odpovídá sociálnímu důchodu, kvantitativní vztahy na trzích jsou stabilní.
V mezích sezónních variací výroba rovná se spotřebě. V staticko-nestacionárním hospodářství přibyla nezávislá proměnná: vzrůst počtu obyvatelstva. Poměr závisle proměnných (strukturních prvků) se nemění, poměr mezi výrobou a spotřebou zůstává
stejný, kupní síla jednotlivců, t. j. životní standart se nemění. Proto je to také hospodářství statické. Vzrůstající obyvatelstvo se zařazuje do hospodářství tlakem na reálné
mzdy. Výrobní aparát musí vzrůstat a proto poměr mezi mzdou a ziskem se musí změniti ve prospěch zisku. Podíl úspor na celkovém sociálním důchodu musí stoupnout.
V dynamickém hospodářství je další proměnou technický a organisační pokrok, který zvyšuje výrobu na jednotku práce a kapitálu a kterým se životní standart
zvyšuje vzdor stoupajícímu počtu obyvatelstva. Aby mohl vyložiti normální hospodářský oběh bez pomoci nepravidelných dat, líší Simon dva druhy technického po*) To je teoretické odůvodnění disparity dat, tedy také na př. disparity cen zemědělských a průmyslových, V dynamickém hospodářství není možno vrátiti se úplně v předešlý stav.
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kroku: epochální, nepravidelný, nepředvídaný, působící poruchy většího rozsahu a
pravidelný pokrok, do určité míry hromadný, působící zlepšování menšího rozsahu,
který se uplatňuje bez poruch, kterému se však hospodářství musí přizpůsobit stejně
jako pravidelnému vzrůstu počtu obyvatelstva.
Pracovní trh je jeden z hlavních strukturních prvků, má však odlišné vlastnosti a je v úzkém vztahu k uskutečňování technického pokroku. Nabídka na pracovním trhu je dána, jen poptávka se mění. Změny mezd neovlivňují situaci na
pracovním trhu. V dynamickém hospodářství mzda sprostředkuje rovnováhu na pracovním trhu; musí připustit zavedení jen tolika práci spořících strojů, aby nabídka
na pracovním trhu odpovídala poptávce. Ve své reální kupní síle musí jíti rovnoběžně s trendem hospodářského rozvoje, má-li při tom býti zachována rovnováha
dynamického hospodářství. Nemůže trvale ani všeobecně hodnotu rovnováhy překročit ani pod ni klesnou ti, jinak vede k nezaměstnanosti a krisi.
Konjunkturní cykly se mohou objevit jen v hospodářství dynamickém, kde je
bankovní systém poskytující nekrytý úvěr. Příčinou cyklu je právě hospodářská dynamika. V dané hospodářské skutečnosti neprochází hospodářský rozvoj ve formě
stálého vzrůstu, nýbrž ve formě cyklických vln zřetelně ukazujících dlouhodobou
stoupavou tendenci (trend). I po vyloučení mimořádných a mimoekonomických vlivů
zůstává zřetelný n o r m á l n í konjunkturní cyklus. Počátek cyklu nutno hledati v obnově investic. Technický pokrok nutí podnikatele k předčasné obnově výrobního
aparátu. Stroje i jiné investice se obnovují dříve, než jsou úplně opotřebovány. Obnova
investic se časově soustředí, neboť každý výrobce se snaží z důvodů konkurenčních
dosáhnouti aspoň obecného stupně racionalisace zařízení. Toto časové soustředění
poptávky po výrobních prostředcích není stálým pohybem a musí býti financováno
nekrytým úvěrem. Výrobní odvětví je pak brzy obnovou výrobních prostředků úplně nasyceno. Časové soustředění výroby produkčních prostředků přechází pak i na
mzdy a přes ně na výrobu spotřebních statků. Stálý technický pokrok tedy působí
nestálou poptávku po výrobních statcích a proto výrobní kapacita může býti zvyšována jen skokem. Zvyšování výrobní kapacity při vzestupu konjunktury překročuje
vždy z technických důvodů t. zv. kapacitu rovnováhy (odpovídající spotřebě), neboť se investuje na větší než skutečnou potřebu. Když výrobní kapacita racionalisovaných podniků překročila meze možného konsumu, nastane přelom - poklesne
poptávka po výrobních prostředcích, nejprve nastanou přesuny dělnictva, později
propouštění a nezaměstnanost a depresse přechází i do výroby spotřebních statků.
Okol Simonův, vyložiti dynamické hospodářství z uzavřeného a interdependentního systému se mu podařil tím, že rozložil technický pokrok na stálý a nepravidelný. Stálý technický pokrok je závisle proměnnou hospodářskou veličinou,
neboť je vázán na pracovní trh a mzdy a tím i na ostatní data.
Na souvislost investic se mzdami a s kupní silou bývá zřídka poukazováno.
Simon ukazuje dosti přesvědčivě, jak snaha po vysokých mzdách vede nepřímo k nezaměstnanosti. Vysoká kupní síla a přemrštěné investice se nedají spolu dobře srovnat. Na význam t. zv. vadných a zbytečných investic poukázal již u nás M. Bittermann.
Čím dříve je nutno investice obnovovati a čím méně je jich využito (celé podniky
jsou brzy po »zracionalisování« zavírány), tím větší je jejich tíha v hospodářství.
Musejí býti odpisovány ze zisků nebo z úspor, vždy však na úkor kupní síly. Úvěr
na ně poskytnutý je nekrytý, případně se stává nedobytným a v našich konkrétních
poměrech bývá sanován státem. Politika usilující o zvyšování životní úrovně musí
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vycházet od tvoření kapitálu a od obnovy výrobních prostředků. Má-li býti v přítomném hospodářském řádu začato s nějakým plánováním za účelem předejití potíží v depressi, musí se taková akce týkati v první řadě výrobních prostředků. To
je podstatná přednost ruského plánování před plány ostatních zemí a kartelů, které
jen omezují výrobu při vysoké výrobní kapacitě a existující již investice znehodnocují. Velmi populární učení o vysoké kupní síle, u nás horlivě propagované liberálními socialisty, buduje na teoreticky vadných základech a musí bezvýsledně skončit
v bludném kruhu. Právě zde se projevuje nedostatek dynamičnosti takových učení.
Simon sám přiznává, že teorie dynamického hospodářství potřebuje ještě mnohem důkladnější zpracování, neboř se jedná o daleko komplikovanější jevy než v hospodářství statickém. Naskýtá se ovšem otázka o oprávněnosti vylučování oněch vlivů
mimoekonomických a nepravidelných. Hospodářství konečně podléhá i jiným vlivům pravidelným a tyto jsou nazpět zase ovlivňovány jevy hospodářskými stejně
jako t. zv. stálý technický pokrok. Hospodářství nelze příliš isolovati od ostatního
života, tím bychom se znova dopouštěli chyb, které jsou právem vytýkány abstraktní
teorii. Tím, že byl konjukturní cyklus vyložen ze systému »uzavřeného« není více
řečeno, než že na stálý technický a organisační pokrok působí také ostatní závisle proměnná data, jejichž vliv můžeme ostatně nalézti i na jiných »nezávisle proměnných«.
VOJTĚCH NIGRÝN

Z E M Ě D Ě L S K Ý PLÁN
Naše zemědělství si nemohlo naříkat na malou organisační sílu nebo na málo
vyvinutou zemědělskou vědu. Obojího se mu dostalo v hojné míře. V politickém
směru mělo a má naše zemědělství takovou sílu, že bez jeho organisace nemohl
býti řešen žádný problém agrární politiky a jeho organisace se stala mnohdy vzorem
jiným národům. Vědecká úroveň našeho zemědělství pak často vynikala i na mezinárodním foru.
A přece naše zemědělství se dostalo do situace relativně mnohdy svízelnější
než v jiných státech. Nehledíc k světovému charakteru zemědělské krise bylo by
nutno v rozboru kořenů naší krise poukázati i na specifickou neschopnost a neorientovanost agrární politiky a vědy, založené na špatných předpokladech.*)
Zatím co v zemích, v nichž organisační síla zemědělství nehrála vůbec žádnou
roli (na př. v Rusku, v Itálii, v Německu), se provádějí již několik let pokusy postaviti zemědělství na jiné základy či vůbec na nějaký základ, který mu má dáti
přesně vymezenou funkci v novém společenském a hospodářském řádu, když tě v kapitalistické anarchii ztrácelo své přirozené poslání v státním i národním hospodaření,
u nás teprve v r. 1934 přichází vrcholná vědecká instituce »Zemědělská akademie«
s prvým pokusem - a to ještě parciálním a neúplným - jak v daných poměrech
zachrániti cenovou rentabilitu tří hlavních produktů: žita, ječmene a ovsa. Osevní
plocha těchto tří přebytkových plodin má býti tedy snížena o 200.000 ha (žita
o 100.000 ha, ječmene o 40.000 ha a ovsa o 60.000 ha) proti celkové osevní ploše
z r. 1933. Tato osevní plocha má pak býti věnována pěstování pícnin a jiných náhradních plodin podle regionálních potřeb a možností (na př. kukuřice, olejnin, text.
rostlin a j.).
*) Na tuto neorientovanost a špatné předpoklady jsem poukázal v článku „Tři směry agrární i d e o logie" v 8. čísle prvního ročníku „Rádu". (Upozorňuji, že „Zeměd. plán" jsem psal v dubnu.)
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Bezprostředním podnětem zemědělského plánu byla vlastně cenová politika
posledních pěti let. Přes stále klesající ceny roste však osevní plocha ztrátových
plodin, takže rozdíl cen z doby konjuktury (1924-1928) a cen z doby kritické
(1928-1932) je až 30% (u pšenice): 212 . 58 Kč proti 148.83, u žita pak 38 . 6% 191 . 56 proti 117 . 70 Kč, u ječmene dokonce 40% - 193 . 61 proti 128.41 Kč (oves
klesá o 36% - 167 . 15 proti 106 . 68 Kč). Prostředky cel, dovozních listů, povolovacího řízení a devisních opatření klesání cen nezadržely. Naproti tomu osevní
plocha a vynos stoupá.
Stoupající dovoz krmiv pak udává v cenové politice jediný a samozřejmý prostředek na větší rentabilitu zemědělské výroby v svém kruhu vnitřně vázané od výroby rostlinné k výrobě živočišné. Nepomáhaly-li cla, dovozní listy atd. byl samozřejmý stejně jako za daných poměrů nejodvážnější postup: nahradit přebytečnou
osevní plochu obilní zvětšením plochy motýlokvětých rostlin případně jiných náhradních plodin.
Hospodářství období kapitalistického zná cesty jak se zbavovat přebytků. Je-li
překvapeno odbytovou krisí, zbavuje se přebytků ničením. Později pak se »přeorientuje«. Zemědělství, na které se v tomto období přenášejí stejné prostředky jako
v průmyslu, zemědělství, které se industrialisme a činí rentabilnější v svém vrozeném a daném postavení méněcennějšího činitele a hospodářského partnera, přejímá
přirozeně stejné léky, jevící se ovšem krutějšími a bezohlednějšími v celkovém sociálním rázu doby i v svém organickém rázu. I u nás se zkoušely tyto sociálně
kruté prostředky kapitalistického léčení : denaturace. Avšak ani u nás tento lék neléčil. Tento hřích by potřeboval drastičtější výstrahy než je sen o sedmi letech tučných a sedmi hladových, která nebyla připravována rozumovou vládou předvídavých a odvážných státníků. A přeci nezapomínejme na hladová léta.
Ceny tedy klesaly dále. Srovnávání pěti let nutí zemědělské vědce k přemýšlení a k srovnávání. A tu - ani mnoho nevzpomínajíce na mnohem větší a dosažnější změny zemědělství od t. zv. osvobození selského stavu a od t. zv. průmyslové
revoluce XIX. stol. - obracejí své pohledy na sovětské plánování, které chce naplniti diagnosu Marxovu o zcelování zemědělské půdy, na Mussoliniho autarkické
úsilí v battaglia del grano a na německý zdůrazněný význam zemědělství.
Aby nám bylo předem rozuměno: nemluvíme tu proti plánu Zeměď. akad.
Naopak ! Jaký by to byl hřích jakkoli nevítat jiskřičku pomoci našemu zemědělství.
Vyslovujeme jen některé pochybnosti o správném postavení problému.
Zemědělský plán, nemá-li se jednou státi pouhým do haraburdí provisorních
cest hospodářského chaosu odloženým provisoriem jako byly na př. dovozní listy
a j., nemůže se opírati cele toliko o obilní přebytky z let 1932 a 1933 a hledati
jen cenovou rentabilitu rostlinné produkce.
V zemědělské výrobě se staly dalekosáhlejší a historičtější změny než ty, které
uvádí plán Z. A., ať v intensitě výroby od r. 1919, ať v osevních plochách. Dnešní
zemědělská mizerie nemá jen kořínky poválečného rozrušení, má kořeny technické
i ideové pochybenosti celého XIX. století. V groteskní situaci, kdy t. zv. zemědělský
pokrok se stává vlastně brzdou pokroku ve vlastním svém pojmu (srv. na př. krisi
v zpracování mléka, kde se div že neuvažuje o opuštění pasteurisace), naše zemědělská věda nepodává řádné zhodnocení zemědělské techniky v produkci ani distribuci neznajíc celý komplex, který až sem zavedl nejen výrobu, nýbrž i (a snad
především) výrobce. Tomuto východisku ze základu je vlastně věnováno jen několik
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vět ministra Hodži, které však zdůrazňují toliko, že plánování nemusí být požadavkem
theorie socialistické a že plán je překonáním liberalismu.
Mussolini obilní problém Itálie nazval bitvou. Nešlo tedy jen o malý manévr.
V sov. Rusku je zemědělská výroba plánována v dosahu bytí či nebytí režimu. Jde
tedy o opatření dalekosáhlejší, než aby byla osvětlována situace několika let a hledána cesta úzká, podružná a příliš krátká.
Zredukujeme-li si celý plán Z. A. na jeho zkušenostní předpoklad, vyjde nám
poznání, že v těch několika letech, s kterými plán počítá, se rozšířila osevní plocha
obilnin a jejich výnos byl ještě více zintensivněn. Jde-li plánu jen o to, ztlačit tuto
plochu na nedávnou starou míru, pak nejde o nic dalekosáhlého, jde jen o provisorní restrikci, jaká se provádí čas od času. Nejde jim však o záchranu zemědělství
a sedláka, o záchranu celého hospodářství, v němž - dovolujeme si tak tvrdit - je zemědělství cennější a potřebnější složkou. Kdyby bylo na to kdy, rádi bychom ukázali
srovnáním statistických čísel na ohromnou změnu, která se stala v zemědělství od osvobození selského stavu, v poměru ploch intensivně a extensivně pěstovaných plodin
a kultur ve vývoji, v poměru plochy cukrovky, obilní, textilních rostlin, olejnin, pohanky atd. Srovnali bychom data o venkovské populaci, o rozdělení pozemkového
majetku. A pak bychom zemědělské vědě předkládali otázky: proč došlo k těmto
změnám v osevních plochách během 80 let? Jaké důsledky z toho plynou pro dnešní
situaci ? Spočívá tedy dnešní zemědělská krise jen ve změně osevní plochy několika
posledních let? Přijdou-li k určitým závěrům, jakou cestu doporučují? Neptali bychom se po možnosti pěstování soji v Československu nebo dokonce o pěstování
bavlníku na základě ruských pokusů. Ze základu je třeba odmítnout neporozumění
rozdílu mezi průmyslovou a zemědělskou výrobou, mezi výrobou mechanickou
a organickou, mezi lidmi těkavými a zakořeněnými, srostlými se svým povoláním.
Cukrovkový experiment nás stál už značné ztráty a to proto, že byl cele založen
na předpokladech kapitalistické průmyslové výroby. Plán na záchranu zemědělství
nesmí být plánem ex analogia průmyslu.
Zeměď. plán musí býti především plánem c e l ý m . Nikoliv na rok nebo na
pět let. Musí mít cíl, aby věděl oč běží vůbec, musí to být plán na záchranu celého zemědělství, celého sedláka a všech sedláků.*)
Naše zeměď. věda se mohla o lecčems poučit u předchůdců, kteří už dávno před
dnešním plánem věděli, že kořen věci je hlouběji a v širším komplexu. Holečkův návrh (ku podivu vydala jej Akademie) zněl na zřízení Selské rady, která by zachraňovala nejen chléb, ale i selskou důstojnost, která odevždy držela zemědělství v jisté
rovině. Šťastného myšlenky o selském fideikomisu a rentabilitě chlebovin stály by
i dnes ještě za to, aby se staly východiskem pro zemědělský plán. Ovšem pak by se
nemohlo mluvit o plánu kombinovaném, provisorním a krátkodobém.
J. H.

DOBRODINÍ KAPITALISMU
Naše národní hospodářství jest obchodní společnost, kterou národ, celek uzavřel s kapitálem. A není pochyby, že si národ nemohl vybrat lepšího a chytřejšího, prohnanějšího společníka. Dostává se mu v určité míře podílu na úspěších
*) Jiná otázka pak ještě je provedení plánu. Předpokladem provedení je moc, která by se toho ujala.
A zatím již dnes stojí proti sobě dvě skupiny v samotné agrární straně, která by

měl

být protektorkou:

Zemědělská akademie, která návrh podává a Zemědělská jednota, která jej odmítá. Plán (i tento parciální)
kompromisu nesnese. Bude-li proveden kompromisně, c o z něho z b u d e ? Jaký to potom bude plán?
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kapitálu, pokud sám je pro kapitál nepostradatelný. Prospívá-li kapitál, mají massy
zaměstnání a výdělek, a je také opatřen konsument. To víme dostatečně z manchestrovského učení. Ve využitkování hospodářských sil a příležitostí je v celku kapitál
nepřekonatelný. Avšak j e d n é hospodářské kvality se mu nedostává, na ni si nemůže činit žádný nárok: na hospodářskou prozíravost, na péči o budoucnost. Ne,
že by kapitál sám byl k tomu neschopný; avšak stačí se jen poohlédnouti po kapitálovém trhu: smysl pro budoucnost, ani pro poměrně blízkou budoucnost se tu
nepěstuje, nýbrž se systematicky dusí. Kapitál je příliš bezdechý, než aby myslel víc
dopředu než na pozítřek. Žije v okamžiku a ztravuje se v okamžiku. Žije z okamžitého prospěchu a uspokojuje se v něm. Neboť kapitál je pohyblivý, přenosný. Nezdaří-li se nějaká kapitálová investice, doufá se v její dočasnou likvidaci, aby do toho
spadnul někdo jiný. Zde je vše založeno na tom, že se ptáme jen po dnešku a
zítřku a že přenecháváme budoucnost jí samé. A přece máme svěřiti kapitálu naši
národohospodářskou budoucnost. A přece jest kapitál obvyklým rádcem každé národohospodářské politiky; a přece stát zasahuje jen v jednotlivostech do svobodné
kapitalistické soustavy.
Odvoláváme se jen na zkušenost a na úspěchy, na v ý k o n y kapitalismu. A odvoláváme se na to, že se obvykle pociťuje nastoupená cesta, kapitalistická cesta,
jako hospodářský p o k r o k ; že se v nejširších kruzích nesoudí nic jiného než že
žijeme v pokroku, nehledíc třeba na sociální otázku, jež ovšem musí být řešena.
Skutečně jest tomu tak. Jsme zvyklí, nikoliv bez jistého nádechu extase, mluviti o velikosti našeho hospodářského století, o »opojných«, »závratných« cifrách,
o »stěží uvěřitelných« cifrách, jež vyjadřují vzestup národního bohatství; o mocných produktivních silách nově stvořených, o zlevnělé produkci, o zvýšeném důchodu, o zvýšeném kcnsumu, skoro jako bychom se váleli ve všeobecné blaženosti.
5 liber kávy ročně na hlavu spotřebujeme místo 2 liber před 50 lety; a 160 gramů
kakaa místo 10 gramů! A bavlněné látky zlevnily několikanásobně proti minulému
století. Výživa ovšem nikoliv a bydlení je spíše dražší a horší. A i když už to jednou zní poněkud komicky, když vychvalujeme v materialistickém zanícení velkolepý vzrůst spotřeby cylindrů a deštníků jako měřítko kulturního pokroku, přece
jen stojí při tom v pozadí vážný pocit: obdivné uznání toho, co vykonal vynalézavý technický duch a obchodnická obratnost, co vykonala odvaha, šikovnost a vytrvalá práce. A čísla přece imponují. A podle posvěcené staré zvyklosti zabočí myšlenka do kapitalistického způsobu uvažování a těší se z kapitalistického, peněžně
hospodářského pokroku, ulpíváme čistě manchestrovsky na p e n ě ž n í m výrazu věcí,
a s uspokojením přijímáme zprávu o každé stovce milionů, o níž zase vzrostl náš
zahraniční obchod - jako by tím uvnitř národa vzrostlo také lidské štěstí.
K. OLDENBERG

LANCKNECHTOVY »FRAGMENTY«
V knihách »Řádu« vyšel s předmluvou prof. Jos. Pekaře výbor
a překlad ze spisů a rukopisných poznámek mého prastrýce Bedřicha Schwarzenberga. Byl synem maršála z válek napoleonských
a bratrem mého pra-praděda, jímž nastává definitivní účast naší
rodiny na bojích českého národa. Jeho názory nejsou bez zajímavosti pro poznání doby, kdy absolutistické Rakousko představo92

valo německou pokrokovost a české státní právo naopak národní
reakci. Tento voják, který sloužil jako dobrovolec pod bílým praporem v Alžíru a ve vojště španělského Karla V. proti liberální
straně Kristinu, jejichž potomky již dějinná Nemesis přivedla
k obratu, nemohl necítiti s tímto zápasem své vlasti. Proto jeho
spisy, které podpisoval označením Landsknecht, jsou pro vznik
české politiky psychologickým pramenem zvláštního rázu. Ukazují, jak tento legitimista, sužovaný Bachovou policejní érou,
předvídal převraty čekající Evropu.
K.
S.
NENÍ JIŽ VLASTI

Uznáván je jen stát. Jeho příslušníci se rozpadají na služebníky státní a na poplatníky. Slovo služebníci není zcela správné, neboť vlastně jsou pány; co jsou druzí,
zda služebníci či nevolníci, není dobře znát. V každém případě jsou tak zvaní státní
služebníci ve státě věcí hlavní, a jen pro ně je podmíněno bytí i takových předmětů, na něž své správní schopnosti vztahují!
24. června 1853.
PO ZMATKU VŠEOBECNÉM
Paradoxa. Až profesoři, reformátoři, doktoři, kantoři, advokáti, byrokrati, ablegáti, delegáti, poslanci a psavci vše převrátí a natropí zmatek všeobecný, zbudou dva
prvotní útvary, jež se zakládají na hlubokých složkách lidské soustavy.
Člověk, dokud je myslící bytostí, potřebuje Boha a bohoslužbu - odtud kněží.
Člověk, dokud je masožravou, zlou opicí, bude vždy soustavně vraždit, - odtud vojáci. Tudiž stav kněžský a vojenský na věky. - Ze změti společenské zkázy se proto
vyvine vždy zase vláda theokratická nebo vojenská.
Únor 1844.

POČÁTEK NAŠÍ DOBY
Či snad žijeme na počátku doby, jež lidi jako je Garibaldi a Walker*) co rozené, ač nepomazané imperátory staví nad pouze korunované! ? Snad jedni jsou již
všemi, druzí pak jen jedinou mastí mazáni? 29. září 1860.

JE ÚŘEDNÍK
Jakýsi magistrátní úředníček - (mandarin poslední třídy) - stěžoval si do účinků
katolických misií, a chtěl škodlivý vliv jejich označiti tím, že prý sedláci se nakonec Pána Boha bojí víc než slavného krajského úřadu a že k němu budou mít více
úcty než ke guberniu. - Znamení doby!
Ve Vídni 1844.
K POTĚŠENÍ ĎÁBLOVU
Půjde-li to dál touhle cestou, zamorduje Čech Němce, - Maďar Čecha, - Slovák a Srb Maďara, měšťák zabije pány, - proletář měšťáka, - sedlák zahubí statkáře, - husita zardousí katolíka, a všichni dohromady žida, - bezbožníci vyvraždí křesťana, a ďábel Asmoděj, jenž je všecky, a to zostřenou rychlostí, popohání do vlastní
záhuby, - z toho bude mít své potěšení.
4. září 1851.
*) Dobrodruh, jenž roznítil několikeré boje ve S t ř e dni Americe.

93

POZNÁMKY
ŘÁD. První ročník »Řádu« byl svými vrstevníky (až na několik výjimek) poznamenán mlčením a mlčením bude patrně odbyt i ročník druhý jako všechno,
co dnes nevlastní dost šeků nebo nemá takového vlivu, aby rozvázalo potupné
jazyky žurnálů. Je mlčení plné žádoucnosti, mlčení nemohoucí a mlčení úmyslné.
Byli jsme trestáni oběma posledními, nicméně, nedělali jsme si pranic z takového
rozsudku. Víme, že jsou připraveny jiné tresty pro to, co dnes ještě má odvahu
vstoupit do služeb Života. A my nevidíme jiné cesty a také nikomu jinému nesloužíme.
Z toho, co bylo doposud otištěno v »Řádu« a též z tohoto čísla je jeho
přátelům i odpůrcům jasno, v které soustavě krystalisoval a na jaké půdě stojí.
Zde jen několik slov, aby se nezaměňovaly věci a pojmy a nebyly nám podkládány záměry, jichž nemáme.
Především je třeba, aby se pamatovalo na to, že nejsme poddáni žádné politické strany ani žádného literárního či jiného směru. Milujeme především Svobodu a Spravedlnost, neboť jedna bez druhé je jako strom bez kořenů i koruny.
Pokud jsme soudili některé zjevy a věci, soudili jsme je z nich samých, přihlížejíce k tomu, jak zapadají do celého Ř á d u . Stejně i příště podle svého nejlepšího
svědomí budeme klásti věci a ideje na váhy spravedlnosti a bedlivě sledovat, kam
se vychýlí rameno tíhy a hodnoty. Víme, že toto vážení v oblasti ducha u nás
mnoho přátel nenajde; hůře však je, že nenajde ani mnoho odpůrců, takových totiž,
kteří by se nedrželi sukní své politické strany a odvážili se opustit proslulý český
»ráj prostřednosti« přirážejíce s dostatečnou odvahou a navždy jeho dveře. Naším
úsilím bude hluboko přeorat utvrdlou kůru této letargické země, aby z průrev
a brázd mohly vyhnati svěží a skvělé květy, které dosud nejsou udušeny pod vrstvami neplodného nánosu. Postavení »Řádu« je tedy postavením ve střehu proti
všem moderním pověrám a falešným idejím, pod nimiž se rozkládá prázdnota a
ssuť, ale které jsou přesto denně v různých podobách předkládány lidu a jím důvěřivě přijímány jakožto mince dobré hodnoty.
Nejsme tak naivní, abychom neviděli, že ani jediná vteřina se nevrátí zpět,
ale jsou jisté zákony, jimž se podřizuje i čas. Jde nám o to, aby se tyto zákony
a principy uznaly a aby se podle nich věci a záležitosti v čase uspořádávaly. Tyto
zákony a principy shodují se nám s M o u d r o s t i , která všechno řídí, uspořádávání věcí a záležitostí je pak totožné s M o c í . Moudrost stojí nad Mocí, která má
svůj úřad vykonávat podle jejích pokynů a nečiní-li tak, zastává svůj úřad špatně.
Každý ostatně má dosti příležitosti a času, aby v každém okamžiku a sám na sobě
pocítil, že chtíc nechtíc je poslušen Zákona. Ovšem, od poslušnosti Zákona k jeho
uznání, t. j. osvobození se, je daleko. A k tomuto o s v o b o z e n í s e »Řád« pracuje.
Bylo o nás řečeno, že jsme katolíci a tímto jsme měli být vyřízeni. Je nám
ctí hlásit se ke křesťanské tradici, která je tak mocná, že i ti, kteří křesťanství odmítají nebo proti němu bojují podtínajíce tak svůj kořen, žijí vlastně stále z jeho
zásob a budou se vždy k němu vracet, nechtějí-li zahynout. Křesťanství má život
tak tuhý, že může býti vyhlazeno pouze s tou podmínkou, že bude vyhuben veškerý život. Ti, kteří proti němu bojují, nechápou, jak hluboká je souvislost mezi
křesťanstvím a samotnými biologickými podmínkami; je to květ, který se zvedl ze
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samých kořenů bytí a rozvijí se a skví. Je jako »veliká pamět přecházející s pokolení na pokolenie, pamět nesmazatelná a nevyhladitelná. Nejde nám než o přispění k obnovení této paměti, Paměti, která uspořádává všechny věci a hodnoty
podle toho, kam byly původně postaveny, t. j. k d e m a j í m í s t o v Ř á d u , v němž
všechny Vody se zvedají a hrají po zákonu jediného Rytmu.
fl
POESIE ČESKÉHO BAROKA. V poslední době vyšly dva důležité příspěvky
k poznání krásné literatury českého baroka. Je to Kalistův výbor z barokních legend (Zd. Kalista: Z legend českého baroka, Edice Krystal sv. 17) a báseň Bedřicha
Bridela Co Bůh? Člověk? vydaná péčí prof. Vašici u B. Durycha v Přerově. Je zajímavé srovnání mezi těmito dvěma edicemi, neboť v nich máme typické doklady
pro obě hranice duchovního rozpětí barokní poesie: na jedné straně prosté, lidové
legendy bez individuálních literárních ambicí, na druhé straně dílo vysokého umění,
jež po formální i významové stránce tvoří vrchol toho, co známe z české původní
slovesné tvorby tohoto období.
Co spojuje obě tyto slovesné formy, je ona bezprostřednost polarity mezi
člověkem a Bohem, mezi přirozeným a nadpřirozeným řádem, která je podstatným
rysem baroka a kterou najdeme zřetelně projevenu i v těchto prostých příbězích
o sv. Isidoru, sv. Agatě, sv. Rozálii atd. - zejména však v legendě o »Životě a mučedlnictví sv. panny Teodory a Didyma vojáka«, jež je po této stránce z přítomného
výboru nejtypičtější. V těchto skládáních se totiž projevuje zmíněný rys právě onou
bohatou svěžestí a konkrétností životního rámce, do něhož jsou zasazovány životy
svatých - konkrétností, z níž vysoký duchovní smysl naprosto nevylučuje sebe
všednější a sebe drastičtější momenty, i když ze zdánlivě nesnášejí s námětem ; a
proto má tato často až drásavá bezprostřednost tak důležité místo ve výrazu barokního ducha. Česká literární věda se až dosud spokojila tím, že v tom viděla v čistě protestantském duchu - nechutnou vulgarisaci náboženství; dnes však již
není duch českého baroka tak neznám a nepochopen, aby se mohly zavírat oči
před faktem, že tu jde namísto o vulgárnost o čistý a jasný doklad, s jakou bezprostředností se protireformační »temné« katolictví zmocňovalo života a pronikalo
jej až do samotných kořenů a jak živá a přirozeně reálně cítěná byla ona forma
náboženského života, která se projevovala v ctění světců.
To se nám objeví tím jasněji při čtení Bridelovy básně; neboť to, co je v legendách často jen v náznaku, je zde vyhraněno ideově i formálně ve svrchované
zřetelnosti. Poesie se tu zastavuje na samém prahu mystického zření; antitesa Boha
a člověka, božské dokonalosti a lidské nicotnosti je dovedena k posledním možnostem výrazu a vyčerpává všechnu rozmanitost daného materiálu - vždyť jí jest od
počátku do konce nesena a budována celá tato úžasná báseň. Od úvodních veršů:
»Co Bůh? Člověk? / Kdokolivěk? / Co já? Co ty? / Bože svatý? / Já hřích, pych,
lest / Tys sláva, čest / Já hnis, vřed, puch / Tys čistý duch* - přes onu strofu,
v níž se nejzřetelněji vyhraňuje barokní »nihilismus«: »Ó Bože můj, ach co jsem? /
Zdali se mně jen něco zdá, / ž e j s e m ? j s e m - l i ? n e b c o j s e m ? / Nevím,
jsem-li, čili se zdá / jsem, jsem než od samého, / j s e m , B o ž e j s e m , n e ž o d
t e b e / ne od sebe samého, / od tebe, jenž's stvořil nebe« - až k těm křišťálovým
veršům, v nichž se sladkost Boží přítomnosti zrcadlí v rozmanitosti paradoxních
obrazů: »Růže jsi, než bez trní / studně, nemaje začátku, / konec poslední, první, /
jakož bylo od počátku / láska bez čepování, / víno čisté bez kvasu, / pres jsi bez
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presování, / kniha, než bez slov, bez hlasu. / Háj jsi bez zastínění, / zlato ryzí bez
ouhony, / krása jsi bez líčení / trůn slavný ne bez zápony / nebe jsi, než bez noci, /
moře jsi bez vlnobití, / zdraví jsi bez nemoci, / smích jsi, nemůžeš kvíliti« - : všude
je to týž dvojí protiklad, člověk, »stín pravdy zatmělý«, a Bůh, » slunce bez východu«; lidský duch, plný prázdnoty, »červ ničemný a podnož smrti,« a Boží láska,
»stanoviště radosti« a »slávy největší palác«; ale s jakým bohatstvím a jakou hloubkou výrazu je to vše zde ztvárněno! A nejde tu jen o to, že tu nenajdete zbytečného verše a že každá strofa by se dala rozvinout v celou poesii, jde o něco
hlubšího, co souvisí se samotným základním ustrojením poesie: fakt, že toto vidění světa, člověka a Boha je ve všech svých variacích viděním, jemuž se nevyhne žádný básník, který má vyšší aspirace než zpívat »wie der Vogel singt«. Neboť v něm je obsažen základní opěrný bod pro každou poesii, ale především pro
lyriku vzhledem k její niternosti: vědomí transcendence poesie. To je básnický smysl
onoho »zda-li se mně jen něco zdá, že jsem! jsem-li! neb co jsem?« A ještě jasněji to vynikne na oněch verších Angela Silesia, jež tak vhodně k této pasáži uvádí vydavatel v Poznámkách: »Man weiss nicht, was man ist. Ich weiss nicht,
was ich bin; ich bin nicht, was ich weiss«. To je ono pravé východisko, křesřanské východisko proti falešnému antickému »gnothi seauton«: východisko platné
především pro poesii a především pro lyriku. Což se zase nejlépe ukazuje na vlastní
české poesii, pokud má pravý zvuk, od Máchy až po Zahradníčka - a zejména
dnes, po Zahradníčkových Jeřábech, si to uvědomujeme tím plněji. Zavedlo by nás
příliš daleko, kdybychom chtěli dokumentovat, jak se tyto strukturální, i když ne
genetické souvislosti obrážejí i ve formálních znacích na příklad Máchova verše,
avšak obecné zkušenosti s českou poesií, stále více uvědomované, nám dovolují konstatovati nakonec nad Bridelovou básní to, o čem se dosud nechtělo tak tvrdošíjně vědět: že nikoli osvícenské buditelství, nýbrž barokní tradice a barokní tvorba
měly býti tím pravým východiskem pro českou poesii - a že její nezdary a výboje
jsou určovány převážně právě tím, nakolik se přibližovala nebo vzdalovala duši
baroka.
tv
BELLOCŮV KARDINÁL RICHELIEU. P r a h a , M e l a n t r i c h 1 9 3 3 . P ř e l o ž i l T i m o t h e u s V o d i č k a . Belloc není příliš znám českému čtenáři - s našeho
hlediska se ostatně zdá, že ustupuje do stínu před slavnějšími jmény svých domácích vrstevníků. Ale to jest jen věcí orientace; lépe zpravený svět románský již
dříve ocenil zvláštní druh Bellocova křesřanského realismu a scholasticky diskursivní methodu jeho filosofických a historických výkladů. Po pokusech Dobrého Díla
(Čtyři pocestní) je k nám uváděna v pěkné úpravě a v dobrém překladu, ne-li nejlepší, tedy jistě nejpoutavější kniha Bellocova, v níž se zaskvěly všechny charakteristické vlastnosti jeho vypravovatelského umění. Po rozčarování z »románových
biografií* Ludwigových, Mauroisových a j. bude vybíravější čtenář tentokráte odškodněn jadrnou četbou, v níž se harmonicky slučuje poučení a pobavení, vkus
umělce i rozhled historika. Ovšem thema takové povahy vyžaduje obojího v plné
míře. Geniální budovatel francouzského moderního státu a jeho mocenského postavení, typický představitel jasného myšlení francouzského jest přesto osobnost po
nejedné stránce problematická. Sledujeme a zhruba chápeme plány státníkovy, jak
se nám zračí v jeho skutcích, ale méně již se nám daří nahlédnou ti za oponu dějinného divadla, abychom našli vysvětlení některých zarážejících rozporů v jeho čin-
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nosti, které se nám jeví, ať již právem, nebo neprávem, jako takové (Richelieuova
církevní politika a j.). Belloc se pokouší i zde o řešení a dochází k resultátu, který
je v souhlasu s jeho apriorní katolickou koncepcí dějin. Tak hlavně v první části
díla: >Povaha činnosti«. Pouhý historik ovšem nebude moci přijmouti všechny vývody Bellocovy, jimž nelze upříti pronikavosti a usilovné práce duševní. Nejvíce
zde upoutá první kapitola »Richelieu jako zakladatel moderní Evropy«; je to zároveň prolegomenon i závěr celého spisu. »On (t. j. Richelieu) to byl, kdo svou bezprostřední vůlí provedl uspořádání Evropy sedmnáctého století, ale také proti své
vůli, Evropy dnešní. Skrze něho se utvářela moderní Evropa; až se konečně dvě
stě let po Richelieuovi objevil Bismarck, génius téhož rodu, aby upevnil její rozdělení, a aby učinil schisma naší kultury zdánlivě nenapravitelným.« Schismatem
tím rozumí Belloc antagonismus katolictví a protestanství i jejich k u l t u r . . . Kapitola druhá »Richelieu a Bismarck« a čtvrtá Osobnost a povaha« uchvátí mistrným
uměním charakterisačním. V druhé části knihy »Průběh činnosti* vypráví v sedmi
kapitolách o hlavních politických i vojenských podnicích Richelieuových. Nadpisy
kapitol (Veltlin, La Rochelle, Den zklamaných, Gustav Adolf a j.) markantně vytyčují nejdůležitější etapy nezadržitelného rozmachu této jedinečné osobnosti politické. Zde se také ukazuje, jak dobře je Belloc obeznámen s literaturou o Richelieuovi. Mimo jiné cituje výslovně základní dílo Hanotauxovo, z něhož těží hlavně
ve vypravování o mládí kardinálově. Často přihlédá k pramenům a někdy sahá docela i k materiálu dosud nepublikovanému. I jinak projevuje Belloc vrozený smysl
historický a jeho bystré postřehy situací historicky důležitých mohou zaujmou ti
i dějepisce, specielně vzdělaného v tomto období. Spis dobrý a užitečný. R. H.
JINDŘICH VODÁK ZACHRAŇUJE KATOLICKOU LITERATURU. Literární
pensista Jindřich Vodák ředí sebou už dlouhou řadu let českou literaturu, takže jeho
přísada se nemusí v českém literárním menu ani zvláště zdůrazňovat. Ale „jeden za
všechny, všichni za jednoho" říkává se i ve zbytečných potyčkách. - Tak za všechny
i za jediného pana Vodáka malou poznámku. V kulturní rubrice Čes. Slova z 12.
září 1934 servíruje referát o Herderově sborníku »Katholische Leistung in der
Weltliteratur der Gegenwart«*) a velmi se diví, že v pojednání o katolickém Španělsku se mluví i o Unamunovi nebo že někteří autoři přehledů zaznamenávají
»zhoršení a odvraty v neprospěch katolických hesel«. Nebudeme mluvit o tom, že
některý duch dovede apercipovat »vůni doby« jen podle hlasů odevzdaných o volbách politickým stranám, ale spíše o tom, že p. Vodákovi je asi ještě stále vzpříčen
ten toporný lineál, kterým lze naměřit stejně husitským bouřím jako ruské revoluci
a kde se mu středověký mnich promění v dnešního žurnalistu a Církev v politickou partaj. Zpráva Strakošova se však lineálu Vodákově vymyká. J. Vodák lituje,
že v takové knize o katolických spisovatelích (která jde do ciziny, podotýkáme
sami) se nemluví o Karlu Čapkovi, o Macharovi (docela vážně), Janu Rokytoví a
Bohumilu Zahradníku-Brodském (i když prý je v církvi československé!) a je tam
jen »několik pouhých zpečetěných jmen jako Deml, Durych, Čep, Zahradníček a
hromádka drobných přidavačů, jež nemá zatím valného významu.« To vskutku Strakoš velmi chybil. Ale neztrácejme čas - je náprava možná? Ano. Zdá se, že by
*) Díky příležitostí p. Vodáka doporučujeme čtenářům, aby si tento sborník opatřili. Podá jim znamenitou orientaci a v některých
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v Německu, Španělsku) hlubokého poučení o katolictví. Vydal jej Herder Verlag, Freiburg im Breisgau.
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tu mělo zakročit ministerstvo zahraničí, neboť jak se to tu dělá propaganda Československu a obvyklé exportní artikly chybí?! Nápravu by bylo lze zjednati také, kdyby p. J. Vodák byl pověřen vysledovat a vymezit tu pořádnou katolickou literaturu,
jak mu zavání z děl B. Zahradníka-Brodského (proč ne i Vrby, Viléma Neubauera a
ostatních Vodákových favoritů?). V rozpoznávání je on přece znamenitý odborník,
jak víme z kulturní rubriky Čes. Slova, kde s odvahou záviděníhodnou srovnává a
vyzvedává Mílu Pachnerovou nad Vladislava Vančuru. A pak, škoda, že Brodsky
není Unamuno! Byl by spokojen i Jindřich Vodák, řečený »Anděl kapitální« vzd.
KDY FERDINAND PEROUTKA POTŘEBUJE KATOLÍKY. Divně se obrací
smysl českých dějin. Katolíci z národa vyloučení a odkázaní na milost portýrů
Volné myšlenky, přicházejí náhle ke cti a v národě se s nimi » počítá«. I Přítomnost« jim dává příležitost se uplatnit, jsou vítáni ve společenských klubech, ve
vládě, *-) v žurnálech, dovoluje se jim diskuse v uzavřených místnostech i ve volné
přírodě. Jen tu a tam se tomu u lidí prozíravých a nezadatelných říká, že »reakce
je na postupu«. Tedy i »Přítomnost« si občas opatří pěkné a výstižné úvahy o katolických právech a povinnostech, o Církvi v Německu a pod. Obstarává to tam
ponejvíce dr. Alfred Fuchs.
Když v nedávných číslech »Přítomnosti« rozebíral situaci katolíků za režimu
Hitlerova, který si chtěl na podporu své činnosti pořídit t a k é nějaké národní náboženství, pochopitelně se ohradili proti takové nepochopitelné invasi katolíků do
Přítomnosti neuhranutelní čtenáři a vytýkali Peroutkovi, co si to začíná s věcmi už
dávno odbytými a dnes dokonce směšnými. Jakýsi »prostý český železničář« tu nechápe, že po všem, co římská církev nadrobila českému národu, dělnému lidu a všem
občanům v moderních školách vychovaným (máme-li věřit tomu, čemu nás tu učili,
píše zcela správně onen pohoršenec), může dnes ještě někdo věřit takovým věcem ?
Mnohem prý nepochopitelnější je, že inteligence může být ještě katolická, na př.
takový Durych (kterého by železničář patrně akceptoval jako velkého umělce).
Peroutka se těchto výtek nelekl. Má na takové případy zajímavou morálku
(běda, kdyby takovou měl katolík!). Chlácholí železničáře, že katolická dogmata
jsou i pro něho samého nemoderní a nepřijatelná, ale že doba je zlá. Je krise a
pro tu se odkládá kulturní boj na příznivější počasí. Dnes potřebujeme prý katolíků, abychom se vůbec udrželi, ale krise přejde, zase bude ráj a pak teprve vykonáme to, po čem prahne prostý český železničář. Jak je nám ho líto - železničáře - jak k tomu přijde, aby čekal tak dlouho na sen svého rozumného života.
Je nebezpečí, že se mu zatím z hlavy vykouří vše, čemu se naučil v české škole
(může-li jí věřit!) a pro »Přítomnost« hrozí nebezpečí, že bude-li krise dlouho trvat,
zelezničář-abonent buď umře nepomstěn anebo otráven vypoví předplatné »Přítomnosti*. Ať si tedy Ferdinand Peroutka volá: »Nemohu bez tebe, Alfréde, žít!« - r o s PROBLÉM BAŤA A ČESKY TISK. Čtenáři nedělních novin, kteří se prokousali zajímavostmi čísla od úvodníku až po inserty, našli na poslední straně plachtový
inserát fy Baťa, jeden z těch typických manifestů, jakými Baťa bojuje o své zákazníky a dělá veřejné mínění. Tentokráte se vytáhlo do boje proti připravovanému
zákonu o zrušení správkáren; ratio legis tohoto zákona mělo být, tušíme, toto:
umožnit aspoň trochu snesitelnou situaci těm několika tisícům ševců, které ještě
*) Jak ukazuje F. Peroutka v „Budování státu".
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massová výroba nezruinovala docela a dát politickým stranám možnost poukázat
v blízkém volebním zápase na jakýs takýs úspěch na poli středostavovské politiky.
Baťův protiútok je typickou obranou velkokapitalisty v demokratické republice:
koupí se tisk. Demokratický tisk bojuje za svého klienta dvojím způsobem: jednak
otiskne ve vší počestnosti celostránkové inseráty (jež mají získat tu ohromnou část
čtenářů, kteří nemyslí a kteří tím snadněji nalítnou na jakýkoliv inserát, čím větší
jsou jeho rozměry), jednak se pašují do redakční části »objektivní« články, reportáže,
zprávy, fotografie (jež mají působit na vzdělanější čtenáře). Chápeme, bojuje-li za
Baťu tisk t. zv. kapitalistický ; má pro to své důvody obchodní a nad to i ideologické.
Hůře však, bojuje-li za Baťu tisk malého českého člověka, toho člověka, kterému
Baťa bere chléb. Našli jsme Baťovy inseráty i v Právu lidu. Nalézáme teď v novinách
fotografie, které nám ukazují, jak ve Zlíně desetitisíce Baťových »spolupracovníků«
protestují proti zákonu o zrušení správkáren; a nalézáme k těmto fotografiím doprovod spokojeného konstatování, že v Baťových prodejnách už podepsalo půl druhého
milionu konsumentů podpisové archy proti tomuto zákonu. Tisk malého českého
člověka! Tisk hřmící hesly proti vládě kapitálu! Co tomu říkají ti ševci, kteří tento
tisk čtou, kteří dávaji své hlasy stranám, jež takový tisk vydávají? Ti prostí řemeslníci, ti poctiví dělníci, kteří dělají dobrou práci, za niž dostanou jen tolik, aby
se ještě udrželi při životě? Ti dělníci, kterým i tato chudá příležitost k živoření
má být vzata.
Tento případ je jeden z mnohých, jež dokazují bytostnou spojitost kapitalismu
s demokracií. Listy německé i rakouské sociální demokracie oplývaly inseráty kapitalistických firem, a to i těch, které nevyráběly jen prostředky massové spotřeby.
I těch, které prodávaly šestiválcové automobily, persiánové kožichy a luxusní mýdla.
A tyto listy už nevycházejí. Přes tyto inseráty či snad právě pro tyto inseráty ? sb
FRANTIŠKU KUTNAROVI Z BRÁZDY O ŽÁDNÉ CESTÉ K AGRÁRNÍ
IDEOLOGII. V třetím čísle časopisu »Brázda«, který je tribunou do leva orientované skupiny agrární inteligence (s jakým apetitem je také vychutnáváno číslo co
číslo Národním osvobozením, Právem lidu a pod.), byl vyslán František Kutnar,
aby odmítl methodu, rozbor i závěry mého článku »Tři cesty k agrární ideologii«.
Protože Kutnar své námitky zkresloval, aby si usnadnil nesouhlas a uvedl mne do
nejhoršího dnes ocejchování najednou nepohodlných osob, prosím čtenáře Rádu,
aby mi dovolili ukázat, že existuje ještě jedna cesta k agrární ideologii, a to žádná.
Proti Kutnarově polemice bych chtěl vznést především, že můj článek četl
velmi nepozorně, nevěřím-li v jeho zlou vůli. Vytýká mi, že Holečkova filosofie
není v agrární ideologii a hnutí tak významná, jak bych chtěl. Zatím jsem na str.
468. napsal, že »Holeček se nikdy nedostal do vlivné blízkosti hnutí, byl redaktorem měšťáckých Nár. listů a spisy málo pronikl do selských vrstev, a tak dva
hlavní dárci myšlenky (t. j. Šťastný a Holeček) se nedostali do činorodého procesu«.
Kutnar mi dále vytýká, že obsah agrární ideologie Šťastného jsem postavil jenom
na dvou brožurách: O doplnění našeho národního programu a Polit, strany u nás
a jinde zatím, co jsem z těchto brožur vykládal jen atheismus Šťastného a počátky
jeho politické myšlenky a k výkladu o agrárním programu jsem citoval (pokud
jsem nevykládal bez citace) dva ročníky Selských novin a spisek O normálních
cenách chlebovin. Dokazoval jsem však, že agrární program Šťastného se nezbavil
již předpokladů z jeho liberalistické éry a zarážím se nad primitívností Kutnarovy
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námitky, že selští ideologové byli sice společenskými liberalisty, nikoliv však hospodářskými, což jest asi takový poznatek, jakoby beznohý utekl a materialista zůstal
idealistou. Stavěl jsem do kontrastu selství Šťastného a selství Holečkovo a pokoušel
jsem se z jejich myšlenek sestavit celistvý relief, pokud na to v článku místo stačilo.
I k okolnostem a poměrům, v nichž tito myslitelé žili, jsem přihlížel a zasadil jsem
právě tři ideologie do rámce nejdůležitějších dob v stoletém vývoji českého rolnictva: osvobození selského stavu, krise z konce XIX. století a světové války.
Šťastný založil agrární stranu z odporu proti liberalismu, avšak tento odpor vyplýval z jeho temperamentu, neboť liberalistický základ mu zůstal. (Nebudu to znovu
vykládat. V článku je to jasné.) Jeho neliberálních požadavků selského fideikomisu,
státního zásahu, celní ochrany atd. si velmi vážím, jistě daleko víc než kruh »Brázdy«,
nešlo mi však o výklad podrobností, nýbrž o výklad celků.
To by bylo asi jen shovívavé upozornění Kutnarovi, že nečetl článek celý
a že mu šlo asi o jiné věci. Aby se mu totiž odmítnutí usnadnilo, nasadil na mě
značky »katolického dogmatisty«, »apriorně zaujatého«, »spatřujícího ve stavovském
zřízení státním nejlepší formu státní« (rád bych věděl, kde jsem se vyslovil pro
stavovské zřízení?), »jesuitské míchání věcí božských a lidských« atd. Slabé argumenty ! Ani nechci návrat středověku, jak by mi rád podstrčil Kutnar, (taky jsem to
nikde v článku nenapsal!), ale trvám na tom, že dokud bude trvat evropská společnost, budou trvat i jisté řády, v nichž má každá vrstva společenská své určité
funkce. V této struktuře pak zemědělství a sedlák vždy potřebuje ochrany, jednak
z povahy své práce a jednak pro svůj význam v hospodářství a pro funkční prvenství v národě. A řekl jsem, že dnes má být stát dobrou a pečlivou vrchností selskému stavu. A běda tomu státu, který jí nebude!
Proč byla napsána poznámka Kutnarova? Aby mě vyvedla z omylu? Patrně
nikoliv, když se sama do omylů dostala. Aby proti jedinému mému záměru zajistit selství důstojnou a spravedlivou ochranu a řád - postavila jinou konkrétní
a jasnou cestu? Nic takového jsem v ní nenašel ani v časopise Brázda, který vychází už tolik let. Když jsem o A. Šťastném psal před lety v Přítomnosti totéž,
nikdo se neozval z kruhu Kutnarova. Dnes z toho ovšem nadělali jesuitskou zaujatost. Dnes mně najednou dokazují, (ani nevím proč?) že »Bůh a to v křesťansky
čisté podobě, je častějším hostem v srdcích a životě našich rolníků, že se svou obětavostí, láskou a vírou tvoří podstatnější část jejich bytosti než tam, kde v klausuře měst...« Klausuře měst? Kolik z Vás kolem Brázdy se vymanilo z klausury
měst, ačkoliv jste mohli jen slovem vyslovit svá přání a jít blíž k vsím, o nichž
jen tak planě horujete a bylo by Vás tam víc potřebí než v Praze. Proč i Ty,
Františku Kutnare, dáváš přednost Praze před Turnovem nebo Jíčínem, blízkým Tvé
rodné vsi ? Víc by Vás tam bylo třeba, abyste ukazovali cestu selskému stavu než
v městě nevědět o žádné cestě k agrární ideologii a honit bezobsažné fráze o »podchycení a řešení* vesnice.
Jan Hertl.

