JAN

ZAHRADNIČEK

VEČER NA VESNICI
Už malá slunce pampelišek zhasla po trávě.
Tvář šera balzamická v okna hledí modravě.
Ze stájí cinkot řetězů se dvorem rozlehne.
Genius ticha zkonejšil už lomoz dne.
K obrazu na vodě hovoří jabloň řečí přímou.
Dokonáno. V náručí matek nemluvňátka dřímou
a všechno tajně odpovídá tmám...
Noc k ránu pracující potem rosy svítí,
hodiny odbíjejí, slyšíš věky jíti.
Nestejně určen čas, přečká strom hospodáře,
však rychleji než on tu přešly věrné tváře
koní a psů, již sloužívali nám.
A já? Můj květe jabloňový, nevím, snad už záhy,
jako když zrnkem posledním se skloní miska váhy,
jako když hvězda splyne s obrazem svým v kaluži,
jako když pravá nádoba se najde k víku,
nebudu více jisti ze své vinice a svého fíku,
pít z cisteren tvých, země, zatnu pěst.
I řeknou přátelé, hle zesnul jest.
Však zatím hvězdných úžehů mne chrániž vlahost lidská!
Patřiti lásce tváří v tvář, o smrti, smrti blízká,
nahý jak pramen vytrysknuvší přivyk jsem.
- Psí štěkot ticho neskonalé trhá, hučí zem.
Vprostřed vesmíru koktajícího mé slovo jasné
zastaví slunce v pohybu, květ, dokud neuhasne.
Věc každou jménem pravým nazvu, hlasem svým
mlčení hvězdná vyvážím.
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PO Ž N Í C H
Kraj všechen ostříhán a holý jako dlaň,
nebesa proudy ohně vylévají naň.
Kožichu stébel zbavena a k obzoru až pustá
se táhnou pole rezavá a prázdno jejich vzrůstá
dnem každičkým, však nic už letos nestane se
v té vodorovnosti, jež pečeť slunce nese.
A život našlapující si zširoka
zas kruh svůj uzavírá jednou do roka.
Zas k noci vše se obrátí a zdřímne v Pánu,
čekání tíživé se skloní k mému lánu.
Však nyní oblečen v své krve stravující šat
poslední stéblo zprahlých mezí cítím plápolat.
I síra v květech třezalek se hořce k nebi vznímá,
žízeň se rozpálila proti mně a před ukrutenstvím
smolného deště paprsků se všechen v sobě chvím.
Brambořišť zeleň brčálová ze sil posledních
naději ke kořenům poutá na dně lích,
a srdce strádajíc si dává stejnou práci
a srdce vznícené krev k místům ohroženým vrací,
jsouc v zbroji pravdy hotovo vždy proti frontám dvěma,
jsouc v nebezpečí zde, leč k úniku se nemá.
Vozové hradby oblaků rachotí denně jinam,
já dechem ohnivým zde všechno v sebe spínám.
Jedinou jiskérkou by vzplály smolné lesy,
však ty se neděsíš pekelnou výhní proniknut z paprsků diamantových si spleta prut
jak svatý Prokop v pluh zapřáhneš běsy.
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K V Ě T N Á NEDĚLE
Zvonění sýkorek se z korun stromů hlásí,
v hájích se rozehrály sladké koncerty,
daleký vítr cestou znaven uléhá si,
procitlý motýl chvěje se jak rty.
Svislostí jehnědí nesmírně dojat vzhůru
prostorem obnažených větví popatříš,
z propasti sírnaté až do andělských kůrů
jde tebou cesta každá jako kříž.
Obrazů hrůzou obrněných krev si žádá,
příkrosti nedostupné srdce vzplanuvší,
strom náruč rozevřel a věčnost mladá
z pupenců porozvitých v tebe zasrší.
Rameno ohnivé do výše vodu váží,
stín dlaně Hospodinovy se v pršce mih,
kupí se oblaka nad lesů černou stráží,
jak anděl vcházíš do všech skutků svých.
Kladivo sluneční už první květy kuje,
krev v spáncích prudce tepe do souzvuku s ním,
něha jak děťátko, jímž bouře pohupuje,
vykřikne k tobě mízy vzlyknutím.

VĚNOVÁNÍ
I léta nádhera tuhnoucí v klasu zralém,
i na terasách noci hvězdný Jerusalém,
hvozdů chorály mohutné i ticho v nebesích
líbeznost vaši chválí v hlasech svých.
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Pro kouzlo rukou poutající lehce
i bludným balvanům se od vás nechce, nechce,
a růže ohnivé i modré kosatce
tulí se k vám umírajíce přesladce.
Mé smysly dokořán a z dálky nedozírné
do vyhne krve duje v trýzni sírné jak o lilii opřen o vás vím,
co odpovědět hlasům podsvětním.

GEORG B R I T T I N G

VELKÁ VODA
Ve vánočním týdnu přišla nečekaně obleva. Zelená voda Dunaje stoupala, barvila se do žlutava jako hlína, pak skoro do hneda
jako káva, valila se v černavých vírech, stoupala a stoupala. Kmeny
stromů a loďky, jež se utrhly s řetězů, pluly dolů po proudu, točíce
se ve vírech. Připlouvaly vytržené, rozstřapené keře, ve vlasové
spleti kořenů visely ještě slepené hroudy hlíny a bíle svítící oblázky,
a na plovoucím ostrově z travin a nabobtnalého rákosí seděl velký
zajíc, mrznoucí, udivený, jak se dostal na tu úžasně rychlou plavbu.
S pleskajícíma rukama se převalila řeka přes břehy a vrhala do sklepů
bahno a vodu, a brzy jezdily s pleskotem ulicemi malého města
čluny.
Kousek za branami stály u Dunaje vedle sebe dva nízké domy.
Za svítání se Jakub probudil, mrazilo ho to ve vlhkém plátně, a když
se posadil v posteli ve svém přízemním pokoji, viděl, jak se na
podlaze zrcadlí voda. Vyskočil z postele, voda mu omývala kotníky,
stoupl si před lože své ženy, třásl jí, až se probudila, a poručil ustrašené, aby šla hned do města k svým rodičům. Sám prý ještě
chce vzíti k sobě důležité papíry, peníze, šperky a podobné věci,
dát část nábytku na půdu a přijít pak za ní, a ovšem před tím také
dát vědět o mokré návštěvě svému sousedu Jindřichovi. Zena šla,
s vykasanými sukněmi, opatrně se brodíc vodou, a Jakub se za ní
díval, až zmizela ve vlající mlze. Pak šel zaplavenou zahradou, až
ke kolenům mu již dosahovala voda, ke svému člunu, jenž byl přivázán ke kolu, který už jen vrškem vyčníval ze záplavy. Posadil
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se na lavici k veslům, zapálil si dýmku a díval se lhostejně na neustálé stoupání řeky. V Jindřichově domě se nic nehnulo, bylo slyšet
jen tiché šumění, daleko široko byla jen mlha a hladina vody, a jako
ostrovy se tměly oba domy.
Když řeka vystoupila až k oknům prvního poschodí Jindřichova
domu, zavezl Jakub svůj člun několika údery vesel ke zdi a zabouchal na okenice. Jindřich spáč, vždycky spí tak dlouho, sukničkář
nadával Jakub, Jindřich líný, Jindřich krásný, se podíval vyplašeně
z okna, viděl vodu, vodu žlutou a zpěněnou, a viděl Jakubův záchranu přinášející člun a ani se tolik nelekl, obyvatelé břehů jsou
vždy připraveni na takové věci, a proti škodě je ostatně pojištěn,
zakýval a zmizel, rychle se oblékl a opět se objevil u okna a zakřičel na Jakuba: »Sem!« a již byl jednou nohou přes pažení, hotov,
že nastoupí. Ale Jakub se vůbec neměl k tomu, aby jej vzal k sobě,
nýbrž přivázal člun k blízkému stromu, jenž sahal suchými větvemi
k nebi. Pak začal se založenýma rukama domlouvat Jindřichovi, aby
se přiznal, že ho podváděl s Elsou, jeho ženou. »Co?« křičel Jindřich, »cože jsem udělal?« smál se Jindřich a jiskřil svýma malýma
černýma očima. Ani slova pravdy prý není na tom obvinění, jak
jen mohl on, Jakub, uvěřit takovým hloupým řečem. Ze je vzorem
všech ctností, Elsa, jeho žena, jež ho nikdy nezradila ani slabikou,
ani pohledem, a naléhal, »Jeď sem s člunem a nech mne vstoupit,
ty žárlivý blázne!« a »hahaha« smál se zvučně a srdečně Jindřich
chycený do pasti.
Jakub se jen usmíval, dotěrná voda stoupala, už tekla okny do
prvního poschodí, takže bylo třeba, aby Jindřich vystoupil o schod
výše, chtěl-li pokračovat ve své rozmluvě s Jakubem, a to chtěl, na
mou věru. Jakub právě ovinoval řetěz člunu o vrcholek stromu,
jenž, mokrý, se sténáním se ohýbal, když Jindřich se zase opřel
o okno a začal opět ujišťovat, jak vůbec nechápe, že na něj mohlo
vzniknout takové čertovské podezření, na něho, jenž se nikdy nedotkl nějak nepoctivě paní Elsy. Stále mluvil, s jiskřivýma očima
a stále a stále si rozčileně jezdil rukama do vlasů, až na něho Jakub zavolal strašným hlasem, že byl vždycky lhář, ale aby aspoň
teď, v tváří v tvář smrti řekl pravdu! Že on, manžel, zde počká
v člunu, až se utopí, jiného si ani nezasluhuje, a myslí-li si, cizoložník, že se pokusí uplavat, tu, tu že má pořádné veslo, a tím mu
dá pak přes hlavu, kterou při plavání bude přece chtít držet nad
vodou.
Mlha zhoustla, převalovala se jako oblaka kouře, nebylo vidět
město, jež bylo blízko s mohutnými domy a věžemi, a hnědý tok
se valil, huče a mluvě něco nesrozumitelného. Bude-li voda stoupat
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se stejnou rychlostí dále, dosáhne brzy druhého poschodí domu,
a třetího nebylo, pak už byla jenom střecha. Jindřich krásný, Jindřich
v úzkostech, mluvil pořád dále, že je ovšem pravda, že se díval na
Elsu přátelskýma očima, a jednou, řekl, že jí dal úkradkem, a jak
toho teď lituje, jednou že jí dal dokonce polibek, že to nechce popírat, vůbec ne. Ale, pokusil se žertovat, to přece není takový zločin,
a že na každého jednou přijde slabá chvíle, a to mu nesmí mít Jakub
tak za zlé, a aby ho už vzal do člunu, pro Boha nebo ve jménu
tří ďáblů, a zavezl ho do města, hned a rychle.
Jakub se usmíval dál svým desným usměvem. »Proklatě! proklatě!« křičel Jindřich a tloukl pěstí do okenního prkna a plival do
vody, a že tedy, když už to chce vědět, dobře, ano, jednou, jedinkrát, ne víc než jedinkrát ho podvedl s Elsou. Ženy, vždyť to také
ví, jsou vždy chtivé cizího mužského těla, a ženy, řekl, jsou jako
děti, jež ode všeho chtějí míti, je to takové, to není třeba brát tak
vážně, ale samozřejmě, dodal, že on, Jindřich, jenž byl odjakživa
přítelem Jakubovým, dobrým přítem, že on ovšem mohl býti rozvážnější a pevnější, a že se stydí, že se teď má přiznávat k takovým
věcem.
Jakub vyslechl zpověď s klidem, úsměv nezmizel z jeho obličeje, pohrával si vesly a houpal se v člunu a neříkal nic, a neříkal
docela nic, a to přimělo Jindřicha, aby pokračoval ve svém vyznání
a řekl přímo, že to bylo častěji než jednou, ano pokušení, řekl,
takové to bývá, ale tak často, jak si myslí Jakub, tak často, že to
opravdu nebylo.
Jakub vstal v houpavém člunu, jako vstává soudce, vyhlašuje-li
rozsudek, a chladným hlasem soudce řekl Jindřichovi, že teď zemře,
a aby se vzdal vší naděje, a že brzy bude voda dost vysoko, a že
chce zůstat a přihlížet. A opět si sedl, nevšímal si už odsouzence,
díval se kamsi do dálky, díval se, jak vlny dorážejí na příď lodi,
jak se příď zdvíhá a klesá, stále a stále, a vůbec už neposlouchal
zuřivce na okně, jako kdyby již dávno byl na něho zapomněl.
Až ten konečně zamlkl a ticho přinutilo Jakuba, že vzhlédl
k muži na okně, a tu si mlčící muži dlouho hleděli do očí, a Jindřich
četl v pohledu svého soudce, že proti rozsudku není odvolání, a odešel od okna do domu, zmizel V domě.
Přeložil L. Gregor
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R A I N E R M A R I A RILKE

Z »ŽIVOTA M N I Š S K É H O «
(Kniha hodinek)

Tu chýlí se chvíle ta nad čelem mým
a zvonivě jasně mě tne:
mé smysly se zachvějí. Cítím: teď smím i chápu se tvárného dne.
Nic nebylo hotovo, než já to zřel,
vše dění kryl mrákotný stín.
Mé zraky jsou zralé, a vše, co jsem chtěl,
krokem nevěsty přichází na pokyn.
Nic není mi malé, a já to mám rád,
na zlato barvou nanáším
a ve výši držím, a někomu snad
duši tím povznáším.
*

Vždy v rostoucích kruzích já žiji své žití;
ty nad věcmi táhnou se jako dým.
Byť poslední neměl se podařiti,
přece se o něj pokusím.
Kol Boha tak kroužím, kol pradávné věže
v tom kroužení staletém;
a nevím: zda sokol, bouř bez otěže
či mohutný chorál to jsem.
*

Tam na jihu, kde vavřín zdobí bránu,
klášterů, o mnoha svých bratřích vím;
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i vím, jak lidsky oni chápou Pannu,
sním o každém z těch mladých Tizianů,
jímž řeřaví Bůh proudem plamenným.
Když v sebe sám však chci se zahleděti:
můj Bůh je temný a jak u kořenů
ta tma, v níž ony mlčelivě ssají.
Jen z jejich tepla do výšky že ženu,
víc nevím nic, neb všechny moje sněti
hluboko spí a jenom větrem vlají.

SONETY ORFEOVI
II. 16.
Stále námi drásán při závrati,
místem je ten bůh, jež léčí nás.
Zarputilci, chceme jenom znáti,
ale on je sdílnost a sám jas.
Ba i čisté, svaté žertvy plání
nevpustí on jinak k sadům svým,
než že k cíli podle s v é h o zdání
usměrňuje její dým.
Pouze mrtví smějí pít
z pramene zde námi s l y š e n é h o ,
bůh když jim, těm mrtvým, mlčky kyne.
Pro nás jen ty hřmoty nehostinné.
Jehně z pudu pak víc ztišeného
rolničku si žádá slyšet znít.
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II. 21.
Zahrady zpívej, mé srdce, jichž neznáš; ty sady jak vázu
vylitou do skla, tak plné jasu, kam nepřijdeš snad.
Vody a růže tam z Ispahanu či ze Sirazu
blaženě zpívej a veleb jak nikdo dosavad.
Ukaž, mé srdce, že nikdy jich nepohřešuješ.
Pro tebe že jsou ty jejich smokve dozrávající.
A s jejich vzduchem, jenž za květu ve vidlici
dvou haluzí jako by v podobu houstl, že obcuješ.
Vymyť ten omyl, že jest vůbec jaké postrádání
pro toho, kdo se již rozhodl: býti!
Hedvábné vlákno, přišlo's až do středu tkání.
Ať s kterýmkoli z těch obrazů vnitřně jsi jednotno, - přec
(a buď to jen chvilka ze strastiplného žití)
pociťuj, že se tu míní ten celý, ten slavný koberec.
II. 24.
Ó slasti vždy nová, jíž plní nás pórnatý jíl!
Kdo pomáhal řadě těch prvních pionýrů?
A přesto vznikala města v zátokách míru,
voda a olej přesto se do džbánů lil.
Bohy, ty v odvážných plánech jsme rozvrhovali,
které nám nevlídný osud náš rozbíjí zas.
Ale jsou nesmrtelní. Musíme, malí,
naslouchat tomu, kdo nakonec vyslyší nás.
My však, rod v tisíciletích: matky a otci,
dítěte příštího plni vždy více a víc,
by jednou nás předstihlo zdarem a zkrušilo mocí.
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My, odvážlivci, což máme my čas!
A jenom ta smrt, ta ví, vše zatajujíc,
co jsme a čeho vždy získává, půjčujíc nás.
Přeložil Václav Renč

C H A R L E S PÉGUY

POKÁNÍ
Tak co je to pokání, mé dítě, co to tedy je v pokání? Jaká
tedy je ta tajná ctnost (síla) pokání.
Toť zvláštní, milé dítě, toť podivné, toť znepokojující.
Co to tedy je tak neobyčejného v pokání.
Jak je to znepokojující.
Jaká je ta síla, to tajemství, co to tedy musí být tak neobyčejného
v pokání,
že ten hříšník,
že jeden platí za sto, nebo vlastně za devadesát devět
(přesně počítáno),
že ten hříšník platí zrovna tolik,
že ten hříšník, ten jediný hříšník konající pokání, platí tolik,
těší tolik, dělá tolik radosti na nebesích jako devadesát devět spravedlivých, kterým pokání netřeba.
A že ta zbloudilá ovce dělá zrovna tolik radosti pastýři,
dobrému pastýři,
že jich nechává v pustině, in d e s e r t o, na místě opuštěném,
devadesát devět, které nezbloudily.
V čem, jaké tedy je to tajemství,
jak to, že jeden může platit za devadesát devět.
Což nejsme všichni děti boží? Stejně, jeden jako druhý.
V čem, jak a proč se jedna ovce rovná ovcím devadesáti devíti.
A hlavně proč zrovna ta, která zbloudila, k t e r á v z a l a za
s v é , rovná se zrovna devadesáti devíti jiným, devadesáti devíti
nezbloudilým.
Proč, jaké tajemství je to, jaká záhada je to, toť podezřelé, jak,
proč, v čem by se jedna duše měla rovnat duším devadesáti devíti, to je trochu silné.
To je přece jen trochu silné, když se to tak vezme kolem a
kolem.
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Co je to za chytráctví.
Zrovna ta duše, která se ztratila, která vzala za své, platí zrovna
tolik, dělá na nebesích radosti zrovna tolik jako těch devadesát devět
jiných.
Jako těch devadesát devět, které nezbloudily.
Nikdy.
Které se neztratily, které nezhynuly.
Nikdy.
Které zůstaly pevné.
To je nespravedlivé. Co je to za výmysl, tento nový výmysl.
To je nespravedlivé. Je zde duše (a zrovna ta, která se ztratila),
která platí, která čítá, která těší zrovna tak, jako těch devadesát
devět nešťastných, které zůstaly neochvějné.
Proč; v čem; jak. Je zde člověk, který na váze boží váží zrovna
tolik, kolik devadesát devět.
Který váží zrovna tolik. Který váží možná víc. Potají. Člověk
nikdy neví. Věru se obávám. Potají se vtírá dojem, že váží víc,
když čteme toto podobenství.
Tak tedy zde je hříšník, řekněme, který váží aspoň tolik jako
devadesát devět spravedlivých.
Který váží možná i víc. Člověk nikdy neví. Jakmile jednou
vkročil do nepravosti.
Už neví, kam jde.
Řekněme to slovo, hle člověk nevěrný, musí se to říci, nesmíme se báti toho slova.
Který platí víc než sto, než devadesát devět věrných. Jaké mysterium je to.
Jaká tedy asi je ta neobyčejná síla pokání.
Která prý stokrát vyvažuje i věrnost.
Netřeba nám nic povídat. Velmi dobře víme, co je to pokání.
Člověk, konající pokání, je pán, který není zrovna hrdý na sebe.
Který není zrovna hrdý na své skutky.
Protože to, co dělá, musí se to říci, to je hřích.
Člověk, konající pokání, je pán, který se stydí za sebe a za
svůj hřích.
Za to, co udělal.
Který by se rád viděl pod zemí.
Který by hlavně chtěl, aby to nebyl udělal.
Nikdy.
Skrýt se, prchnouti před tváří boží.
A co znamená také ta drachma, která platí za devět drachem
sama jediná.
Co ta tu chce.
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A přece právě ho a nikoho jiného, právě tu ovci, právě toho
hříšníka, právě toho kajícníka, právě tu duši
Bůh, Ježíš přináší na ramenou, opustiv ty ostatní.
Totiž, chci říci, nechav je (jenom) na ten čas samy sobě.
Pokání, víme to, to už není tak skvělá věc.
To není tak oslnivé.
(Je pravda, že Bůh nikdy neopouští nikoho.)
Je to pocit zahanbující, chci říci pocit hanby.
Hanby zákonné a náležité.
Je to zkrátka skutek zahanbující.
Pokání, to už není žádné chytráctví. Tak co.
Ten člověk, konající pokání, se nejen rovná jinému, nejen že
se rovná spravedlivému, a už to by bylo trochu příkré.
Ale rovná se devadesáti devíti, rovná se stu, rovná se celému
stádu.
Abych tak řekl.
Cítíme, že, kdyby bylo třeba, rovnal by se počtu ještě většímu
a že by byl milován ještě víc
v tajnosti srdce.
V tajnosti věčného srdce. Tak co.
Dítě, milé dítě, ty víš co. Toť právě to.
To, že zhynula; a že byla nalezena.
To, že umřela; a že zase ožila.
To, že umřela a že se zase probudila.
Ježto všechno je třeba bráti do písmene, milé dítě,
doslova tak, jak Kristus umřel a vstal z mrtvých,
tak ta ovce byla ztracena, tak ta ovce umřela,
tak ta duše umřela a z vlastní smrti vstala z mrtvých.
Rozechvěla i srdce boží.
Chvěním obavy a chvěním naděje.
Dokonce i chvěním strachu.
Chvěním znepokojení
smrtelného.
A potom, a tak, a také
toho, co je spojeno s obavou, strachem, znepokojením.
Toho, co následuje obavu, strach, znepokojení.
Toho, co kráčí s nimi, toho, co je spojeno s obavou, se strachem, se znepokojením
svazkem nerozlučným, svazkem nerozpojným,
časným, věčným, poutem nerozpojným,
rozechvěla srdce boží
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dokonce i chvěním naděje.
Vložila i do srdce božího božskou Naději.
Hle, milé dítě, jaké tajemství. Hle jaké mystérium.
Hle, jaká velikost (ztajená), jak neuvěřitelné zřídlo velikosti je
v tom pokání.
V tom zahanbujícím pokání. Tajně, veřejně zahanbujícím a ve
skutečnosti
možná nejslavnějším ve všem. Neboť pokání člověka
je korunování naděje boží.
To zahanbující pokání, stydící se za sebe a nevědoucí, kam
se skryt,
kam skryti svou hlavu, stydící se, svou hlavu, červenou od
hanby, rudou od hanby,
svou hlavu, posypanou popelem a hlinou
na znamení hanby a lítosti,
kam skryti svou hanbu a svou lítost.
Ale Bůh se za ni nijak nestydí.
Neboť očekávání toho pokání,
úzkostné čekání, naděje v to pokání
rozezvučela naději v srdci božím,
vzbudila nový cit,
téměř neznámý, jakoby neznámý, vím dobře, co chci říci,
vykřesala, rozbušila cit jakoby neznámý v samém srdci božím,
v srdci jakoby novém.
Boha jakoby nového. Rozumím si, vím, co chci říci.
Boha věčně nového.
A to pokání samo
bylo pro něho, v něm, korunováním naděje.
Neboť všechny ostatní Bůh je miluje v lásce.
Ale tu ovečku, tu Ježíš miloval v naději.
A všechny ostatní, jednoho vedle druhého Bůh nás miluje v milosrdenství.
Ale hříšníka, byl jednou den, kdy ho Bůh miloval v naději.
Všechno je třeba bráti do písmene, milé dítě.
Bůh miloval, Bůh od něho očekával.
Bůh, jenž je vše, měl v co doufat, od něho, od toho hříšníka !
Od toho nic. Od nás. Byl přiveden k tomu, přivedl se k tomu, do
toho postavení, že měl v co doufat, že měl co očekávat od toho
bídného hříšníka.
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Taková je síla živé naděje, mé dítě,
síla života, slib, život, síla života a slib, pramenící v srdci naděje
a znovu tryskající v samém pokání,
v bídném pokání.
Jako jedinečná síla mízy v srdci nějakého dubu.
Všichni jsme děti boží, milé dítě, stejně; jeden jako druhý.
Všechno je třeba bráti do písmene, milé dítě,
doslova ta duše, která rozezvučela naději boží, která korunovala
naději boží
jako Ježíš jsouc mrtva (mrtvější než Ježíš) z vlastní smrti vstala
z mrtvých.
(Mrtvější než Ježíš, neskonale mrtvější, navěky mrtvější, neboť
byla mrtva smrtí věčnou).
Jako Ježíš vstala z mrtvých.
A stejně jak o velikonocích všemi zvony vyzváníme na oslavu
Ježíšova zmrtvýchvstání,
Kristus vstal z mrtvých!
stejně Bůh za každou duši, která se zachrání, vyzvání pro nás
velikonoce v ě č n é .
A říká: Vždyť jsem to povídal.
Zvlášní záměna úloh, zvláštní obrat, svět naruby.
Síla naděje.
Všechny city, kterými jsme povinováni Bohu,
Bůh sám je začal pociťovat k nám.
On sám se přivedl k tomu, do toho postavení, on sám k tomu
byl přiveden, svolil, aby tam byl přiveden, k tomu, do toho postavení, že je začal pociťovat k nám.
Zvláštní síla naděje, podivné tajemství, není to ctnost (síla) jako
ty ostatní, je to ctnost proti těm ostatním.
Staví se proti všem ostatním. Obrací se zády, abych tak řekl,
k těm ostatním, ke všem ostatním,
a vzdoruje jim. Všem ctnostem. Všem tajemstvím.
Pluje, abych tak řekl, proti nim, pluje proti proudu.
Pluje proti proudu těch ostatních.
Není ani trochu otrocká; to dítě má tvrdou hlavu.
Odmlouvá, abych tak řekl, svým sestrám; všem ctnostem, všem
tajemstvím.
Když plují dolů, ona pluje nahoru (to je počínání velmi správné),
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když všechno pluje po proudu, ona jediná pluje proti proudu
a tím je zdvojuje, zdesateronásobuje, rozmnožuje do nekonečna.
To ona udělala ten převrat, ten obrat největší ze všeho,
(možná že je to největší její skutek)
(kdo by to byl tušil, že taková moc, že svrchovaná moc byla
dána té malé
Naději)
ten převrat, že všechno, co jsme povinni dělat pro Boha,
Bůh sám nás předchází, Bůh sám to první dělá pro nás.
Všechno, co jsme mu povinni říkat, dělat, dělat vůči němu.
A všechno, co jsme povinni pociťovat k Bohu,
Bůh sám to první pociťuje k nám.
Ten, kdo miluje, se právě tím uvádí,
jenom tím, od té chvíle, do závislosti,
ten, kdo miluje, upadá do otroctví toho, kdo je milován.
Je to obyčej, je to obecný zákon.
Je to osudové.
Ten, kdo miluje, upadá, uvádí se do otroctví, do jařma otroctví.
Závisí na tom, koho miluje.
A přece právě tuto situaci, milé dítě, si Bůh vytvořil tím, že
nás miluje.
Bůh ráčil doufat v nás, protože od nás laskavě něco doufal, čekal.
Situace žalostná, odplata (v odplatu) za jakou lásku,
záruka, výkupné jaké lásky.
Podivná odplata. A byla v podmínce, v samém řádu, v povaze
té lásky.
Přivedl se do toho podivného postavení, obráceného, do té žalostné situace, že on něco čeká od nás, od nejbídnějšího hříšníka.
Ze on něco d o u f á od nejbídnějšího hříšníka.
Ze on tím závisí na nejbídnějším hříšníku.
A na nás.
Tam se dal zavésti svou velikou láskou, tam se přivedl, tam
byl přiveden, tak zkrátka se dal přivésti.
Tam dospěl, tam je.
Tam, kde jsme povinni býti my, přivedl sebe.
K tomu, do toho postavení.
Ze se musí bát, doufat, zkrátka očekávat něco od posledního
z lidí.
Ze je v rukou posledního z hříšníků.
(Ale což tělo Ježíšovo není v každém kostele v rukou posledního z hříšníků.
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Vydano na milost a nemilost posledního z žoldnéřů.)
Že se od nás musí obávati všeho.
(Že by se měl obávati, už to je příliš, už to je vše),
(i kdyby jen sebe méně, a zde je to vše)
(i kdyby jen sebe méně, kdyby to nebylo téměř nic, takřka nic)
taková je situace, do níž se Bůh mocí naděje,
aby naději bezděky pomáhal,
dal přivésti
před hříšníkem.
Bojí se o něho, protože se bojí za něho.
Rozumíš, říkám: Bůh se bojí o hříšníka, protože se bojí za
hříšníka.
Když se za někoho bojíme, bojíme se o něho.
Právě pod tento obecný zákon Bůh svolil postavit se.
A podrobit se mu.
Té obecné úrovni.
Strpěl, aby byl postaven pod tento obecný zákon.
Musí čekat, co se hříšníkovi uráčí.
Přivedl se do toho postavení.
Musí doufat v hříšníka, v nás.
Musí, je to nesmyslné, musí doufat, ž e se z a c h r á n í m e .
Nic nemůže dělat bez nás.
Musí poslouchat naše nápady.
Musí čekat, že panu hříšníkovi se uráčí mysliti trochu na svou
spásu.
Takovou situaci si Bůh vytvořil.
Ten, kdo miluje, upadá do otroctví toho, kdo je milován.
Právě tím.
Ten, kdo miluje, upadá do otroctví toho, koho miluje.
Bůh se nechtěl vyhnouti tomuto obecnému zákonu.
A pro svou lásku upadl do otroctví hříšníkova.
Obrácené tvůrčí dílo, to je tvůrčí dílo naruby.
Stvořitel je teď závislý na svém tvoru.
Ten, který je vše, se přivedl, strpěl, aby byl přiveden, dovolil,
aby byl přiveden na tu úroveň.
Ten, který je vše, závisí na tom, očekává, doufá od toho, který
nemůže nic,
a který může všechno, bohužel, neboť všechno mu bylo odevzdáno,
všechno mu bylo svěřeno,
všechno mu bylo dáno,
všechno mu bylo odevzdáno, do rukou, do jeho hříšných rukou,
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v důvěře,
v naději,
všechno mu bylo dovoleno.
V naprosté důvěře.
Byla mu odevzdána, byla mu dovolena jeho vlastní spása, Kristovo tělo, naděje boží.
Bůh se přivedl do takového postavení. Stejně jak nejbídnější
tvor svobodně mohl
svobodně poličkovati Ježíšovu tvář,
tak poslední z tvorů může z Boha učiniti lháře
nebo bytost pravdomluvnou.
Hrozné odevzdání.
Hrozná výsada, hrozná odpovědnost.
Stejně jak Ježíš na věky věků odevzdal své tělo
v nuzných kostelích
svévoli posledního z žoldnéřů,
tak Bůh na věky věků odevzdal svou naději
svévoli posledního z hříšníků.
Jako se oběť vydává v ruce katovy,
tak Ježíš se vydal v ruce naše.
Jako se oběť vydává katovi,
tak Ježíš se vydal nám.
A jako se vězeň vydává žalářníkovi,
tak Bůh se vydal nám.
Tak jako nejhorší bídník mohl poličkovat Ježíše,
a musilo tak být,
tak nejhorší hříšník, nejnešťastnější hlupák,
nejbídnější hříšník může zvrátit, může splnit
naději boží;
nejbídnější hříšník může svrhnout korunu, může nasadit korunu
naději boží.
A od n á s Bůh očekává,
zdali jeho naději korunu nasadíme nebo zdali ji svrhneme.
Hrozná láska, hrozné milosrdenství,
hrozná naděje, odpovědnost opravdu hrozná,
Stvořitel potřebuje svého tvora, přivedl se k tomu, že potřebuje svého tvora.
Nic bez něho nemůže.
Je jako král, který by se byl do rukou každého ze svých poddaných zřekl prostě svrchované moci.
Bůh nás p o t ř e b u j e , Bůh p o t ř e b u j e svého tvora.
Odsoudil se tak, abych tak řekl, odsoudil se k tomu.
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Chybíme mu, chybí mu jeho tvor.
Ten, který je všechno, potřebuje toho, který není nic.
Ten, který může všechno, potřebuje toho, který nemůže nic.
Odevzdal svou plnou moc.
Ten, který je všechno, není nic bez toho, který není nic.
Ten, který může všechno, nemůže nic bez toho, který nemůže
Tak mladá naděje
obnovuje, staví na nohy, přetváří,
staví před nás všechny záhady,
stejně jak zvedá všechny ctnosti.
Můžeme mu chybět.
Neodpovědět na jeho zavolání.
Neodpovědět jeho naději. Scházet. Chybět. Nebýti tam.
Hrozná moc.
Výpočty boží mohou naší vinou dopadnouti špatně.
Předvídání, předtuchy, prozřetelnosti boží
mohou naší vinou dopadnouti špatně,
vinou hříšného člověka.
Úradky boží mohou naší vinou zklamati.
Moudrost boží může naší vinou umdlíti.
Hrozná svoboda člověka.
Všechno můžeme zkaziti.
Můžeme býti nepřítomni.
Nebýti tam toho dne, kdy jsme voláni.
Můžeme neodpovědět na volání
(vyjma v údolí Posledního soudu).
Hrozná přízeň.
Můžeme chyběti Bohu.
Do takového stavu se přivedl,
do zlého stavu.
Přivedl se do takového stavu, že nás potřebuje.
Jaká to neopatrnost. Jaká to důvěřivost.
Dobře, špatně umístěná, to závisí na nás.
Jaká to naděje, jaká to umíněnost, jaká to zaujatost, jak nevylečitelná síla naděje.
V nás.
Jaké to zbavení se, sebe, své moci.
Jaká to neopatrnost.
Jaká to neprozíravost, jaká nepředvídavost,
jaká neprozřetelnost
Boha.
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Můžeme chybět.
Můžeme chybit.
Můžeme ochabnouti.
Hrozná přízeň, hrozná milost.
Ten, který dělá všechno, se obrací k tomu, který nemůže dělat nic.
Ten, který dělá všechno, potřebuje toho, který nedělá nic.
A stejně jak my vyzváníme o velikonocích všemi zvony,
ze všech sil,
v svých nuzných, v svých vítězných kostelích,
na slunci a v krásném počasí velikonočního dne,
tak Bůh za každou duši, která se zachrání,
vyzvání všemi zvony velikonoce věčné.
A praví: Hleďme, nezklamal jsem se.
Právem jsem důvěřoval tomu chlapíkovi.
Byla to dobrá povaha. Byl z dobré rasy.
Syn dobré matky. Byl to Francouz.
Právem jsem mu důvěřoval.
A my, my máme své neděle,
svou krásnou neděli, neděli velikonoční,
a pondělí velikonoční,
ba i úterý velikonoční, který je také svátek,
tak veliké jsou to svátky.
Ale Bůh také má své neděle na nebi.
Svou velikonoční neděli.
A také zvony má, když chce.
A co je to taky s těmi deseti drachmami.
To je, jako by se řeklo deset liber.
Co to zas je, ten příběh s deseti drachmami.
Co zde chce, ta drachma, platící tolik co devět jiných.
Podivné počty, jako kdyby někdo řekl libra, platící tolik co
devět jiných liber,
devět zrovna takových. Jaká to podivná aritmetika.
A přece takové jsou, milé dítě, počty boží.
Takové byly, milé dítě, počty Ježíšovy. Není sporu o tom;
není pochybnosti o tom, že na nebi jsou dvě rasy světců.
Dva druhy světců.
(Na štěstí se spolu dobře snášejí).
Zrovna tak jako královští vojáci a kapitáni
jsou z jedné nebo z druhé rasy, ale všichni jsou Francouzi.
A přece tvoří jedinou armádu.
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A všichni vojáci královi (z armády královy) a kapitáni.
Ale pocházejí zkrátka z toho neb onoho kraje.
Nebo okresu. Jedni z toho, jiní z onoho.
Buď s druhého břehu Loiry, nebo s tohoto břehu Loiry.
Tak (a jinak), je třeba říci to, jsou, je třeba říci to slovo, dvě
rasy světců na nebi.
Dvě časné rasy.
Dva druhy světců.
Každý je hříšník. Každý člověk je hříšník. Ale konec konců
jsou dvě veliké rasy, jsou dva odvodní okresy.
Je dvojí odvodní okres světců, kteří jsou v nebi.
Jsou ti, kteří pocházejí, kteří vycházejí ze spravedlivých.
A jsou ti, kteří pocházejí z hříšníků.
A to je těžký úkol.
Je to úkol nemožný pro člověka.
Zvědět, kteří svatí jsou větší.
Jsou tak velicí jedni i druzí.
Jsou dvojího původu (a přece všichni, dohromady, stejně, jsou
světci v nebi; stejně velicí) (boží světci)
jsou dvojího původu, ti, kteří pocházejí ze spravedlivých, a ti,
kteří pocházejí z hříšníků.
Ti, kteří nikdy nebudili vážné obavy,
a ti, kteří budili nepokoj
smrtelný.
Ti, kteří neprobouzeli naději, a ti, kteří naději probudili.
Ti, kteří nikdy nebudili strachu, vážných obav, a ti, nad nimiž
se již takřka zoufalo, chraň nás toho Bůh.
Jaký to veliký boj.
Ti, o kterých se nikdy nic neslyšelo,
a ti, o kterých bylo slyšáno
slovo
smrtelné.
Jsou dvě skupiny, je dvojí původ, je dvojí rasa svatých v nebi.
Boží světci pocházejí ze dvou škol.
Ze školy spravedlivého a ze školy hříšníkovy.
Z kolísavé školy hříchu.
Na štěstí je učitelem vždycky Bůh.
Jsou ti, kteří pocházejí ze spravedlivých, a ti, kteří pocházejí
z hříšníků.
A to se pozná.
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Na štěstí v nebi není žádná žárlivost.
Naopak.
Protože je tam obcování svatých.
Na štěstí nijak nežárlí jedni na druhé. Ale naopak všichni vespolek jsou spojeni jako prsty na ruce.
Neboť všichni vespolek tráví všechen svůj čas po celý boží den
pohromadě tím, že kují pikle proti Bohu.
Před Bohem.
Aby píď za pídí Spravedlnost
krok za krokem ustupovala Milosrdenství.
Činí násilí Bohu. Jako dobří vojáci bojují píď za pídí,
(bojují se spravedlností)
(jsou věru nuceni)
pro spásu ohrožených duší.
Drží se dobře. Celí nadšení, celí oživení nadějí,
smělí proti Bohu,
(ale mají také oporu, ochranu, vysokou protekci.
Znamenitého ochránce, milé dítě, a znamenitou ochránkyni.
Znamenité (jiné) spiknutí, nad nimi, zakrývající jejich veliké
spiknutí,
ochraňující jejich veliké spiknutí.
Znamenitou advokátku u Boha.
Advocata nostra)
Neboť i naši ochránci a naši světci, i naši svatí ochránci
sami mají ochránce a ochránkyni.
Světce a světici.
Který je (která je) zrovna tak
(a sedmdesátkrát víc) vysoko nad nimi, jak jsou nad námi
oni sami.
Který je (která je) pro ně totéž, co oni jsou pro nás, a sedmdesátkrát totéž, co oni jsou pro nás.
Takové je šílenství naděje.
A jsouce kryti, povzbuzováni tím vysokým spiknutím,
protekcí toho vysokého spiknutí,
úplně jsouce prosyceni nadějí, drží se jako dobří vojáci.
Bojují píď za pídí, obhajují území píď za pídí.
Není možné představit si, co všechno dělají, co všechno vymýšlejí
pro spásu ohrožených duší.
Kus po kuse vám vyřvávají
z království zkázy
ohroženou duši.
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Tak Bůh nechtěl,
nelíbilo se mu,
aby v koncertě byl jenom jeden hlas.
Nelíbilo se jeho moudrosti.
A jeho spokojenosti.
Nechtěl být chválen jediným hlasem,
jediným sborem,
a potírán.
Ale stejně, jak ve venkovském kostele bývá více hlasů,
chválících Boha,
na příklad mužů a žen.
Nebo také mužů a dětí.
Tak na nebi se zalíbilo, bylo příjemné jeho moudrosti.
A jeho spokojenosti.
Aby byl chválen, aby byl veleben, aby byl potírán dvěma hlasy.
Dvěma řečmi, dvěma sbory.
Bývalými spravedlivými a bývalými hříšníky.
Aby píď za pídí Spravedlnost couvala před Milosrdenstvím.
A aby Milosrdenství postupovalo.
A aby Milosrdenství vyhrávalo.
Neboť kdyby byla jenom Spravedlnost a kdyby se do toho
nevměšovalo Milosrdenství,
kdo by byl spasen.
Přeložil Jaroslav Zaorálek

JAN V I L I K O V S K Ý

O STAROČESKÉ POESII
Téměř všecka dochovaná básnická díla staročeská jsou anonymní
- skutečnou výjimku tvoří toliko Smil Flaška a jeho Nová rada; Závis se svou jedinou známou písní je pro nás stále spíše jen jméno
než literární osobnost. Anonymita je stav vůbec běžný v středověké
poesii, u nás se však projevuje o to markantněji, že neznáme žádných
autorů kromě jediného a proto nevíme nic o vzniku, existenčních
podmínkách a osudech naší staré poesie, kdežto ve většině ostatních
literatur je známo vždy aspoň několik autorů, jejich život a tvorba
a podle nich se mohou posuzovat ostatní díla anonymní. Takového
měřítka u nás nemáme, jsme odkázáni jen na dohady a kombinace,
opřené o vnitřní svědectví děl samých, v nichž se proto se zvýšenou pátravostí shledávají všecky stopy a náznaky, jež v nich zanechala empirická osobnost spisovatelova. Ale i ty jsou velmi skrov122

né, jak to logicky vyplývá z celkově neosobního rázu středověké
literatury, a proto je řešení otázek autorských značně nesnadné
a výsledky, k nimž se dospívá, jsou vždy více méně neurčité,
konkrétních a bezpečných závěrů o autorovi, nebo představy o podmínkách, za jakých dílo vznikalo, se nelze dobrat. Nanejvýš se
s jakousi pravděpodobností určí, k jaké společenské vrstvě autor
patřil, a vysloví se eventuelně i několik dalších dohadů o poměrech
a okolnostech, v jakých žil a jež se obrážejí v jeho díle. Nad to se
obyčejně ještě z díla zjišťují názory autorovy. V nich, a vůbec v ideové stránce se také spatřuje hlavní, snad i jediná, originalita naší
staré literatury, jak to posledně vyjádřil Arne Novák: »V celém
staročeském písemnictví není původního básníka, není samostatné
slovesné látky vyvážené z domácího života, není forem, které by
neměly svých předloh na západě, ale za to jest tu ve verši i v prose
mnoho praktické moudrosti životní i veřejné, mnoho jadrné didakse
a s gnómickou pádností formulované tendence, mnoho mužně pevných projevů uvědomění národního a státního.« Při tom se však obyčejně přehlíží, jak málo skutečně osobního je v těchto názorech, jež
bývají ku podivu uniformní i při dílech zcela různorodých a daly by
se konec konců redukovati na formuli, že autor je hlasatel a přívrženec dobra a odpůrce každé špatnosti; jakési individuality dodává některým jen živější uvědomění národní. Stejný obraz objevuje se při
téměř každém díle, pokud se vůbec o autorovi uvažuje, a k této
jednotvárnosti se pojí nemenší jednotvárnost a bezvýraznost obsahu
většiny děl a způsobu, jakým bývají traktována. A úplně přirozený
výsledek tohoto stavu je, že celá naše stará poesie je pro nás úplně
mrtvá, předmět zájmu jen profesionálního a odborného. Nebylo by
však možno, oživiti i tuto literaturu bez spisovatelských individualit
a přiblížiti ji vnímavosti dnešní doby ? K tomu cíli bude třeba aplikovati na ni metody, jichž se dopracovala literární historie při studiu ostatních literatur středověkých, přinésti nová hlediska a položití si nové
otázky. V přítomném článku chceme si všimnouti otázky, zda vystačíme s běžnou představou, že většina staročeských básní je dílem
lidí, píšících pouze ze záliby, a nevyhovoval-li by známým faktům
lépe předpoklad spisovatele z povolání.
»Platno nenie již pravenie«, neboť ho nikdo neposlouchá - pominuly již časy, kdy se básnická činnost vyplácela: Tak se začíná
staročeský veršovaný překlad Ezopa, a úvod rozvíjí ze široka myšlenku, že pokles záliby v básních souvisí s všeobecným úpadkem
všech ctností, nad nimiž dobyla rozhodného vítězství paní Křivda
a její pomocnice, mezi kterými zaujímá nejpřednější místo Lakota.
Antipatie vůči lakotě patří vůbec k charakteristickým rysům středověkého básníka - právě její opak, štědrost, patří v básnické představě
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ke kardinálním ctnostem ideálního rytíře. Je to zcela pochopitelné,
vždyť na této štědrosti závisel nejen morální úspěch, nýbrž především
i podmínky hmotné existence středověkého spisovatele, který nepěstoval básnickou činnost jen ze záliby nebo z módy. Pochopili
bychom tedy citovaný povzdech, v naší literatuře ojedinělý, v nějž
se ovšem mísí i resignovaný tón laudatora temporis acti, nejlépe jako
výrok básníka, který se svou literární činností živil. Brucknerův pokus, prohlásiti tato slova za pouhou věcně bezvýznamnou rétorickou
floskuli, pokus, který podniká proto, aby mohl setrvati při tvrzení, že
autor Ezopa pochází z řad šlechtických, je pochybený: jednak je toto
místo svou konkrétností u nás ojedinělé, nejde tedy o běžnou frázi,
a za druhé je sotva správné, apriori nepřijímat autorova slova v jejich
vlastním smyslu, neprokážeme-li, že jsou vskutku míněna jen obrazně. Podobné pokusy odepříti věcný význam těm několika málo
konkrétním datům, jež máme ze staročeské poesie - další takový
příklad jsou snahy o jiné datování Nové rady proti formálnímu
svědectví obou dochovaných rukopisů - mohou vésti jen k tomu,
že se nám nikdy nepodaří dobrati se určitých fakt a vystihnouti
plněji, než se děje dosud, životní podmínky naší nejstarší literární
tvorby. Spisovatelé z povolání vyskytují se ve středověku ve všech
evropských zemích, proč by nemohli býti i u nás? Ze o nich nemáme vnějších svědectví, ještě nerozhoduje, snad pozornější studium
dochovaných památek, přihlížející při tom ustavičně k současným
poměrům evropským - vždyť podmínky kulturního života a jeho
formy jsou v středověké Evropě celkově jednotné - vynese na světlo
více známek, nasvědčujících předpokladu, že i u nás větší část literatury vytvořili nikoli amatérští diletanti, nýbrž spisovatelé, jimž tvorba
nebyla pouhou hrou, nýbrž i existenční potřebou a nutností. Ne ovšem v tom smyslu, že by byli chtěli vyjádřiti sebe, taková touha je
středověkému člověku úplně cizí, nýbrž tak, že se svou činností živili.
Spisovatel, který se v středověku chtěl svou literární činností
živit, neměl před sebou mnoho možností. Jedna z nich byla, že se
připojil k družině některého šlechtice, který mu zabezpečil existenci
a jemuž se za to básník odplácel podle svých možností, t. j. v podstatě tím, že šířil svými skladbami slávu svého patrona. Míti v své
družině básníka patřilo zejména od XII. století, s rozkvětem rytířství,
přímo k dobrému tónu společenskému, a básníci rádi vykládají, že
každý pravý rytíř nalézá zálibu v dobrých básních. Vyskytovali se
ovšem často i šlechtici, kteří měli skutečný a živý zájem o literaturu a poskytovali básníkům nejen obživu, nýbrž i myšlenky a náměty k jejich činnosti a leckdy jim opatřovali i prameny potřebné
k složení díla. U nás Přemysl Otakar II. dovedl shromáždit na svém
dvoře celou skupinu literátů, z nichž někteří přímo propagovali a hájili
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jeho politické snahy a plány, jiní zase tvořili z jeho podnětu svá díla,
jež nepřímo sloužila také ke glorifikaci králově. Podobně z přímého
podnětu Karla IV. vznikají knihy Jana ze Středy o sv. Jeronýmovi,
český překlad Pulkavy, knihy o dětinství Ježíšově atd. Stejné pochopení pro literaturu projevují i někteří šlechticové, jejich zájem
však, pokud o něm máme zprávy, týká se jen literatury německé.
Do jaké míry by bylo lze předpokládati analogické poměry při vzniku
starších básní českých, o tom se nelze odvažovat ani dohadu.
Spisovatel, jemuž se nedostalo trvalého útulku a tím i hmotného
zajištění na některém hradě, musil choditi za svým publikem od hradu
k hradu, od města k městu, a žíti z odměny, které se mu dostalo za
přednášení literárních děl. Protože pak publikum, před něž se svou
recitací předstupoval, a jeho požadavky byly co nejrozmanitější, přibíral nepochybně spisovatel, který neměl tak bohatý repertoir vlastních skladeb, aby mohl vyhověti všem nárokům, k recitování i díla
cizí. Ze i u nás byli autoři, kteří se recitováním živili, vyplývá podle
našeho mínění zcela jasně z četných rýmových a slovních shod,
které navzájem spojují velkou část veršované literatury staročeské.
Zásluhu o jejich zjištění získal si svými cennými studiemi Havlík.
Jejich nejcennější a všeobecně přijatý výsledek je chronologické zařazení Alexandreidy, jejíž vznik je tím posunut za naše nejstarší
legendy a tím i za rok 1306. Dalším domýšlením dají se však z fakt,
Havlíkem sebraných, vyvoditi i jiné závěry. Havlík vysvětluje rýmové a slovní shody, které mezi jednotlivými básněmi zjistil, tím,
že autoři skladeb pozdějších četli, a snad i memorovali, díla starší.
Nepoložil si však otázku, proč tak činili. Lze mysliti především na
důvody povahy spíše technické - básník se tak učí, osvojuje si
básnickou řeč a techniku svého předchůdce a usnadňuje si tak práci.
Tento důvod má jistě velkou váhu, právě v době, kdy se spisovný
jazyk vlastně teprve tvoří, a tedy na př. pro autora Alexandreidy
by bylo lze takové vysvětlení docela dobře přijmout. Ale při dílech,
jež pocházejí z doby pozdější a v nichž se neprojevuje takové úsilí
o formální dokonalost, pravděpodobnost tohoto výkladu je velmi
malá. Za to se však objevuje jiná možnost: Básník četl starší díla,
nikoli však pro svou zábavu nebo poučení, nýbrž předčítal či recitoval je širšímu publiku, které nedovedlo čisti a toužilo slyšeti
vyprávění. Neboť středověké literární dílo se nedostává k svému
publiku ve formě knižní, jako dnes, nýbrž cestou přednesu - není
vnímáno očima, nýbrž sluchem. To je stav přirozený v časech, kdy
znalost čtení byla omezena na úzkou vrstvu vzdělanců - i když
nebyla tak vzácná, jak byla ochotna věřit doba, která mluvila o » t e m ném středověku« - a kdy i pro člověka čtení znalého bylo obtížné
opatřiti si »knihu«, aby mohl ukojiti svou touhu po literatuře. Bás125

nik musí zde sám vyhledati své publikum a přednésti mu dílo své
či cizí. Častým předčítáním osvojil si pak nepochybně jednotlivé
obraty, spojení slovní a rýmová, někdy i celé verše cizích skladeb,
jež přednášel, tak, že jich potom nevědomky užíval při své vlastní
tvorbě. Takové případy jsou známy v literatuře jak německé, tak
francouzské, i v jiných, a jistě netvořily výjimku ani u nás. Tímto
způsobem by bylo možno vysvětliti značnou část rýmových shod,
zjištěných Havlíkem.
Že i staročeské básně byly určeny k přednášení, nikoli k tiché
četbě doma, jakou známe dnes, by bylo lze dokazovat různě, kdyby
o tom vůbec mohly vzniknouti vážné pochybnosti. Jistý náznak
poskytují tu již staročeské názvy pro literární dílo - je zváno buď
ř ě č nebo p r a v e n i e ; oba tyto termíny naznačují spíše přednes než
četbu. Je ovšem i termín s k l á d a n i e a s k l a d a t e l (což u Klareta
odpovídá latinskému poeta), ty však označují původně básnickou
činnost, kdežto p r a v e n i e spíše dílo samo (rozlišení Jirečkovo),
a jsou výrazem středověkého pojetí básnické činnosti, která není
tvorbou, jako ji chápeme a pojímáme dnes, nýbrž jen skládáním
a přetvářením daných elementů. Mimo to i v povaze velké části
staročeských skladeb se jasně projevuje, že jsou určeny přímo k mluvenému přednesu. Sem patří především legenda o sv. Prokopu. Nemyslíme tu ani tak na její začátek S l y š t e s t a ř í i v y děti, jenž se
v různých obměnách nachází i v celé řadě jiných básní, jako na fakt,
že autor tu opětně přerušuje proud svého vyprávění a obrací se
k publiku vyzývaje je k pozornosti, nebo napomínaje, aby se řídili
příkladem Prokopovým. Zvláště názorný je verš: P o s e ď t e m á l o
m l č i e c e , u s l y š í t e d i v ó v viece, tedy zcela jasná představa autora-vyprávěče, přednášejícího své vypravování shromážděnému posluchačstvu, jež více méně pozorně sleduje jeho řeč. Další verš:
o t o m u s l y š í t e , až p o č t u j e š č e málo, dosvědčuje pak, že
i tato nepříliš rozsáhlá legenda - převyšuje sotva 1100 veršů - nebyla recitována zpaměti, nýbrž předčítána. Vykládati všecky tyto
náznaky, jež tvoří úplně konsistentní celek, jako pouhá klišé, by
mnoho nepomohlo, neboť taková klišé se musela přece někdy a nějak vytvořiti, nemohla býti mechanicky přenesena z německé či
latinské literatury - v daném případě ostatně máme latinskou předlohu, a v ní většinu těchto míst, kde se autor obrací přímo k poslouchajícímu obecenstvu, nenalézáme. Mimo to je v legendě místo,
kde se autor obrací k posluchačstvu s prudkým výpadem, vyzývaje
»lejchéře a hostáky«, kteří rádi bloudí světem a snaží se na důvěřivých lidech vylákati jejich majetek, aby se obrátili a dali se na
pokání. V díle, určeném pouze k četbě, taková výzva nemá smyslu,
neboť by se nemohla dostati právě k těm, jimž jest adresována.
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Můžeme tedy pro tuto legendu považovati charakter díla recitativního (určeného k přednesu) za zajištěný.
A to není případ ojedinělý. K stejnému výsledku lze dospěti,
byť i jinou cestou, při t. zv. rajhradském Umučení; to je krátká (404
veršů) skladba o umučení Kristově, časově asi druhá báseň staročeská o tomto thematu. Kdežto nejstarší báseň, dochovaná jen v zlomcích, byla zřejmě povahy epické, podobně jako je Umučení Hradecké, je Umučení rajhradské pouze rýmované kázání na Velký
pátek, jak lze bezpečně prokázati rozborem jeho stavby. Po krátkém desetiveršovém úvodu - mimochodem si všimneme, že i ten
začíná P o s l o u c h e j t e . . . - přichází vlastní thema V z e z ř i na t v á ř
J e z u K r i s t a ; následuje nejprve popis tváře Kristovy a potom, od
v. 61, běžná distinkce, že na tvář Kristovu a tedy i na Krista je
třeba hleděti trojím způsobem: 1) jako na otce, 2) j a k o h l e d í p á n
na v ě r n é h o s l u h u (tento bod má zase trojčlenné dělení), 3) jako
na mistra dobrého. 2e jednotlivé body jsou tak nestejnoměrně traktovány, je běžná vlastnost středověkých kázání, a nacházíme ji právě
tak jako zde i v latinských kázáních téhož rukopisu, jenž nám dochoval toto české veršované kázání. Veršovaná kázání nepatří v středověkých literaturách k výjimkám, vyskytují se v počátcích literatury
anglické právě tak jako francouzské a německé, není tedy důvodu,
proč by nemohlo býti i u nás. S povahou velkopátečního kázání
se shodují velmi dobře i citáty biblické i z církevních autorů (Jan
Ústozlatý, Bernard, Anselm) a způsob, jakým jsou uváděny. Kázání
pak je již svou podstatou určeno k přednesu, nikoli ke čtení a mohli
bychom tu snad i viděti doklad, jak se duchovní bránili konkurenci
světských vyprávěčů, na jejichž oblibu si tak často stěžují, bojujíce
proti nim týmiž prostředky, které jim získaly takovou popularitu.
Snad i některá jiná ze staročeských básní s duchovním námětem
vznikla z podobného podnětu.
Není snad třeba rozváděti toto thema dále, a můžeme považovati za prokázanou skutečnost, že i u nás v XIV. stol. větší část
literární produkce je publikem vnímána sluchem, nikoli očima. Ostatně i v dílech, kde autor stojí více v pozadí, nalézají se většinou
aspoň náznaky podobných poměrů. Tak na př. i autor Alexandreidy,
když posílá pryč nepříznivé kritiky, vyjadřuje se v termínech, ovládaných představou básníka-recitátora, nikoli soukromé četby (ne přítel, t e n se oddálí), a vkládaje episodu o Paridovi, omlouvá
se: n e n í - l i to l í n o p o s l o u c h a t i . V této souvislosti by snad bylo
možno připomenouti poznámku, zachovanou v jednom rukopise při
životě Pilátově, že byl zapsán rukou Zikmunda z Nezěva »et pronunciatus per šaškonem W. de Maczowicz«, která je však bohužel
příliš stručná, než aby z ní bylo možno vyvozovati nějaké závěry.
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Ke čtení určuje své spisy výslovně Štítný, a podobně autor Sváru
vody s vínem.
Z toho, že středověký spisovatel, který chtěl seznámiti publikum se svým výtvorem, musil sám před ně předstoupiti a přednésti mu své dílo, vyplývají různé důsledky, jimiž se středověký
literární život podstatně liší od dnešního. Vztah autorův k publiku
je daleko užší a bezprostřednější: autor byl přímo vystaven kritice
svého posluchačstva, jež měla pro něho tím větší význam, že na
ní závisela namnoze i existence autorova. Necháme však nyní tento
aspekt stranou, a nebudeme se zabývati ani významem faktu, že
při středověkém díle básnickém je vyprávěč skutečně přítomen, není
ho tedy třeba teprve uvádět, čímž odpadají všechny problémy, s tím
spojené, s kterými se setkáváme v pozdější epice (románě). Všimneme si jen, jak se projevuje recitativní ráz díla v jeho stavbě. Autor
má při své práci na mysli ustavičně nejen své thema, nýbrž i publikum, které se tak stává důležitým činitelem, ba základním předpokladem celého díla. Tento ohled na publikum se jeví ovšem v různých skladbách různě, místy markantněji, jinde skrytěji. Dílo, jež
nedostáváme do rukou, nýbrž vnímáme toliko sluchem, mělo by
obsahovati v svém textu i titul, eventuelně i jméno autora, datování a pod. Těmto požadavkům odpovídají aspoň některé básně
staročeské. Tak nacházíme přesný titul uvedený aspoň při třech
skladbách, Sv. Mařie s nebes chvála na počátku, v Umučení Roudnickém a v Nové radě na konci. V Nové radě je v těchto závěrečných verších vyjádřeno i datum složení. Ze je těchto případů
tak málo, působí jednak okolnost, že středověký autor vůbec zřídka
stanoví p ř e s n ý titul svého díla, jednak i fragmentárni dochování
staročeských básní, kde ve velké části případů chybí právě začátek nebo konec, jenž mohl tyto údaje obsahovati. Dokladů, kde by
bylo uvedeno jméno autorovo, nenacházíme, vyjma brněnskou legendu o sv. Kateřině, v níž je uveden jako skladatel díla slepý Jakub
- tu však nevíme, nebylo-li toto jméno již v latinské předloze, jako
bylo beze změny přejato jméno Theotima, údajného autora legendy
o sv. Markétě. Podobné pochybnosti vyskytují se i při chvále sv.
Mařie, kde několikráte přichází jméno Levštejn; tu se však zdá
pravděpodobnější, že Levštejn je jméno skladatele českého (bylo by
podivné, že by autor českého zpracování sledoval tak otrocky svou
předlohu, že by napodobil i její otázky: Levštejne, buď otázán; to
já Levštejn tieži sebe, a pod.). Tyto dva pochybné případy je poměrně málo v srovnání s ostatními literaturami; v literatuře německé
bývají anonymní hlavně skladby obsahu duchovního, jež tvoří velkou část naší staré básnické tvorby. Vedle toho by snad k vysvětlení
této anonymity mohla přispěti i existence spisovatelů z povolání:
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autor nepotřeboval uváděti v e s v é m rukopise své jméno, a když
jeho skladbu přednášel někdo druhý, nechtěl se jistě příliš chlubiti,
že přednáší dílo cizí. Akrostichy, jež se z latinské literatury rozšířily i do literatur národních, se u nás v této době nevyskytují.
Za to se vyskytují dosti často prology, které jsou z části pouhým překladem cizojazyčného originálu, mnohdy však jsou přidány
vlastní prací českého skladatele. Bývají pro ně také hledány předlohy v jiných básních cizích, jako na př. pro úvod Alexandreidy
(Pastrnek), ale pravděpodobně zcela zbytečně. Jejich vznik třeba vysvětlovati spíše vlivem středověké poetické teorie, jak si ji středověk zkonstruoval z rétorické teorie a básnické prakse starověké.
Středověká poetika věnuje velikou pozornost rozmanitým způsobům, jak začíti básnické dílo. S oblibou rozlišují začátek přirozený
a umělý, a k umělému patří podle jejich předpisů začátek s proverbiem, t. j. příkladem, nebo sentencí, jež nesouvisí s vlastním thematem díla. Takový je právě známý prolog Alexandreidy, a celá
jeho struktura je úplně ve shodě se středověkou teorií i praksí. Druhý
podobný příklad poskytuje úvod veršovaného Ezopa. Oba tyto prology jsou pozoruhodné i jinak, prvý pro polemiku proti nepříznivým kritikům, druhý zase pro stížnost, že dnes, v době autorově,
se literární činnost již nevyplácí. Že pro skladatele Alexandreidy
můžeme předpokládati skutečnou znalost středověkých poetických
teorií, projevují i další partie jeho díla zcela jasně, tak na př., když
vložená vypravování charakterisuje formálně jako digresi, a to jak
popis Asie, přejatý z Gualthera, tak i vypravování o Priamovi a Tróji,
které přidává sám. Jiný podobný doklad je jeho slovní hříčka se
slovy s v ě t a s v ě t l ý , patřící k oblíbené figuře etymologické, kterou
nalézáme i v štokholmské legendě o sv. Kateřině (člověk, psané ovšem
czlowyek, interpretováno jako z l o a věk). Ale i u autorů méně literárních, k jakým patří skladatel legendy prokopské, vyskytují se
náznaky, svědčící o tom, že ani jim nebyly tyto teoretické předpisy naprosto cizí; autor tu podává popis svatého Prokopa, jehož
nenalezl ve své předloze, a zřejmě jen proto, aby vyhověl buď požadavkům obecenstva nebo teorii, která někdy popisy velmi zdůrazňuje.
Literární činnost za středověku vyžadovala vůbec veliké dovednosti a důkladného technického školení. Teoretické poetiky jsou
především ovšem latinské, ale i básníci, tvořící v národních jazycích,
si musili osvojiti určité znalosti, jež byly předpokladem jakékoli
literární činnosti. V tomto ohledu jsou velmi zajímavé a nejlépe
známé poměry v Irsku, kde existovaly přesné předpisy o látce,
kterou musil adept básnického umění absolvovati, než se mu dostalo
právního postavení básníka. Ještě zajímavější paralelu by snad bylo
možno nalézti v poměrech indických. Literatura sanskrtská jeví
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v lecčems shodné rysy s našimi literaturami středověkými. I zde
je poesie neosobní a generalisující, i tu je chápána úplně racionalisticky ; i když se uznává nutnost nadání, klade se snad ještě větší
váha na školení a na cvik. Básník musí míti rozsáhlou životní zkušenost, musí podrobně ovládati gramatiku i zákony forem metrických,
znáti dobře existující poesii a cvičiti se velmi horlivě a velmi trpělivě. Také cíl básníkův se dosti shoduje s pojetím středověkým:
je to jednak poskytnout ušlechtilé zábavy, jednak - a v tom se liší
od evropských - dosáhnouti slávy. Devisa básníka středověkého je
naproti tomu nejlepe vyjádřena horácovským: »aut prodesse volunt
aut delectare poetae«; ani tu ani tam básník nechce vyjádřiti sebe,
nýbrž buď bavit nebo hlásati pravdu. V Indii didakse není tolik zdůrazněna, ačkoli se v praksi uplatňuje podobně. Také indičtí básníci
jsou odkázáni na patronanci králů a šlechty. Bylo by poučné vysledovati podrobněji, do jaké míry je tento stav výsledkem předcházejícího vývoje a v čem je způsoben shodnými společenskými
podmínkami. Jakýsi střední člen by bylo možno spatřovat v hellenistické době řecké literatury a v poaugustovské poesii latinské.
Na evropském kontinentě nenacházíme v starší době nic podobného,
nutnost technického školení je však samozřejmá. Pro německou
literaturu bylo na př. upozorněno na důležitost vzdělání jazykového,
aby básník užíval správných rýmů a nezabránil sám svému dílu
ve větším rozšíření příliš jednostranně dialektickým rázem. Také
z Francie zaznívá ohlas podobných jazykových nesnází (stačí vzpomenouti jména Conon de Béthune). U nás máme prvé zprávy o jazykových diferencích až u Husa, patrně v starší době nebyly dialektické rozdíly tak veliké. Více než o jazykovou stránku jde však
o zpracování látky, pro něž v latinských poetikách existovaly předpisy velmi podrobné, jež si dovedly proklestiti cestu i do tak rozšířeného odvětví praktické literatury jako je skládání dopisů. Musíme
se tedy i zde, při formálním rozboru našich básní, míti na pozoru,
abychom nepovažovali za individuální rysy autorovy, co je obecným
majetkem jeho doby.
Předpoklad, že i u nás byli spisovatelé z povolání, mohl by snad
vnésti více světla do různých sporných otázek. Jako příklad lze uvésti otázku o vzájemném poměru jednotlivých versí Alexandreidy,
které se považují za dílo jediného básníka. Havlík, uvažuje o této
otázce, nedovedl si představiti, že by vzdělaný, nadaný, a stejně
obratný autor, jakým by musil být pozdější upravovatel Alexandreidy (v srovnání s původním skladatelem díla), mohl dáti přednost
upravování staršího díla před skládáním nového. Lze však pochopit
zcela dobře, že se spisovatel-recitátor snažil vyhověti poptávce a podával posluchačstvu to, co od něho žádalo, v tomto případě Ale130

xandreidu, užil však volnosti, jakou mu poskytovala doba, neznající
autorského práva, a upravil si cizí dílo podle svého vkusu nebo
potřeby. Tím ovšem nechceme tvrditi, že by v daném případě toto
vysvětlení bylo skutečně správné - pro thesi o jediném autoru jsou
i jiné důvody chtěli jsme toliko zdůrazniti nutnost, užívati při řešení podobných otázek jen argumentů, odpovídajících skutečnostem
středověkého života a uvarovati se před přenášením dnešních představ
do minulosti.
Podobně by bylo asi správnější přičítati největší část odchylek
od původního a správného textu, které nalézáme v pozdějších přepisech četných básní staročeských, spíše pozdějším upravovatelům
než písařům, jak se to namnoze až dosud činí: průměrný písař si
sotva ztěžoval práci měněním své předlohy.
Zajímavá je i otázka, pro jaké publikum byly určeny básně
našich autorů. Několik je zřejmě pro kruhy aristokratické, jako Alexandreis, Dalimil, Nová rada, Rada otce synovi, snad i Ezop. Ostatní,
především zejména skladby rukopisu Hradeckého, pokud jsou ur.
čeny k přednášení, obracejí se evidentně k publiku nižšímu, městskému - tím nemá ovšem být řečeno, že nemohly býti recitovány
i jinde, ale celkový obzor autorův a náměty, jež v nich jsou zpracovány, lze vysvětliti jedině městským prostředím. Pochybné jsou
případy jako na př. velká legenda o sv. Kateřině, která se svou zálibou v dialektice zdá býti určena spíše pro kruhy vzdělanější. Je
zajímavé, jak poměrně málo je skladeb výslovně aristokratických.
Určením skladeb spíše než jejich původem bude asi třeba vysvětlovati i názory v nich hlásané, což je moment, na který se v našem
literárně historickém zkoumání dosud bral ohled jen nepatrně. Neboť
autor středověký, i když poučuje, kárá, napomíná atd., nehlásá názory svoje, nevyslovuje sebe, je pouze mluvčím společnosti, pro
kterou tvoří a která může jeho práci odměniti.
Závěrem se ještě chceme dotknouti díla dvou staročeských
autorů, jednoho předpokládaného a jednoho skutečného. V naší literární historii se dosud - mimo kritickou reservu Spinovu a odchylné datování Chaloupeckého - neozval žádný hlas proti závěrům,
k nimž svými studiemi o Hradeckém rukopise dospěl Havlík. Ten
usoudil z četných výrazových, slovních a rýmových shod mezi jednotlivými skladbami v něm obsaženými, že jsou všechny (vyjma
snad sv. Jana) dílo jediného autora. Mezi jinými argumenty užívá
Havlík i tvrzení, že na jednoho básníka poukazuje i technika verše
a rýmu. Toto tvrzení je zcela nesprávné, jak poučuje již prvý pohled na básně samotné: Desatero a Satiry jsou psány pravidelným
osmislabičným veršem, veršů nepravidelných je - i když nebereme
v úvahu evidentní chyby písařské, které se dají opraviti buď pomocí
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druhých rukopisů nebo dosazením správneho tvaru jazykového přibližně 7%, a jsou to téměř výlučně jen verše 7slabičné a 9slabičné. Abychom dovedli oceniti tuto pravidelnost, stačí připomenouti,
že v svatovítském rukopise Alexandreidy je nepravidelných veršů,
jež třeba klásti na vrub opisovači, nikoli autorovi, celých 15% (opět
hlavně verše 7slabičné a 9slabičné). Naproti tomu má legenda o Prokopovi osmislabičných veršů jen na 60%, ze zbývajících 40% je
téměř polovina veršů lOslabičných a 11slabičných, které se v Desateru vůbec nevyskytují. Ještě nápadnější je to při Umučení, které
je vlastně psáno »bezrozměrným« veršem: osmislabičných veršů je
tu jen třetina, asi stejně mnoho je veršů o 9 až 11 slabikách, a vyskytují se dokonce i verše až dvacetislabičné. Mluviti za tohoto
stavu věcí o stejné technice verše ve všech skladbách není ovšem
možno. Také případy, kde jsou sdruženy čtyři rýmy, respektive
asonance, jsou rozděleny po jednotlivých skladbách nestejnoměrně:
kdežto v Umučení a Pláči verše takto spojené tvoří na 40 % všech
veršů, v Radostech tvoří jen čtvrtinu, ale v Satirách již jen asi 11%,
v Desateru 7% a v Prokopovi dokonce jen 5%. Nelze tu uplatňovati
ani námitku, že jde o různé druhy literární, neboť legenda o Prokopovi je právě tak epická jako Umučení. Počítati s možností,
že to jsou skladby z různých dob básníkova života a že se v nich
projevuje jeho vývoj, také nelze, poněvadž jsme především o těchto
věcech ze středověku velmi málo informováni a mimo to je těžko
určovati spojovací členy mezi bezrozměrným Umučením a pravidelností Desatera. Také autorův poměr k látce a k předlohám se
v jednotlivých skladbách značně mění, a autor nevystupuje ve všech
skladbách stejně. Shody, které mezi jednotlivými skladbami nesporně
jsou, a jejichž zjištěním si Havlík získal nepopiratelných zásluh, lze
vysvětliti zcela dobře předpokladem, že aspoň některé básně jsou
dílem spisovatele z povolání. Shody ty nejsou ostatně všecky toho
druhu, aby nutily předpokládati všude přímou souvislost. Podobných
rýmových spojení bychom nalezli mnoho i v dalších skladbách,
které jsou jistě jiného původu (na př. v Tandariášovi), jde tu prostě
o běžné rýmy, které byly obecným majetkem (tak soudí i Spina).
Nesmíme ostatně zapomínati ani na to, že se nám ze staročeské
literatury mnoho ztratilo, z nejstarších legend a z Alexandreidy dokonce více, než je dochováno, a leckterá rýmová spojení mohla
pocházeti i z těchto míst, jichž dnes neznáme. Důsledné provedení
Havlíkova postupu by vedlo leckdy k závěrům velmi podivným;
je vždy poněkud nebezpečné hledati příčinnou souvislost mezi skladbami náhodně zapsanými v jednom rukopise. Proto bude třeba znovu zhodnotiti cenný materiál, Havlíkem snesený. Zdá se, že v Hradeckém rukopise aspoň Prokop, Umučení a Desatero patří třem
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různým skladatelům. (Nejnověji Jakobson vyslovil předpoklad, že
legenda prokopská je přepracována autorem rukopisu Hradeckého
ze starší, bezrozměrné skladby; o Umučení se Jakobson nevyslovil.)
Nesmíme také přeceňovati mravokárné snahy skladatele Desatera;
je charakteristické - a povšiml si toho i Havlík - jak málo místa
věnuje positivnímu výkladu Desatera a jak naproti tomu prodlévá
při vyličování přestupků proti němu; větší cenu měla pro něho zřejmě dobře vyprávěná anekdota, didakse tvoří spíše nezbytný rámec
než vlastní účel díla.
Druhou poznámkou chceme poukázati, že bude třeba pozorně
přezkoumati způsob dochování jednotlivých básní staročeských; i tou
cestou bude snad možno dospěti k novým poznatkům. Při líčení
spisovatelského významu Smila Flašky z Pardubic klade se vždy
veliký důraz na jeho sbírku přísloví. Proti starším názorům, které
v ní viděly jen soubor lidové moudrosti, upozornil již Feifalik, že
se v ní vyskytují i překlady rčení biblických a rýmované verše původu zřejmě umělého; Flajšhans pak prokázal knižní původ velké
části sbírky. Možno však jíti ještě dále než Flajšhans a vysloviti
o povaze celé sbírky jiný dohad. Přísloví tato dochovala se, jak známo, v jediném rukopise (v archivu schwarzenberském v Třeboni)
s označením P r o v e r b i a atd. Vezmeme-li termín p r o v e r b i a takto sám o sobě, jak to učinil Palacký a potom všichni po něm, nelze
mu dáti jiný význam než přísloví. Všimneme-li si však i předcházející části rukopisu, naskytne se jiná možnost: počátek rukopisu
obsahuje florilegium, výbor pozoruhodných a zajímavých veršů z různých autorů klasických i středověkých. A v tomto florilegiu objevuje se opětovně termín p r o v e r b i a na označení výboru veršů
z některého autora, tak Proverbia Theodoli, Pamphili, sermonům
Horacii, epistolarum Ovidii, Juvenalis atd. Vedle p r o v e r b i a vyskytuje se pro taková excerpta i označení v e r s u s , ba dokonce i spojení P r o v e r b i a v e r s u u m (Ovidii de Ponto). Je jasno, že oba
termíny označují tutéž věc, sbírku veršů, vybraných z hotových děl
literárních. Takové výbory se vyskytují hojně v rukopisech po celé
Evropě, a všude bývají označovány termíny v e r s u s , p r o v e r b i a
a někde i f l o r e s . Bylo by příliš odvážné vysloviti domněnku, že
i při sbírce Flaškově má slovo p r o v e r b i a stejný význam jako zde?
Jazykový usus rukopisu, a pravděpodobně i jeho majitele a z velké
části i původce, Oldřicha Kříže, svědčí pro přípustnost tohoto výkladu
(i v rejstříku rukopisu, psaném rukou Křížovou, je stejné označení,
p r o v e r b i a F l a s s k o n i s jako p r o v e r b i a T h e o d o l i ) . To by
pak znamenalo, že vůbec nejde o sbírku přísloví a lidové moudrosti,
nýbrž o výběr zajímavých úsloví a frasí, vzatých z nějakého rozsáhlejšího, snad veršovaného spisu bakaláře Flašky. Jisté pochybnosti
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by snad mohla vzbuditi okolnost, že tu není uvedeno jméno spisu,
z něhož by tato excerpta pocházela, ale podobné případy se vyskytují i ve florilegiu latinském ( p r o v e r b i a J u v e n a l i s ) . Poněvadž
pak, jak konstatoval již Flajšhans, toliko jediné z těchto proverbií se
shoduje s Novou radou, vyplývalo by z toho, že jde o spis docela
jiný, nám neznámý (sr. Lupáčovu zprávu o J u v e n i l e c o n s i l i u m
čili J u v e n e s c o n s u l t o r e s ) , a snad dokonce i důsledek, naznačený rovněž již Flajšhansem, že tento bakalář Flaška není totožný
se Smilem Flaškou, autorem Nové rady. Dochovaný rukopis proverbií je patrně neúplný, neboť na poslední straně, která je z velké
části prázdná, je poznámka: d e f i c i t .
Vrátíme-li se po této exkursi k otázce, od níž jsme vyšli, můžeme výsledek shrnouti asi tak: z uvedených dokladů vyplývá dost
jasně, že předpoklad spisovatele z povolání mohl by se i v naší staré
literatuře osvědčiti jako dobrá pracovní hypothesa a přispěti k vyjasnění některých zjevů, jež nebyly až dosud uspokojivě vyloženy.
Bylo by snad možno namítnouti, že takový spisovatel, jenž cestoval
za svým publikem s místa na místo, by nebyl v podstatě nic jiného
než vagant, kterého se právě autor přítomného pojednání snažil v jiné
práci z naší literární historie odstraniti. Ale tato kontradikce je jen
zdánlivá: ve skutečnosti jde v obou případech o touž věc, abychom
totiž nehledali v naší staré poesii výraz osobního zážitku, který tam
nemůže být, a abychom viděli její podstatu a kvality v tom, v čem
skutečně jsou, a to je možno jen, přihlížíme-li ustavičně k osobitosti
středověkého kulturního života. Byl-li některý autor náhodou vagant
či ne, je úplně vedlejší, rozhodující je, abychom se naučili porozuměti jeho cíli a podle toho mohli hodnotiti i jeho výkon.
Bibliografii k citovaným staročeským spisům podává J. Jakubec, Dějiny české
literatury I., 2. vyd. - Z jiné literatury u v á d í m : H. Schneider, Heldendichtung,
Geistlichendichtung, Ritterdichtung, Heidelberg, C. Winter 1925, zvl. str. 208 nn. E. Faral, Les arts poétiques du XIIc et XIIIC siècle, Paris, H. Champion, 1924. H. Brinkmann, Zu Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung, Halle, Niemeyer,
1928. - A. B. Keith, A. History of Sanskrit Literature, Oxford, Clarendon Pres,
1928, str. 388 nn. - R. Thurneysen, Die irische Helden und Königsage I—II, Halle,
Niemeyer, 1921. - A. Novák, Dějiny č. literatury v Čsl. vlastivědě VII, str. 27.
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THEODOR

HAECKER

VERGILIUS
FATUM
et sic fata Jovis poscunt.

Teologickým principem Aeneidy nejsou ta četná jména olympských bohů, teologickým principem Aeneidy je f a t u m ; veliké básnické dílo nemá přirozeně žádných teoretických výkladů, ale je založeno na tomto mysteriu, jež je v své podstatě nevystižitelné, bezedné jako žádná jiná věc, ale v svých reálných účincích zjevné.
To slovo se svým dlouhým a je vetkáno do mnoha set veršů; jeho
vlákno se objevuje na povrchu ušlechtilého tkaniva všude tam, kde
Aeneas myslí nejhlouběji, trpí nejkrutěji, kde musí činiti násilí svému nejvlastnějšímu puzení, je to poslední útěcha v počínajícím zoufalství, poslední ospravedlnění, když bez vlastní viny se proviňuje
proti Didoně. Říká však také Vergilius jasně a jednoznačně, co fátum
je ? Ne, to nedělá, neboť to neví, a je to velký a opravdový člověk,
který nepředstírá více než opravdu ví a který oslavuje sám sebe
poctou, kterou vzdává nezbadatelnému. Je temný v nejjasnějším
jazyku světa a právě tím jasně dosvědčuje, že mluví přirozeným
způsobem o nejtemnějším tajemství všeho jsoucna. Je temný, protože stojí v záři Adventu, není temný, protože stojí v temnotě Pádu.
Zajíká se, protože je blízko zdroje lidské řeči, který je řečí božstva,
ba božstvem samým; nezajíká se, protože padá do němého bezedná, do předlidského chaosu; to je nutno vědět a mít na zřeteli.
Má-li dnes moderní člověk označiti slovo, které by platilo téměř
jako poslední vysvětlení pro všechno, co se děje, ať už to děláme
my nebo někdo jiný, pro všechno, co se jeví nebo jest, nebude
po něm dlouho pátrat, najde je brzy, neboť ho sám často bezmyšlenkovitě používal ke stejnému účelu. Je to slovo Osud. Bude pak
dokonce musit zadumaně říci, že se dnes zdá naším osudem muset neustále mluvit o osudu. Nuže, osud je slovo, které každý překladatel Vergilia položí bez váhání a ostatně i právem místo slova
fatum, nejen z metrických důvodů, protože se většinou dobře hodí
do verše, nýbrž i z důvodů věcných. Fatum je tolik co osud. Ale
zde se skrývají nejhlubší a tragická nedorozumění. Zde se objevují
rozdíly založené na radikálně rozličných významech slova. Řeč je
bezohledná zrádkyně myšlenky. Pro modernistu je osud založen
na primátu vůle a jednání a pak, pohříchu, konečně ovšem i nezbytně, na primátu pudu, toho prapudu, který se sám stává božstvem.
Od té doby, co německý Faust groteskním znásilněním pravdy v její
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teologické, filosofické a filologické formě postavil větu »Na počátku
byl čin« místo »Na počátku bylo slovo«, je německý duch zachvácen
nekonečným zmítáním. Účinek této duchovní hanebnosti, nesmírný
účinek tohoto ztělesnění nesmyslu mění všechen Nietzschův vliv
v pouhou malichernost, v pouhý vedlejší projev tohoto slova, tohoto »činu«, v němž byly vychovávány celé generace s dětinskou
pýchou, takže člověk neví, má-li se smát nebo plakat, dusí všechen
život ducha, mění jej v to, k čemu jej připodobňují všichni dnešní
sofisté, ve zrůdu, v nohsleda činu jakožto toho, co bylo na počátku;
tento výrok popírá základy lidství, jak jsme je přejali od Řecka a
Říma, onoho adventistického lidství v mém pojetí, které má za východisko a cíl Logos. Řeč je věrná zrádkyně myšlenky. Ztrácí-li
Němec se slovem »osud« snadno povědomí intelektuálního prazákladu jsoucna, je pro Latince naopak velmi nesnadno ztratit je i v těch
nejtemnějších chvílích, zůstane-li pohroužen do své řeči; neboť co
je to fatum ? Znamená to do slova a do písmene: to, co někdo řekl;
potom prostě: výrok. Prazáklad dění všech lidských věcí, všech věcí
tohoto světa je něco, co bylo vyřčeno. Fatum, o němž Vergilius
ví a mluví, pochází z mysteria světla, nikoli z mysteria noci. Mysteriem jsou obě, světlo i noc, božský, sebe zřící duch i absolutní,
sobě samé nepochopitelná nepochopitelnost chaosu, ale mezi oběma
je pro člověka rozdíl naděje a zoufalství, radosti a jasu uprostřed
těžkomyslnosti a hrůzy i strachu uprostřed veselí. Fatum je to, co
bylo vyřčeno! Od koho však a ke komu? Veliké mysterium, jež
je každým výkladem tak zatemňováno, že každý, kdo o něm mluví
lehce a zřetelně, se demaskuje jako žvanil, je v tom, že je to něco,
co bylo původně řečeno od s e b e s a m a k s o b ě s a m é m u . Kdo
to dovede říci lépe, ať to řekne! To nejtemnější může býti nesnesitelným světlem.
Náš dnešní člověk říká, že všechno vychází z Noci a jednou
zase také zajde v Noci, a zdánlivě je s tím spokojen. Rozdílí a
přijímá Nobelovy ceny. Nietzsche náležel ještě tak říkajíc ke klasikům lidství, znal ještě »totalitu« a její jasné buď - anebo. Věděl:
Buď Bůh je nebo není. Šlo tedy o jsoucnost, nikoli o bytnost. Čím
by byl Bůh co do podstaty, kdyby »byl«, o tom neměl Nietzsche
pochybností. Jestliže Bůh »je«, pak je přirozeně »tak«, jak to učí svědomí, církev a bible; poněvadž však této bytnosti nepřináleží vůbec žádná jsoucnost, neexistuje také Bůh. Naproti tomu však na
příklad Scheler, zrádce mnohem nebezpečnější, se stal romantikem,
odchýlil se od výšin klasického rozhodnutí, že pro člověka je nejdůležitější věcí existence nebo neexistence Boží. Říká: Bůh »je«,
ale je slabý, bezmocný, tak tak že se dostal o nějaký milimetr od
své »bytnosti«, jež je svatost, k jejímu vrcholku, to jest k existenci.
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Není pochyby, že tento inexistencialismus Boží podstaty, která jen
»bytuje«, může způsobiti větší zmatení a zatemnění ducha než klasický ateismus Nietzschův, který popíral Boží existenci na základě
jeho inessencialismu. Nietzsche praví: Bůh je p r á z d n ý pojem,
proto neexistuje. Scheler praví: Bůh křesťanství je p l n o s t všech
pojmů, ale tato plnost jen bytuje, existenci působí docela jiný bůh,
pud. Vergiliovo fatum má duchovně intelektuální prazáklad, je samo
duchovně intelektuálním prazákladem. Poslední jsoucno je něco, co
bylo vyřčeno. Teprve v druhé řadě bývá fatum někdy předpověděno nějakému vyvolenému člověkovi, jako Aeneovi. A to od prorokyně. A ta podává světlo v podobě temného slova. Vyslovuje
v záhadných slovech pravdu, která jest fatum, obscuris vera involvens: predikátem vergiliovského fata je nutně pravdivost, neboť
první otázka, která jest vznášena na nějaký »výrok«, jest, je-li pravdivý nebo klamný; teprve potom se může vynořit otázka, je-li chtěný
či nikoli, je-li nutný nebo svobodný, dobrý nebo špatný.
Poslední, co jest, jest něco vyřčeného! To jest nejhlubší mysterium, k němuž proniklo adventní pohanství, to poslední, jež ještě
mohlo vysloviti. Uvnitř této temnoty, jíž prozařuje světlo, jež by
ztrávilo člověka, kdyby bylo nezahaleno, postupuje však Vergilius
ještě o jeden tápavý krok kupředu. Je to ovšem stále ještě neutrum,
to fatum, t o určení, jako t o lumen, t o světlo, ale přesto se postupuje sice váhavě, ale na konec nezadržitelně po cestě až k samé
božské Osobě, která tento výrok, fátum nejen provádí, nýbrž i vyslovuje, jež je sama výrokem, fatem, »vyslovitelem«. Je obvyklým
populárním názorem na antické fatum, že je to jako moderní osud
nevysvětlitelná moc, jež, jsouc v své nezměnitelné podstatě neproniknutelnou nocí, má pod sebou i bohy; je to zvláště dnes názor,
v němž se víra v osud a v nic jiného než slepý osud zdá často jediným náboženstvím (kismet). To je správné potud, že fatum vskutku
stojí u Vergilia nad všemi bohy - kromě jednoho. Všichni bohové,
i sama Juno, Nejmocnější, nemohou nic změnit na fatu, jako člověk nemůže nic změnit na pravdě, i sama Juno, která se přece
může obracet k samému peklu - Acheronta movebo - může vyplnění, uskutečnění fata jen zdržeti a oddáliti. Ale i to je fatum.
A ona to ví a říká to. Všichni bohové a bohyně, tím spíše pak
všichni lidé by někdy rádi chtěli z celého srdce a všemi prostředky
změnit fatum, jen kdyby mohli - kromě jediného, kromě Jova, který
je pater omnipotens, všemohoucí otec. On je určovatelem, uskutečňovatelem fata, ale to by byl stále ještě jen vnější vztah; mohlo
by se říci: i nad Jovem stojí fatum, jež on m u s í provádět, jemuž
m u s í dávati moc. Tak musil být učiněn nejbližší krok, ať si byl
sebe více podoben skoku do propasti. Jupiter nemůže změnit fa137

tum ne proto, že je silnější než on, nýbrž nemůže je změnit proto,
že fatum je j e h o fatum - e t sic f a t a J o v i s poscunt - protože on
je zároveň vyslovitelem i vysloveným, protože on sám je fatum,
protože u něho není žádného vnějšího vztahu k fatu, takže může
chtíti jinak, než říká, může si přáti něco jiného, než co říká a činí.
To je vrchol a doplnění teologických představ Vergiliových: haec
summa est. Už v prvním zpěvu vykládá Jupiter svému dítěti, Venuši, matce Aeneově, pro útěchu s v é fatum. S v é fatum, fatum otce,
v němž je f a t u m subjektem a ne již, jako u všech ostatních bohů
a lidí, objektivním přistupujícím děním - a končí posledním mysteriem: sic placitum. Tak se líbilo! Komu se líbilo? Tupý rozum,
který se zde neptal dále! Nuže, líbilo se tak fatu ? Ale jak to ? Co
je to, to fatum?! Opovrženíhodný svět, který se spokojí neutrem:
fatum! Osud! Kismet. Sic placitum! Komu? Mně, Jovovi! Tímto
slovem předjalo adventní pohanství u Vergilia a u stoiků zjevné
mysterium křesťanství, beneplacitum Dei. Byl to poslední nezadržitelný krok zralého pohanství, tato víra ve fatum, jež je totožné
s jeho nejvyšším bohem, s Jovem: dříve než člověk něco vykoná,
je to již vyřčeno, fatum, a dříve než vykonané pohne lidským rčením, bylo již konání viděno vyřčeným, konání ve světle a konání
v temnotě. Toť plnost vergiliovského lidství - nebáti se zdánlivé
paradoxnosti, vzdáti úctu mysteriu, tudíž věřiti v božské fatum bez
újmy svobodné vůle a odpovědnosti člověka; a toto dvojí mysterium je »vyplněno« křesťanstvím v beneplacitum trojjediného Boha,
který je duch a život, v beneplacitum Dei, které je nezbadatelné,
nepřístupné jako staré fatum, ale nikoli temné nocí, nýbrž temné
světlem, nepřinášející utrpení ze svévole, nýbrž z moudrosti, nikoli
pouhá dokonalá spravedlnost, nýbrž žár a plamen lásky. Vergiliovský humanismus uznává fatum, předurčení, jakož i labor improbus,
jíž člověk tvoří ve svobodě kulturu, jako uznává křesťanství předurčující milost a to, že člověk je sám strůjcem své spásy. Humanismus, který se vzdává j e d n o h o z těchto tajemství, vzdává se
obou - ba vzdává se »tajemství« vůbec - a stojí hluboko pod vergiliovským člověkem. Všechno, co lidé, mluvící o posledních věcech, říkají pod toto placitum est Jova, který je sám fatum, a proti
křesťanskému beneplacitum Dei, je sotva hodno slova a vyřčení,
je to jen marná námaha a znepokojování ducha.
Pro všechny skutečnosti nebe i země je poslední instancí beneplacitum Dei, le bon plaisir de Dieu, pro něž má Němec krásné
slovo »Wohlgefallen« ačkoli věc sama ho velmi snadno podráždí, ba
pobouří, zejména pokud má kantovskou konstituci a tudíž je antipodem Joba, který je zde nám všem otcem v utrpení. Zde jest dána
totožnost mravna a krásna nebo spíše - odvážíme se to vskutku říci ?!
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- primát krásna - ovšem v transcendující formě světce, svatosti, Slávy.
Beneplacitum Dei je
andělů, č i s t ý c h duchů. To byl důvod
Luciferova pádu. Je to mystérium všech mysterií. Je to propast mysteria. Ze dvou spravedlivých dávati jednomu přednost, milovati jej
p ř e d druhým - nepřesahuje to spravedlnost? Přesahuje! Aspoň na
první pohled! Přesahuje to však i lásku?! Ne! (Ježto však láska je
naplnění spravedlnosti, nepřesahuje to ani spravedlnost.) Je to její
naplnění, její svrchovaná plnost, plnost oplývající, její překypění: její
nejsvobodnější dání sebe sama. Oh, kéž bys oněměl a umlkl a pil
svou spásu v noci světla, jíž jsi ty sám - dokud by ses nestal světlým. Stává-li se nám něco stále více tajemstvím, znamená to, že
je to pro nás něco naprosto cizího a že se nám to stává tím cizejším, čím více se to stává tajemstvím až k absolutní nezbadatelnosti? Naopak! Čím je to bližší a příbuznější, tím větší je tajemství!
Ať jen někdo zkoumá své tělo, svou duši, a zřítí se do propastí nepochopitelna, do nichž by ho n e m o h l svrhnout balvan, zvíře, rostlina, jež jsou mu přece vpravdě cizí. Ale není pak absolutní mysterium, sám Bůh, člověku nejbližší? Ještě bližší než on sám, který
je mu přece bližší než kámen a rostlina a zvíře, a přece nepochopitelnější? Zajisté, a to je nejblaženější »experiment« světce. Je-li však
člověk sám sobě tak velikým tajemstvím, je skrze ně také obrazem
Božím? V jistém smyslu ano! Jakže tedy?! Je i Bůh sám sobě
tajemstvím? V j i s t é m smyslu ano! Ale pak je tajemství více než
Bůh! A právě to je přece také poslední posice pravého pohanství:
mysterium je v í c e než Bůh, z noci, která TRVÁ, vychází efemérni světlo, jež jen s n a d trvá, ať už jediný den nebo celé aeony, ale
jež může stejně dobře zase zhasnout - a jistě zhasne! Avšak stoikové a básník Vergilius se již blíží křesťanově víře (zde ve smyslu
nadpřirozené ctnosti), že Bůh J E S T světlo, věčné světlo. Dobrá!
Není však světlo také »mysteriem«? Ano! Ano! Nevystižitelné! Zbožňováníhodné! Lumen adorabile! Ano. Ano. Ano! Třikrát a věčně:
Ano! Numero deus impare gaudet, Bůh má zalíbení v trojici. Zajisté:
ale se světem, se světem Božím je tomu jinak! »Sebe sama« zřící,
Sebe Sama vidoucí ve světle, jímž je On Sám, a spoluzřený jen
od oslavených, a i od těch jen ve »zření« samotného Boha - :
mysterium! ztotožnění mysteria s nocí a temnotou je ohavností a nesmyslem naší doby. Světlo je nám temnější a nevyzpytatelnější než
noc, ale je jím jako »světlo«, jako »světlo«! jako trojjediné světlo.
SLZY
Sunt lacrimae rerum.

Mezi člověkem a fatem se prostírá moře slz. I to ví a říká Vergilius. Člověk by mohl někdy téměř myslit, že Aeneas, praotec césarů, on, veliký, mužný hrdina, který nejen že vynesl na svých
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silných plecích starého otce a penaty z hořící Troje, nýbrž měl na
nich nésti jako druhý Atlas nevýslovné břímě všech činů a zločinů
svých potomků a římského imperia, jež nemělo nikdy zajiti a jež
ještě dnes tajně trvá, že on, pravzor římských hrdinů, měl dar slz,
donus lacrimarum. Volně, přirozeně a nesentimentálně a vlastně
neřímsky tryskají vůdci slzy jako odpověď na události, jež, jak to
ihned najdeme potvrzeno jedním nesmrtelným půlverším, nevyžadují a neposkytují žádné jiné odpovědi. A neplatí to i pro potomky?
Neboť by se bylo možno ptát: Kdo nese větší tíhu? Otcové, kteří
nesou za časného jitra přípovědi potomstva, nebo potomstvo, jež nese
na sobě za pozdního večera slávu otců? A odpovědět ukvapeně:
Ti druzí! Ukvapeně, protože se tak zapomíná na božskou víru, kterou musejí mít o b o j í , otcové za časného jitra i potomci za pozdního večera, a jíž se stávají sobě rovnými před Bohem; jako by
potomstvo nebloudilo stejně na slaném moři sladkých slz!
V prvním zpěvu se vypráví, jak Aeneas bloudí po přestálé
bouři nepoznán sály Didonina paláce v Karthagu a náhle se octne
před obrazy zániku Troje. Rozechvěn vidí znovu v obraze to, co
sám reálně prožil a vytrpěl. Znovu se zachvějí světla jeho očí, natantia lumina, a on, Říman, vysoký ideál Římanů, promlouvá slova:
sunt lacrimae rerum, která jsou vedle nesčetných veršů o fatu celým světovým názorem. Je to nejnepřeložitelnější půlverší Aeneidy,
ba římské literatury vůbec. Neplatí to jen pro němčinu, nýbrž i pro
každou románskou řeč, ba i pro angličtinu. Půlverší je skrz naskrz
latinské, neříká jen - v prvním, naprosto banálním výkladu - že
jisté věci jsou člověkem oplakávány, nýbrž i že věci samy mají
své slzy, nebo lépe, že jsou věci, jež nejsou uspokojeny žádnou
jinou odpovědí kromě slz, jež nejsou p o z n á v á n y , nejsou vyrovnávány ničím jiným než slzami, a někdy ani těmi ne:
aut possit lacrimis aequare labores,
jako by slzy odčiňovaly naše útrapy,

neboť jen krvavé slzy Syna člověka, Druhé Osoby Trojice to dovedly. Říci to všechno třemi slovy, to nedovede žádná jiná řeč
kromě latiny.
V tomto půlverší, zjevujícím postoj vergiliovského člověka k světu, je obsaženo i stěžejní slovo latinské řeči, slovo res. Neviditelný
individuální duch národa se konec konců projevuje ve všem vnějším viditelném jednání, ale nejzřetelněji se to děje přece jen v oduševnělém těle jeho řeči. A z každé takové živé řeči slyšíme zaznívat slova, jímž zaznívá srdce, jež nám prozrazují, k čemu jsou
taková jednotlivá srdce nejvíce upjata, co je jejich největší starostí,
co je jejich mukou, jejich touhou, jejich utrpením, jejich radostí
a jejich rozkoší. Taková stěžejní slova jsou pochopitelně i nejne140

přeložitelnější, ježto jsou tím nejvnitřnějším středem organismu řeči.
Čteme je nejsprávněji, když je čteme tak, jak jsou a kde jsou, chceme-li je totiž dokonale pochopiti. Aby se porozumělo t ě m t o slovům, musí se proniknout již do c e l é řeči.
Tak by se mohlo o řeckém jazyku říci, že jedním z jeho stěžejních slov je logos, jež může býti jakožto duchovní celek, dávající
všemu smysl a pronikající všechno - všechno, od nejmenší částky
řeči až k božství a jeho hloubkám - v každé jiné řeči nejlépe vyjádřeno jen tehdy, když se mu prostě ponechá jeho původní zvuk
a jméno a ono zní zase: logos; tak se může o francouzské řeči
říci, že jedním z jejích stěžejních slov je »raison«, jež v své podivu,
hodné tvárnosti dává dokonce i sloveso, jaké jinde neexistuje, raisonner - sloveso, jež v své všeobecnosti a platnosti v každé sféře
nedovoluje adekvát v žádné řeči a proto bývá nejlépe vyjadřováno
svým francouzským jménem; tak se může říci o anglické řeči, že
jedným z jejích stěžejních slov je »sense«, nepopiratelně individuální, bohatě organisované konkretum pro smyslovost i spirituálnost
zároveň, pro pragmatickou duchovost, duchovněsmyslový orgán,
slovo, které nevyrostlo v žádné jiné řeči a proto vyjadřuje nejlépe
svůj smysl v původním tvaru, ať už v moral sense nebo v common
sense (věc zasahuje ovšem mnohem hlouběji; tak mohl kardinál
Newman líčiti illative sense, odvozovací smysl); tak se může říci
o německé řeči, že jedním z jejích stěžejních slov je »das Wesen«,
slovo, jež není lehce přístupno cizinci, jež vyjadřuje svůj smysl více
a hlouběji, ale ovšem i temněji než to, čím to mohou nebo musejí vyjadřovati všechny evropské národy: essentia, podstatné jméno,
k němuž není vlastního slovesa, zatím co německá »Wesen« může
býti zároveň substativem i slovesem; jediná evropská řeč, která má
k nejobtížnějšímu slovesu, jež existuje, totiž ke slovesu »sein«, navíc ještě sloveso »wesen«; toto slovo Wesen je podstatou a osudem
německé filosofie v jejím štěstí i neštěstí, v její pravdivosti i klamnosti. Jako jsou logos, raison, sense, Wesen stěžejními slovy řečí,
k nim náleží, tak je res stěžejním slovem latinské řeči. A jako všechna taková stěžejní slova je vlastně nepřeložitelné! Každý překlad,
i ten nejšťastnější - a německý a anglický překlad: Ding, thing,
Sache je přece šťastný, šťastnější než francouzské chose, které přidává k převládající statice latinského res dynamiku slova causa každý překlad zeslabuje nebo karikuje celek smyslu, který může
vyrůsti jen v jediné formě názoru a praktického života. Slovo res
dal Říman celému světu. Jako žádný evropský národ a v brzku
ani žádný jiný národ této planety nebude moci označiti logičnost
bytí jinak než právě jako logičnost, za kterýžto výraz zůstaneme
navždy zavázáni a dlužni Rekům, tak nemůže řeč žádného jiného
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národa označiti realitu jinak než právě jako realitu, začež jsme navěky zavázáni a dlužni antickému Římu. Domnívá-li se kdo, že by
to bylo možno přeložit slovem »skutečnost«, mýlí se, míjí se cíle,
bloudí; měl by se mít na pozoru a užívat s náležitým rozlišením
smyslu obou slov: skutečnost a realita, a měl by mít radost, že je
tak obohacen, tak bohatý, že má obě. Res znamená věc a vztahy
věcí, předmět a jeho chování, jsoucno a pohyb v j e d n o m , ale
s přízvukem na věci a předmětu jsoucna, jako Němec ve slově
»skutečnost« (Wirklichkeit) klade přízvuk na dynamický vztah a
chování a pohyb. Říman nezná stát, nýbrž r e s publica; štěstí, to
jsou příznivé věci, r e s secundae, a neštěstí jsou nepříznivé věci,
r e s adversae; dějiny znamenají r e s; historik nepíše o ideách nebo
kultuře jako pojmu a podstatě, nýbrž o věcech; je r e r u m scriptor.
Jediný Říman se stigmatem filosofa, totiž s vášní pro poznání a teoretickou pravdu, r e r u m cognoscese causas, který byl nepředvídatelně zároveň i velkým básníkem, nepíše o fysice nebo metafysice
nebo o duši nebo o logickém nebo o počtu nebo o dobru, kráse
a pravdě, nýbrž de r e r u m natura, o podstatě věcí jako všeho, co
jest, všeho, celého světa i s člověkem, s jeho duší a jeho zoufalstvím a jeho touhou. Řím je hlavou světa, to jest věcí, caput r e r u m ,
domina r e r u m ; Caesar je strážce světa, to jest věcí, custos r e r u m ;
Řím v své plnosti, jako město a stát, senát a lid, mír a kultura, zbožnost a spravedlnost, Caesar a impérium, není především ideou, nýbrž
v slovech největšího Římana, Vergilia, maxima r e r u m , svrchovanost v ě c í , ba pulcherrima r e r u m , nejvyšší krása věcí, sláva lidských věcí. Od tohoto výkladu stěžejního významu slova res v bytí
a žití a řeči římského národa se teď vrátíme zpět k onomu stěžejnímu slovu Aeneidy a Vergilia: sunt lacrimae rerum. V ě c i mají
své slzy, věci, jež přece zahrnují všechno, celý tento svět, který
zase zahrnuje i fatum, jež také náleží k věcem tohoto světa, k res.
Konstitutivní složkou tohoto světa, tohoto aeonu, v němž adventní
pohanství prahne touhou po jiném, jsou slzy. To praví Říman, a n t e
C h r i s t u m n a t u m , i když jen několik let, a nemá se ani dožiti
těch let, není mu přáno naplniti osmdesát let života patriarchy. A
není to řečeno sentimentálně, nýbrž ontologický. Není to zženštilá
duše - Vergilius byl mužná a statečná duše - která zde ukazuje
svou slabost; neúplatný duch to zde vypovídá pravdu o složení
jsoucna. Starému Římanovi je možno přičísti mnoho neutěšených
vlastností, ale sentimentalitu rozhodně nikoli, a jakkoli je Vergilius
beze vší pochyby nejlidštější, nejcitlivější, nejjemnější, nejzranitelnější, nejplašší duše antiky vůbec, přece není naprosto sentimentální, není po tom nejmenší stopy u něho, pěvce římského imperia
na jeho vrcholném bodě, zřejmého a zcela uvědomělého hlasatele
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jediného opravdu původního umění římského národa - umění vládnout, umění, jež snese mnohé nedostatky a špatnosti, jako ukrutnost, ba i bestialitu a neznalost vyšších věcí, ale jež nutně vylučuje
každou sentimentalitu. A přesto, nebo snad právě proto, že svět, věci,
res, nemohou v tomto aeonu trvati bez státu a jeho násilí, bez imperia, bez ovládání nebo dokonce i válčení, jež si vyžadují tolik slz,
platí výrok: sunt lacrimae rerum ne jako výrok sentimentální, nýbrž
ontologický. Vergilius je největší a jediný římský tragik: je tragický,
poněvadž jsou takové i věci, res. A res je v latinské řeči všechno:
celý svět. Poslední verš Aeneidy je tragický verš, krásný verš, mohutný verš, až k překypění plný »pravdy a života«, »podstaty a reality«, mužný verš, neohrožený verš, kladoucí implicite věčnou otázku, věčné proč, a nedávající naprosto žádnou odpověď, zakotvený
ve jsoucnu a sladkého zvuku, ale plný hořkosti - trpký verš, tragický verš!
Vitaque cum gemitu fugit INDIGNATA sub umbras.

Nejkrásnější verš první eklogy mladého Vergilia končí nevylíčitelným, ale tím slyšitelnějším slovem: umbra:
Maioresque cadunt altis de montibus umbrae.
Rostoucí stíny se snášejí s vysokých hor.

A poslední verš muže Vergilia a jeho mužného díla končí zase
nepopsatelným, ale tím slyšitelnějším slovem: umbra:
Vitaque cum gemitu fugit indignata sub u m b r a s .

Ale jak se krajina změnila ?! Od idylického verše první eklogy,
zvoucího ke klidnému spánku s nevýslovným, ale slyšitelným libozvukem - zní to téměř jako u Eichendorffa a Mörika - k tragickému poslednímu verši Aeneidy, uvádějícímu v neblahou smrt;
od verše, v němž libozvuk vyznívá nezapomenutelně do znících
věčností a ovládá všechno - věc, obraz i myšlenku, k poslednímu
verši, v němž téměř doznívá, v němž u m l k á vzdechem, zdušeným v krvi, smyslově oněmělý v duchovním naslouchání nevykoupené tragice duše, jež opouští zemi INDIGNATA, od onoho prvního neslýchaného, vždy s novou rozkoší poslouchaného verše jinocha, v němž stíny sice chmurně, ale přece slavnostně jen oznamují a uvádějí nesmírný světelný chór nočních hvězd a dávají zaznívati s výšin jejich světelnému zpěvu sfér a šuměti z hlubin všem
vodám, až k poslednímu verši muže, v němž ze vší slávy tohoto
světa zbývá jen přízračný a protismyslný stín - umbra, zoufalý stín
zoufale pyšného stvoření! INDIGNATA, zneuctěna až do samé
schnoucí dřeně a až k samému konci dne nebo až k prahu víry
nebo k Pascalovu názoru: Dieu serait injuste si nous n'étions pas
coupables, nebo až k vítězství lásky, která je silná jako smrt, neboť
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ničí ji, ničitelku - zneuctěna až k vědomí Vzkříšení, až k jásotu
Alleluja. Duše bojovníka Turna, jemuž již Aeneas málem dal milost,
ale který pak byl přece zabit pro svou podlost, odchází s povzdechem, zdráhavě, z n e u c t ě n a , roztrpčena, »INDIGNATA«, ke stínům, do podsvětí. Posledním slovem v díle velkého a většího žáka
Vergiliova, Danta, není již »umbra«, nýbrž »stelle«, ne už stíny, nýbrž
hvězdy.
Dnešní vykleštěné pohanství nezná výroku: Sunt lacrimae rerum, a nechce jej znáti; adventní pohanství jej vyslovilo v plnosti
času krásně a pravdivě skrze svého nejčistšího ducha a nejsladší ústa
a připravilo se s žízní a prahnutím k přijetí krvavých slz v zahradě
Gethsemanské. Ať se namítá proti středověku cokoli, v antipatii nebo
i v nenávisti - jednu věc mu nebude moci nikdo vytknouti, i kdyby
byl sebe více zaslepen: sentimentalitu. Po té není ani stopy. Ale
jak to? Není t e n t o svět, tento aeon pro středověk vallis lacrimarum, údolí slz - výrok o jsoucnu, o jsoucnu tohoto světa, jasně
vyslovující, že tomuto jsoucnu nemůže býti po právu poznání a
jednání člověka, který vylučuje slzy. Takový člověk poznává a jedná
falešně. Jak blízký je náš básník adventního pohanství, se svým nesmrtelným půlverším: sunt lacrimae rerum, vtrhujícímu a vytrhujícímu zjevení křesťanství - poměrně při své vzdálenosti a cizotě
stejně blízký jako proroci adventního židovství ve vlastním domově.
Poslední dvě století partikularistické příštipkářské filosofie, měšťáckého úsilí o zakrytí a vyloučení nejnepohodlnějších, to jest posledních věcí a poznatků, chtěla odkázati i tento výrok: sunt lacrimae
rerum, platící stejně pro adventní pohanství a židovství jako pro
křesťanství, do říše krásných slov, privátního hoře a sentimentality,
jako by neplatil pro říši pokroku a techniky, pro tuto říši stroje,
beroucího na sebe všechnu námahu a odpovědnost, a člověka ve
shodě s tím se namáhajícího a odlidšťujícího. Vykleštěný humanismus
chtěl zrušiti poznání, jen stěží jasně formulované starověkým člověkem. Ale lidské svobodě je sice dána možnost zakrýti za příznivých okolností pravdu na jistou dobu, ne však možnost ji zničiti.
Od více než desíti let se začíná lidem znovu vynořovati po.
znání o objektivní platnosti a reálnosti tohoto výroku a s postupem
času bude stále jasnější. Slzy mají své oprávnění v tomto aeonu,
ty slzy, které budou setřeny v aeonu následujícím, v den Zjevení,
slzy spravedlivých, kteří trpěli a bez nichž není ž á d n é spravedlnosti. Běda tomu, kdo nemá slz! Slza má téměř moc ospravedlnění.
Nemůžeš nikdy zničit zcela svaty obraz,
jejž v tobě stvořil Bůh Sám pro Sebe. Vždycky zůstane
něco v tvé pyšné hanebnosti, co ukazuje
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k Němu a proti tobě. Žádná kletba, žádný pošetily,
bezmocný úsměv to nemůže dokonale vyhladit:
v jediné slze se ti to znovu zjevuje:
Záře souhvězdí, nezměnitelná
zatemnělou září oddaného stvoření,
a On, nemilosrdně milosrdný,
Jeho obraz, oblažující v nejhlubším žalu. Tak klesaje stoupáš opět výše,
obraz všemohoucnosti v pokoře bezmoci.
V jediné slze se ti znovu zjevuje.

ANIMA NATURALITER

CHRISTIANA

Aude, hospes, contemnere opes, et te quoque dignum
Finge deo rebusque veni non asper egenis

Takové je tedy ustrojení vergiliovského člověka a jeho názoru na
svět: nejnaléhavější spolupříčinou jeho viditelného bytí a bytí samotného světa, tedy všech věcí, všech res, od hvězd až po červa je Eros.
Zničilo by člověka a skrze člověka všechno ostatní, kdyby tu nebyl
labor improbus, který vede výše; cultura, vzdělávání a opatrování
půdy je pravzorem vší kultury, i té nejvyšší, a zároveň je i tak říkajíc
zkrocením, kultivováním samotného eros. Pak se objevují a mizí
vyšší věci. Svazek rodiny, otců a synů, dědictví otců, stát a vůdce.
Stát: Vergilius nenáviděl válku jako Euripides, ale nepopíral jako
on stát vůbec, přijímal jej, třebaže se v nejzazším případě neobejde
bez války. To náleží k lacrimae rerum. Vůdce se osvědčuje velkými a prostými ctnostmi: pietou, spravedlností, umírněnosti, šlechetností. A jejich nezmařitelnou imanentně-transcendentní odměnou je
gloria. Nikdo, ať jednotlivec či národ, nedosáhne svého vrcholu,
vzdá-li se touhy a úsilí a obětavé práce po své »slávě« a pro svou
»slávu«, která je v nich samých. Všechno, co nevystoupilo na tuto
výši, padlo do propasti zapomenutí. Nejvyšší věci, sama všemohoucnost, i ta nejhlubší mystéria jsou nad hvězdami. Nejvyšší věcí je
samotné fatum, zprvu temné slovo, i když je to hned na počátku
- poněvadž je to výrok - něco, co se nemůže vztahovat na slepý
pud, nýbrž na ducha, který jediný může pronésti výrok, fatum,
které se stále více projevuje jako světlé tajemství, aniž tím přestává
býti stejně tajemným, neboť splývá v jedno s tím, kdo je vyřkl:
Jupiter sám, pater omnipotens, j e s t fatum. Tragické jsou však věci
tohoto aeonu, sunt lacrimae rerum, žádná lidská duše jimi nemůže
býti uspokojena. Odtud ta žhavá touha, eschatologie vergiliovského
člověka, odtud čtvrtá ekloga, která je také nazývána mesiánskou.
Křesťanskému starověku a středověku platila jako doslovně míněná
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předpověď Spasitele; tím sice není, ale křesťanský starověk měl
přece jen pravdu ve vyšším smyslu, neboť to, co se říká o nastávajícím aeonu, přesahuje daleko všechno lidské, přesahuje daleko
i Augusta a jeho věk. Není to římské; je to mystické tušení Božského příběhu Spásy, jež k němu přišlo v Neapoli z Východu a
zaujalo jeho srdce, toužící po pokoji a naplnění, strhlo jeho génia
k ojedinělým prorockým veršům, vymykajícím se z rámce jeho
ostatního díla. Na jiném místě (Wahrheit und Leben, str. 53 n.) jsem
o tom napsal: »Vergilius nebyl žádný prorok jako Isaiáš, neprorokoval narození Spasitele jako andělé, patriarchové a proroci. Jak by
to také mohl udělat, když nebyl ani andělem ani patriarchou ani
prorokem ? Ztvárnil však mytický námět, který měl vztah k věčné
pravdě andělů, patriarchů a proroků, ve chvíli, kterou neurčil on,
nýbrž Prozřetelnost - ta Prozřetelnost, která opětně určila zase jeho
k tomuto ztvárnění v adventní náladě pohanství, poněvadž on byl
ve vynikajícím smyslu předkřesťanskou anima naturaliter christiana,
poněvadž právě on byl vyvoleným ke K r i s t u tak, jak jím nebyl
žádný jiný z pohanů, ani Plato a Aristoteles. Teprve tyto mesiánské naděje a eschatologická očekávání docelují a doplňují vergiliovského člověka a činí ho světle a čistě připraveného pro budoucnost - nikoli konec, nýbrž cesta.
Vergilius byl na začátku, když začínal jako básník, epikurejcem (jako Horác!), a to ve filosofii, nikoli v životě (tedy ne jako
Horác!), a i jako filosof jím nebyl důsledně, neboť změnil materialistickou a mechanistickou nauku o atomech v jakýsi panteistický
vitalismus; jako muž přijal mnohem vyšší nauku Stoy (jako Horác!),
neboť postupné vzdalování od jediné pro epikurejce možné zásady,
že fatum je i nad Jupiterem, až ke ztotožnění fata s Jupiterem, výroku s vyslovitelem, je stoického původu. A přece není vergiliovský člověk stoikem, jako jím zůstal - v teorii - Horác. Ještě by se
snad mohl nazvati stoickým názor na sílu a vítězství a na požehnání práce, onoho labor improbus, neúměrné, protizákonné práce,
jež sama není žádným požehnáním a platí jen ve světě nouze a
nezbytí, který právě není dokonalým »řádem«, nýbrž »ordo« uprostřed nepořádku; stoická je také neohroženost a mužnost v přemáhání překážek a nižších analogií nejvyššího fata - všech těch nesčetných casus, příhod a náhod, a ještě výše nad nimi Fortuny a jejích
rozmarů; ve všech těchto věcech, které jen vypadají, jako by byly
»fatum«, má být člověk podle Vergilia neústupný a nemá se vzdávat; je větší a silnější než to všechno; vždyť samotné pravé a skutečné fatum mu k tomu pomáhá a ukazuje cestu; zde platí zásada
téměř kantovská: possunt, quia posse videntur - mohou, poněvadž
se domnívají, že mohou. Ustoupiti je nutno jen před fatum Jovis,
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n u m i n á l n í m výrokem božstva, a i to nikoli resignovaně, nýbrž
s p o l u t v o ř i v ě . Naprosto nestoická je však bezuzdná radost a projevy radosti u Aenea, když znovu spatří otce, stejně jako bezuzdný
smutek, který našel svůj nejvznešenější výraz v nesmrtelných verších, oplakávajících jinocha Marcella, magna imago všech jinochů,
kteří zemřeli nedočkavše hodiny mužství a naplnění: »benátské poháry, jež se zpěnily a praskly dříve než otrávené víno života dosáhlo jejich okraje -« neboť stoickou je jedině mens aequa in arduis,
neochvějný klid mysli ve všech životních situacích a zejména v těch
nejtěžších. Nejméně stoický je však Aeneas jakožto muž slz - stoická
duše by nikdy nemohla míti donus lacrimarum - a onen neslýchaný
výrok: »Sunt lacrimae rerum«. Zde uvádí vyšší člověk veliký princip,
který může býti a byl spásou pro člověka - Evropa by mohla dnes
být opravdu spokojena, kdyby měla stoiky jako Epiktet nebo Seneca nebo Marcus Aurelius - ale který přece nedorůstá c e l é h o
člověka. Stoická duše je hrdinská duše, ba je heroická až přes míru což nemůže být žádnou ctností kromě v lásce, která je více než
ctností - stoická duše dovede po případě i snášet vlastní zoufalství,
a to už hraničí velmi blízko se špatností. Jinak je tomu s anima
vergiliana; ta se zbavuje zoufalství v uvolňujícím proudu slz, v němž
není ještě té blaženosti, která zaznívá v posledních tónech pašijí sv.
Matouše, ale který je přece jakousi předběžnou přípravou k ní. Nechybí jí heroismu stoické duše; vskutku na sebe bere a požaduje
labor improbus, ale všechno je zjemněno pojetím iustissima tellus,
spravedlivé Matky Země, a požitku krásy, gloria jejích plodů; přináší a požaduje nejnevyhnutelnější oběti, které jsou spojeny s uskutečňováním vyšších a prostších ctností; ale i to je proti stoicismu
ještě více zjemněno nejvyšší z těchto vznešených a prostých ctností,
pietou, jejímž nejhlubším základem je důvěra v poslední nezbadatelnou spravedlnost a s v ě t l o s t fata o sobě, které je nad vším ostatním, nad erotem a prací, nad Matkou Zemí, nad rodinou a státem
i imperiem tohoto fata, kterým je vlastně sám Jupiter, pater omnipotens. A tak anima vergiliana nezoufá, neboť to není stoická duše,
která je přes všechnu ušlechtilost a nepopiratelnou velikost pyšná
a soběstačná a tudíž i zoufalá - vergiliovská duše je duše p o k o r n á,
humilis jako půda Itálie - a na ni, na ni jistě myslil Tertullian přede
všemi jinými, když našel své slovo - neboť ona je vpravdě anima
naturaliter Christiana.
Přel. T. Vodička
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JAN PATOČKA

NĚKOLIK POZNÁMEK
K POJMŮM DĚJIN.
1.

Domnívat se, že lze určiti dějiny oklikou přes dějepis znamená
domnívat se, že teorie o věci je aspoň zde snáze určitelná nežli
předmět sám. Určovat vědu bez ohledu na předmět: může to vésti

k

něčemu jinému než k naprostému obsahovému vyprázdnění a posléze k čistě formálním řešením, jež lidskost nepřekonávají, nýbrž
pouze neutralisují?
Neznamená snad víra, že vědu možno určiti metodou, která
vede důsledně ke snaze, historickou metodu konstruovat z čistého
rozumu, vrcholný bod moderního dogmatu o vševládnosti rozumu,
panarchii logu? Racionální zachycení eius quod ineffabile est, individuálního, časového, by byla historie. Historie by neměla v životě
lidském jiný cíl, než rozšiřovat říši pochopitelného, být exponentem
neosobní, nadčasové a neinteresované moci rozumu. Věda by byla
j e d n a a v jejím pojmu jako neinteresované
by neležel žádný podstatný problém. Historii bychom si definovali jednoduše per
genus proximum et dif ferentiam specificam a dějiny samy by pak
vyplynuly z korelativní úvahy objektivní. Tato vyhlídka je pro rozum nade vše svůdná; ale existuje dogmatismus rozumu, který je
nejvážnějším nebezpečím pro jeho sebepochopení;
znamená výzvu k uznání vlastní meze,
k
• nejsou snad dějiny
právě takovou výzvou k rozumu, aby poznal sebe sama a uznal
svou mez? A neznamená tato výzva jednoduše probuzení z dogmatického spánku rozumu, který si není vědom vlastní historie?
Co vede především ke skepsi o takovém pojímání historie, je
pohled na konkrétní historiografii, která při vší objektivnosti si vede
in concreto hodně jinak. Vypadá to tak, jakoby produktivní historigrafie nebyla možná bez určitého nikoli vždy výslovného, ale přece
práci určujícího pochopení povahy dějinného procesu, tedy obsahového určení svého předmětu. Historiografie by pak zajisté obsahohovala obrysy apriorního pochopení ne-li dějin, aspoň dějinnosti, t. j.
oněch struktur, které nám říkají, patří-li něco k dějinám či nikoli.
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Tedy leží na snadě myšlenka abstrahovat
pojem historie z historiografií; snad jej tam máme spolu s rozmanitými příměsky; vyloučíme-li společné, obdržíme pravý pojem dějepisu, určený předmětně,
*) Tímto článkem zahajujeme řadu kritických úvah o filosofii dějin s různých
hledisek. Články otiskneme postupně v tomto ročníku. - Red.

a tudíž rovněž pravý pojem dějin. Úloha může být obšírná a těžká,
ale principiálně by byla řešitelná, kdyby nebylo logických obtíží v pojmu abstrakce vůbec a v případě, že se jedná o historii, pojem »duchovědný«, zvláště. Neboť jednak nemáme a nikdy nebudeme mít
všech historiografií a tyto nevykazují shodné rysy do té míry, jako
fysické předměty, které stojí pod principy indukce, jednak k tomu,
abychom nějaké konkrétní dílo vydávali za historiografii, za studium historie, musíme již mít určité pochopení toho, co historie jest,
a tak se naše celé zkoumání pohybuje v kruhu.
2. Kdyby každé teoretické zabývání lidskou minulostí, které není
vedeno primárně teoretickým zájmem, nemělo být nazváno historií,
kdyby čirý objektivism v historii byl postižením její pravé podstaty,
málo by zůstalo ze skutečné historiografie; možná, že vůbec nic. Co
by bylo společné mezi Thukydidem, kterého válka učinila historikem,
a mezi ideálním moderním positivistou, který se zabývá peloponneskou válkou, hledíme-li k jejich vědeckému úmyslu a nikoli k předmětu jejich zájmu? A přece je takový Thukydides typem snahy
o historickou věrnost a pravdivost. Musí objektivnost nutně pramenit ze snahy o vědění pro ně samé? Není snaha o vědění pro vědění, teoretická snaha par excellence, někdy právě překážkou teorie,
objektivity a vědění? Nedá se říci, že jsou věci, kterých bychom
nikdy nechápali, kdybychom byli intellectus purus; nemusí pojem
chápání být přísně oddělen od pojmu vykládání a nikoli subsumován pod tento, jak se dělo v racionalismu 17. století a děje často
dodnes?
Proč studujeme historii? Či ještě šíře a lidštěji: co vlastně lidi
na ní zajímá, proč ji n. př. čtou? Jistě ne z nějakých důvodů bezprostřední praktické aplikability. Historie nemá axiomy a theoremata,
z kterých by se dala odvodit pravidla jednání v konkretní situaci.
Konkretní situace se vlastně neopakují - a potom hlavně si z historie odnášíme tolik pragmatického poučení, kolik jsme ho do ní
vložili. Thukydides nebo Macchiavelli vyvozují z historie poučky,
je pro ně magistra vitae, poněvadž jsou už bystrými politiky, kteří
dovedou jednat v situaci. Že tu pak není primární teoretický zájem
účelem, ukazuje fakt, že intellectus purus nepíše historii, nemá pochopení pro historii. Období racionalismu jsou nehistorická. Je tedy
historie snad něco jako literární genre, něco jako materialia mohutného epos, převyšujícího významem a poutavostí každé epos
mythické? Jinými slovy: je historie uměním, jehož cílem je půso* Jäger, Paideia S. 482: Der Krieg hat ihn zum Historiker gemacht, und was
er sah, das konnte man niergendwo lernen, am allerwenigsťen an einer, wie er
selbst sagt, ganz anders gearteten Vergangenheit, von deren exakten Erkennbarkeit
er wenig hielt.
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bivost, prostředkem věrnost podání? »Die historische Darstellung
ist, wie die künstlerische, Nachahmung der Natur. Der Grundlage von
beiden ist die wahre Gestalt, das Herausfinden des Notwendigen, die
Absonderung des Zufälligen...« (W. v. Humboldt, Über die Aufgabe
des Geschichtsschreibers.) Pravda historie by byla nejiná, než pravda
umění: pravda nadčasově-ideového, v přírodním materiálu skrytě manifestního obsahu. Pravda o dějinách je - podle jiného odstínu téhož
původně romantického pojetí - pravda básníkova vidma, »obrácená
astrologie«, obrácené věštectví stejně magického charakteru (S. Obenauer, Novalis p. 220). Nezůstává však na dně tohoto názoru, je-li
uchopen vskutku v té hloubce, kde jej usídlili Humboldt a Novalis,
určitý intelektualismus, který usměrňuje časový a neukončený proud
dějin do nečasova, který v dějinách vidí zjevení, jež možno uhodnout a k tomu má věštce-básníka za povolána? Ne darmo básníkvěštec žije v »dokonalé přítomnosti«, která, podle slov interpretových, »entsteht erst durch vollkommne Anschauung des geschichtlichen Prozesses«.*) Dokonalý názor dějin - zde je právě problém,
zdali lze dějiny vůbec nazírat, již přeskočen.
Tedy všecky tyto pokusy o určení interesu, který leží v dějinách, neukazují fenomen sám, nýbrž pramení z vnější interpretace.
A přec je pravda, že dějiny dávají praktické poučení, teoretické vidění a fascinaci vzorem či cílem - vše v odvislosti od velikosti
a utváření historikova. Dějiny studujeme z těchto všech důvodů, ale
z jaké jednoty pramení tato mnohotvárnost zájmu? Jakou podstatnou
a jednotnou potřebu lidskou uspokojuje historie? Humboldt jednou
řekl hluboké slovo o dějinách: úloha dějin je »den Sinn für die
Wirklichkeit zu hecken und zu beleben«. Studium dějin má centrum
své poutavosti v pojmu skutečna; tento zdánlivě paradoxní výrok
nutno nyní analysovat a pochopit.
3. Historie, věda o minulosti, o tom, co již neexistuje, vědou
skutečna par excellence? V jakém smyslu se dá tato věta interpretovat? A neznamená takováto these, že skutečnost sama se dá zachytit pouze v oslabené, neutralisované formě, která již je zbavena
všeho nebezpečí? Neznamená tato these v podstatě tvrzení nezachytitelnosti skutečna v jeho žité, dravé podobě? Není to způsob,
jak vyjádřiti ostře poslední nesouměřitelnost mezi životem a věděním, chápáním v nejširším smyslu?
Ale co je skutečnost, kterou nám odhaluje historie? Je to vskutku neutralisované, do stavu věčné inaktivity kleslé bytí, mrtvá vzpomínka, která se nás již dotýká jen jako mimoděk? Pak by říše lidské
vzpomínky měla vskutku pouze teoretický interes. Dnešní, aktuálně
*) Obenauer 1. c. 218-19.
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jednající člověk by neměl, co s ní počít. Celá lidská minulost by
byla jako loňské sněhy, které nejsou k ničemu, jako dávno vystřelený náboj, s nímž už nikdo nemůže disponovat. Je tomu tak vskutku
s lidskou minulostí, o které vypráví historie? Loňských sněhů, přelomů geologických epoch nelitujeme ani se z nich neradujeme, neuctíváme jich ani nemilujeme, a vzbuzuje-li v nás pohled, vržený na
ně zpět, velebné pocity, jsou podobného druhu, jako cit pro velkolepou mrtvou přírodu. V lidské historii něco podobného je podstatně
nemožné; musíme zde obdivovat a pohrdat, milovat a nenávidět,
a rozumíme tedy těmto věcem docela jinak, chápeme je jinak. Jsou
pro nás vždy ovšem určité »zavřené« kapitoly v dějinách, kde to
cítíme docela v jiném světě, docela cizí; ale tato cizost není absolutní, krutá nepochopitelnost, jako cizost přírody nebo zvířete, nýbrž
je z v l á š t n ě znepokojivá a vyzývavá. Všechno, co dějinně chápeme,
má tak určitý význam v našem aktuálním životě; lhostejnost a dějiny se nesnášejí. Je-li pro nás něco v dějinách lhostejné, je to mrtvo
pro dějiny. Dějiny nejsou tedy p o u h ý o b r a z , nýbrž předmět vášnivého styku; není to sice už styk s něčím živým, nač lze působiti
a co lze změniti, není to také nic aktivně pomáhajícího; je to však
pojato n á m i do okruhu našich aktuálních bojů a tendencí. Dějiny
jsou sice mimo dosah naší činnosti, jsou něčím, co se pouhým zákonem času absolutně vymklo naší moci, ale čemu přesto a právě
proto podléháme jako neodvratné fascinaci. Tato fascinace se projevuje jakožto úcta a pohrdání, láska a nenávist, obdiv a lítost. Nebyli bychom tím, čím jsme, kdybychom nepodléhali určitým mocem minulosti. Pomysleme na to, jakou fascinací působí na př. veliká
národní porážka nebo nějaké veliké vzpjetí energie, vlněním času
donesené až k nám. Stojíme v jejich sféře i tenkrát a právě tenkrát,
když se snažíme vyhnout požadavku, který na nás vznášejí.
Dějiny určují tedy nás; jsou objektivní moc, která se nám vymyká. Ale na druhé straně jsme to právě my, kteří je udržujeme
při aktuálním životě; skutečnost, tj. skutek, aktuální dílo dějin je
v našem životě. Určují-li dějiny nás, lze říci naopak, že určujeme my
dějiny, a že vyrůstajíce na kmeni, kterého již není, napájíme svou
krví jen ty stíny svého podsvětí, od kterých si žádáme odpovědi.
Dějiny jsou pro nás - a to znamená, jsou skutečny v nás - vždy
jako aspekt, nikoli ovšem lhostejný, ryze teoretický, nýbrž mnohotvárně patheticky podložený aspekt objektivity, která se naší aktivní moci nadobro vymkla. Tento náš aspekt je však, jak jsme si
ukázali, složkou našeho života, kusem nás samých. A tak, máme-li
pokročiti dále v problému »dějiny a historie«, musíme se zamyslit
nad sebou samými. Problém »co jsou dějiny ?« vede k problému
»co je člověk ?« »co v něm dějiny umožňuje!«
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4. Tato otázka nás snad konečně zbaví základních nejistot té
problematiky, v níž se od počátku pohybujeme a kde každý moment, kterého jsme se zachytili jako pevného, záhy povolil, rozplývaje se v dialektice nových problémů. Zde snad máme konečně
pevný bod; o tom, co je člověk, poučují určité specialisované vědy,
antropologie, psychologie, charakterologie, sociologie a j.; jejich funkcí
je zajisté provádět ono sebezachycení člověka, kterého vyžaduje náš
problém. Zejména se zdá ležet na bíledni, že právě pro náš problém je kompetentní psychologie, která přece má za úkol zachytit,
popsat a prosvítit lidské nitro, život po jeho stránce subjektivní. A
to je jistě potud správné, že k problému musíme p ř i s t o u p i t jako
psychologové; musíme analysovat ty struktury zkušenosti, které
ukládají naše dějinné povědomí; ale to ještě neznamená, že zůstaneme nutně v této sféře. Spíše si musíme předložit problém: je
reflexe pravým, radikálním prostředkem sebezachycení, který je s to
člověka uchopit v jeho podstatě, a pokud je možno vůbec reflexí
se přiblížit k podstatě člověka? zejména k těm jejím stránkám, na
nichž visí možnost dějin?
Jsou myslitelé, dnes vlivní a filosofickou radikálností vyznačení,
kteří namítnou přímo, že zjev »člověk« není možno pochopit reflexí.
Reflexe předpokládá zvláštní předmět »vědomí«, v ní zachycovaný,
který se liší od jiných předmětů svou povahou, ale v poslední instanci s nimi přec jen zůstává v mezích téhož eidos. Celá problematika
»vědomí« vznikla v moderní filosofii jako následek matematisujícího
motivu západoevropské metafysiky, snahy po jistotě poznání, která
z já učinila subjekt,
par excellence. - Neznamenalo by
dále vytčení vědomí jako podstaty já škrtnutí vší širší souvislosti
našeho bytí, sféry potenciality, celé dimense nevědomá? - A konečně,
což je pro náš problém snad nejdůležitější, neznamenalo by nesmírné ochuzení všech našich schopností chápati člověka, kdybychom
se musili v reflexi omeziti na s v o u vlastní f a k t i č n o s t ? Dá se
vůbec v ý z n a m života a tudíž jeho celkovost, jeho »smysl« zachytit
v průběžné reflexi? Dá se vztah životních momentů k životní jedn o t ě , která v našem životě nikdy přímo není, nýbrž pouze ustavičně se tvoří, zachytit analysou vnitřních pochodů v jejich čiré
sukcesi? A není snad právě pochopení významu skutků v životních
souvislostech základně důležito pro poměr člověka k dějinám?
Nebudiž tu popíráno, že sebepochopení člověka se nedá redukovat na problém reflexe. Ale je otázka, zdali výslovné zachycení
tohoto sebepochopení, na které se přece posléze odvolávají filosofové, o nichž byla právě řeč, je možno jinak, nežli reflexí. Člověk
jistě neví o sobě pouze z reflexe; jeho sebepochopení vyplývá primitivně ze zacházení s věcmi jeho okolí. Ale není snad jedinou
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možností, kterou máme k tomu, abychom explikovali toto sebepochopení, proces reflexe ? A abychom se obrátili k námitce Heideggrové, uvedené na prvním místě, není snad tato námitka namířena
především proti tradicionálnímu pojetí duševna jako serie »aktů«
intencionálních nebo jiného druhu »elementů«, kde způsob bytí těchto
základních momentů psychických je předem určen, kde tedy »vědomí« není titul pro problém, nýbrž kde v něm s naivní dogmatičností spatřována »věc«, »datum« jednou pro vždy hotové, a duševní
život pojat jako jejich serie ? Z toho nám tedy posléze vyplývá, že
náš problém pochopení člověka nemůže být řešen psychologií ve
smyslu analysy objektivovaných duševních aktů a jiných snad, neintencionálních momentů duševního života, nýbrž že zde nutno se
pohybovat v analysi lidského sebepochopení, tj. toho, v čem spočívá,
že víme, že jsme lidé; a bez tohoto vědění, že jsme lidé, není lidství,
Patří k podstatě člověka, že ví o svém lidství (mluví ovšem o jeho normálním dospělém stavu, který jedině může být východiskem analysy).
5. Co znamená vědět o svém lidství? Podstatný moment vědění
o vlastním lidství je vědění, že jsme ve světě. Zvíře sice také má
určité vědění o tom, co je obklopuje, ale toto jeho okolí není svět.
Zvíře ví o určitých konstelacích, do nichž je postaveno a které je
takřka automaticky určují v jeho reagování. Proti tomu člověku se
jeví věci vždy v souvislosti či v celku souvislostí, jenž má své centrum v naší možnosti, něco s nimi podniknout. V této m o ž n o s t i
je též posléze dána ona distance k situaci, která působí, že r o z u m í m e věcem i sobě. Rozuměti věcem však neznamená rozuměti
jim jednotlivě, nýbrž v souvislosti; tyto souvislosti mezi věcmi indikuje pak vždy nějaká naše možnost. Na příklad okno vnímám
s celou situací, do níž patří, a chápu je jako »otevřené« vzhledem
k možnosti povolovat či bránit k přístupu vzduchu podle toho, čeho
vyžadují roční období, poloha domu, povětrnostní situace, druh zaměstnání, kterému se právě oddávám a j. V kruhu této možnosti
jsou všechny tyto složky situace odhaleny a jejich souvislost je nám
jí dána. Možnost vymazuje horizont, uvnitř něhož jsou teprve věci
pro nás tím, čím jsou. Býti na světě neznamená však konečně nic
jiného, nežli žíti v kontinuitě takovýchto souvislostí. Svět není nic
jiného než universální horizont, uvnitř něhož se vždy pohybujeme,
kdykoli jsme jakožto lidé, tj. rozvrhujíce možnosti vlastní existence.
Tyto možnosti jsou námi přijímány nebo odmítány, uskutečňovány
či zavrhovány a podle toho obstaráváme nebo ignorujeme věci.
V bdělém stavu jsme vždy na světě jakožto obstarávající určité věci
na základě uskutečněného rozhodnutí.
Ve světě však nikdy nejsme sami. Naše bytí ve světě značí
bytí společně s jinými. Toto má podstatné modality souběžnosti
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a křížení střetajících se drah na jedné, lhostejnosti na druhé straně.
Lhostejnost není vztah, analogický vztahu k věcem, nýbrž vztah
specificky mezilidský: to poznáme zejména, když někomu zlhostejníme nebo když někdo jiný k nám zlhostejní - není to pouhý
nedostatek zájmu, nýbrž aktivní, třeba »instinktivní« distancování,
oddalování od druhého. Toto »bytí spolu s druhým« je pak pro život
ještě významnější, ještě intimněji s ním spjato než bytí uprostřed
věcí, bez něhož ovšem bytí spolu s druhým není možné. Naše bytí
ve světě je bytí ve světě lidí, člověk je
; co se týče
lidí, zaujímá v životě nejobšírnější místo. Až do svých intimissim
jsme spoluurčováni mediem, stylem, módou, ohledy na druhé, jednoduše tím, čím nikdo z nás není sám a co má přece jen vztah na
»druhé«, na veřejnost, na to, co je běžné, co se dělá, sluší a patří.
Při tom je naší snahou, vyznat se v tom lépe, nežli jiní, vyniknout;
upadáme v područí veřejné neosobnosti právě soukromou osobivostí.
Tak je náš každodenní život ovládán neosobní mocí, která nás určuje, aniž jsme si toho vědomi a aniž protestujeme. Ztrácíme svůj
život, nerozhodujeme v něm sami, dávajíce se zastupovat neosobními mocnostmi; získáváme za to lhostejný klid, získáváme »svět«,
jeho skromné úspěchy-neúspěchy, získáváme všední den.
6. Jak to vše souvisí s problémem historie? Souvislost jde přes
problém: je možno vymknout se neosobnosti, polomŕtvu »všedního
dne«, kde jsme ztratili samy sebe, a získat nový život? Jak se získá
nový život a co je jeho obsahem ?
Je tato otázka vskutku otázkou pro filosofa? Jen v určitém
smyslu je tomu tak; filosof nemůže než ji konstatovat jako podstatný moment sebepochopení člověka. Tato otázka patří k podstatě
člověka, tvrdí filosofie, jako jedna z jeho nebezpečných možností.
Když se Pascal rozhořčoval proti libertinům, kteří neuznávali nebezpečných možností v životě a smáli se smrti do očí, byl v podstatě drážděn sebenepochopením, k němuž se jeho protivníci pevně
odhodlali. Zde tedy, kde filosofie stojí před rozhodnou otázkou
lidského sebepochopení, stojí tváří v tvář rozhodnutí, závisí na lidském rozhodnutí samého filosofa. Filosofie se dostává k bodu, kde
nepostačí klást otázky a odpovídat, obojí s krajní energií, nýbrž
kde se filosof nedostane dále, dokud se sám celý nezasadí o rozhodnutí. Klásti a rozhodovat tuto otázku jak patří k samé podstatě
filosofa, patří však také k podstatě člověka; filosofování je možnost,
která je dána s člověkem, s aktem jeho svobody.
Jak se však klade otázka svobody pro člověka? Může se jednat
o absolutní vymanění ze všech lidských možností? Neptejme se
zde přímo po takovéto absolutní svobodě, po vysvobození ze světa,
po tom, jak by člověk přestal býti člověkem, a ptejme se pouze
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po možnosti svobody p r o č l o v ě k a . Nutně to může býti pouze
omezená svoboda, která člověku nebéře žádné z jeho podstatných
určení; musí to býti svoboda ve světě, a protože celý náš život
není jen vytváření světa, nýbrž vrženost doprostřed jsoucích věcí,
vrženost celým tím historickým elánem živých bytostí lidských
(který prodlužuje vlnu života vůbec), může to býti pouze vržená
svoboda. Vržená svoboda, to znamená: všecky možnosti svobody
vyrůstají na základě toho, do čeho nás staví lidská minulost, jsou
spoluurčeny tím, co bylo. Minulost je tedy akutní výzva pro naši
svobodu, aby ožila k své vlastní otázce.
7. V tom pak je vlastní význam historie, že v ní žije reflexe
naší svobody o vlastní vrženosti. Historie je způsob, kterým naše
svoboda, chápajíc se svého rozhodnutí, se distancuje proti nebezpečím, která ji ohrožují, a vytyčuje si své vzory a předměty úcty.
Historie chce zjistit minulost, aby provedla její zhodnocení, t. j. aby
vyjasnila náš vlastní poměr k vlně, která nás nese, ve světle pravdy,
kterou my jsme, kterou my uskutečňujeme. Pravda historikovy historie závisí na tom, pochopil-li či nepochopil lidskou svobodu. Svobodu však pochopujeme tím, že ji v historické situaci uchopujeme,
že se staneme sebou samými, neotřesitelnými, silnějšími, nežli svět;
tak rozhodnutím člověk překonává svět, aniž jej opustil. Rozhodnutí se děje pod tlakem naší situace ve světě, t. j. naší konečnosti
a vší její bídy; rozhodnutí znamená přijetí poslání, které si člověk
sám snad libovolně nevybéře, nýbrž kterým celou svou podstatou
jest - podstatou, která není d á n a , nýbrž námi stvořena, zvolena.
»Když je kolem vše tiché, slavnostní jako hvězdnatá noc, když je
duše v celém světě jen sama se sebou, pak se s ní setkává ne snad
vynikající člověk, nýbrž sama věčná moc, pak je nám, jako když
se nebe otvírá, a já volí sebe samo či spíše dostává sebe sama
darem.« Jedině z tohoto slavnostního okamžiku vzniká možnost
pochopit dějiny, které jsou takovému stanovisku sérií vrženě-svobodných odhodlání. Historik chápe historii vždy se stanoviska svého
odhodlání; v něm získává měřítko, které mu dovoluje teprve vidět
dějiny plasticky. Chápajíce dějiny tvoříme smysl, který v nich jest,
opakujeme-li podstatné, původní možnosti, odhalené v minulých
vrženě - svobodných odhodláních. Smysl dějin není nic pevně-hotového nebo všeobecného, idea, uskutečněná snad v dějinách určitého národa, nýbrž je dějící se a bojující opakovatelná možnost svobodného bytí, která se nás nějak podstatně týká. Výstavba dějinného
světa počíná vzpomínkou, prochází rozhodnutím a rozvíjí se opakováním. Vzpomínka otvírá horizont minulosti; rozhodnutí udává
stanovisko a měřítko; opakování vede k vidění souvislostí, k celkovým liniím smyslu historického děje.
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Potřeba dějepisu je v tom, že lidská svoboda musí sebe samu
pochopit ve své vrženosti, t. j. v celé podmíněnosti své situace, aby
naše žití mohlo plně nalézti sebe; překonání nesvobody je převzetí
vrženosti v kritice neživých tradic a život dusících nepravd, které
zbyly z dávno zestárlých rozhodnutí, a v odhodlaném opakování
jednou narýsovaných možností. Proto je historie neodlučná od úcty,
lásky, nenávisti a odporu; jen proto může být dějepis jedním z nejmocnějších činitelů historického života sama; proto nemůže býti
nezúčastněným registrátorem a hypotetickým vykladačem lidských
dějů. Všechny tyto věci jsou podstatné pro samo historické pochopení, nejen pro jeho literární podání. A je-li tomu tak, pak vyplývá,
že dějepis sám dosvědčuje právě těmito zvláštnostmi své struktury
lidskou svobodu; historik sám musí, mluveno slovy Heideggerovými, chtít, přít se a ctít.

AUGUSTIN COCHIN

MYSTIKA SVOBODNÉHO MYŠLENÍ
I. ZÁKLADY SPOLEČENSKÉ AUTORITY
(List Edouardu Le Royovi, 7. ledna 1910)
Pane, sledoval jsem s velkým zájmem a prospěchem vaše přednášky - a neodolám, abych vám k jejich tématu nepředložil několik myšlenek. Ne jako theolog - četl jsem více Kanta než svatého
Tomáše - nýbrž jako milovník volné myšlenky - Moderního Myšlení, jak vy říkáte - jenž je velmi zaujat jejími naukami a jenž
by rád viděl, aby se jim dostalo většího a náležitějšího osvětlení.
Zdá se mi, že »imanentismus« v různých svých formách má
vždycky dva aspekty: jeden negativní, individualistický, rozumářský,
útočný, vždycky naježený proti autoritě ve jménu práva, svobody,
individuálních citů; a je dosti přirozené, že katolík vidí jen tento,
jako vidíme zprvu jen hradby a věže nepřátelského města. Ale je
druhý aspekt, mnohem důležitější, třebaže zprvu méně nápadný.
Za Filosofy, kteří chrám boří, přicházejí Jakobíni, kteří ho znovu
stavějí, zakládají vládu, nový řád, vytyčují oltář Vlasti nebo lidství;
po kritice Littréově přicházejí dnešní synthesy, p. Durkheim a jeho
škola, solidarismus, syndikalismus, p. Bourgeois; po racionalistické
negaci společenská afirmace; a proti této právě nutno dnes postaviti afirmaci křesťanskou - neboť zde se odehrává vlastní bitva. Neboť mnohem spíše než o válku mezi autoritou a svobodou, mezi
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vírou a rozumem, jde napříště o boj mezi dvěma autoritami, dvěma
božstvy: Kristem a Společností - a tou myslím jedinou racionální
a dokonalou, přímou Demokracii. Nuže, a budete jistě souhlasiti,
že by bylo nespravedlivé představiti křesťanskou víru v celé její positivní realitě a víru sociální jen v starém, opotřebovaném a z módy
vyšlém krunýři, jejž se už sama ani neodvažuje nosit jinde než v Parlamentu nebo na kongresích učitelů. Vždyť i katolicismus si dnes
musil ukovati liberální polnici.
Jest si nutno rozhodně uvědomiti: existuje svobodné myšlení,
jež není individualistické - a přece není náboženské; jež věří v důvod vyšší než všechny důvody, v autoritu, jež ovládá a řídí vůle
- a není křesťanské; jež klade absolutno a nevěří v Boha; zakládá
církev, obcování idejí a duší - a není katolické; jež dbá, krátce řečeno, toho morálního požadavku, na nějž jste kladl tak výmluvně
důraz, a uspokojuje ho - a přece je opakem náboženství.
Vykládal jste nám mnoho o »hluboké vůli« - termín je myslím od
p. Belota. Její ekvivalent a myšlenku lze najít u všech svobodných
myslitelů: je to »předpokládaná vůle« (vůle spravedlnosti) p. Bougléa,
»právní vědomí« p. Desjardinse, »uvědomělá vůle všech našich demokratů, »prvotní vůle« p. Pougeta, »občanská vůle« jakobínská a posléze ovšem »obecná vůle« ubohého pana Jakuba, proroka celé této
školy, jež z něho žije a tak špatně mu stále ještě rozumí. Všichni
ji vykládají stejně: je to vnitřní hlas - velmi hluboký, ale také velmi
slabý, slyšitelný »v mlčení vášní« jak říká Rousseau, jež by však
nebyl dosti zřetelný a jemuž by nebylo lze osvědčovati poslušnost
bez pomoci shůry. V tomto bodě se ovšem mínění rozlišují - spíše
však jen zdánlivě než ve skutečnosti: v pojetí teoretiků jako p.
Bouglé, p. Durkheim nebo p. Lévy-Bruhl tuto pomoc skýtá morální
nebo sociální věda, kolektivní dílo lidského ducha; v pojetí politiků
od Rousseaua až po naše syndikalisty sama Společnost: je to sám
produkt neustálé a vědomé spolupráce navozené smluvním režimem,
v názvosloví našich zednářů produkt »Práce«, jež vylučujíc postupně
příměsky více méně soukromé, bezpečně oprošťuje mínění obecné,
sociální »konformitu«, z á k o n v pravém slova smyslu. Ale věří tedy
všichni filosofové i politikové, v jakési dogma: obecné mínění, jež
usměrňuje soukromé důvody - v jakousi milost: obecnou vůli, jež
skytá oporu vůlím soukromým - v jakousi církev: dokonalou či smluvní společnost, mimo niž není pravého obecného mínění ani obecné
vůle a tedy také ne obnovy, ctnosti a spásy. Tato církev má (ustálený termín) »metafysickou existenci« v lóžích a společnostech myšlení: je to opravdová duchovní společnost, zbudovaná na dokonalém plánu - a tím už postavená mimo svět hmotný, s nímž je ve
vztazích velmi podobných těm, jež pojily člověka církve s člově157

kem světa v 15. století. Od Rouseaua až po p. Durkheima není
svobodného myslitele, není Jakobína, jenž by nepřikládal tomuto
sociálnímu nadpřirozenu, této »Síle Syndikátu« transcendentní platnost, neredukovatelnou na individuálno. Říkají-li, že si člověk stačí
sám, myslí tím lidského ducha, lidský rod - Člověka, ne člověka,
což znamená: v negativním smyslu: člověk se obejde bez Boha v positivním: lidská společnost (pravá) si stačí sama. - Obecná Vůle
je dříve než veškerá spravedlnost (Rousseau), princip vší mravní
síly a vší svobody. A jako produkt, účin dokonalé společnosti stačí
Obecná vůle, aby obnovovala člověka v Duchu a Pravdě bez zásahu vůle nejvyšší. Je to konec Boží Monarchie - 1792 v oblasti
náboženské. A opravdu, jakobínská zkušenost u nás a společenská
zkušenost všude kolem nás jen potvrzují tyto principy.
Dobře tedy, řekl jste nám. Ti lidé věří v Boha aniž o tom
věděli. Ale nezapomínejte, že už vám ten argument vyvrátili. Jen
si přečtěte D ě l b u p r á c e p. Durkheima. On, jenž prostudoval katolickou ideu s tolikerým ohledem jako vy Moderní Myšlení, vám
řekne, že oslové jsou od Voltaira až po naše radikály ti kritikové a
popěrači, kteří argumentují prohnaným kněžstvem a tyranskými
pány; řekne vám, že kněžská či feudální autorita vyjadřují hlubokou, drahocennou realitu, nejpodstatnější ze všech, jichž kořenem je
idea Boha; že lest a násilí nemůže vládnout deset století a založiti
civilisaci. Ale ovšem idea Boha a autorita na ní založená nejsou
věčné, jako je věčná realita, jíž slouží a již symbolisují, a jež nyní
přímo před našimi zraky vysvléká staletou kuklu, aby se objevila
v pravé své formě. Tou realitou je lidský duch konečně uvědomělý, plnoletý, pán sebe sama a svých osudů ve a skrze Smluvní
Demokracii a Autonomii Lidu. Tou měrou, jak se ustavuje a upevňuje tato poslední etapa lidstva, náboženství, dotud nezbytné - a
posud užitečné pro opozdilce - ztrácí svou sílu a svůj důvod k bytí:
a atheisty, aniž o tom věděli, jsou všichni ti dobří křesťané, kteří
to dosud nepochopili. Ale vidíme už také klíčit doktriny, jež je povedou bez překotnosti k plnému pochopení; nauky, jež se vesměs
- od Loysismu až po křesťanskou demokracii - shodují v tom, že
stále více uplatňují kolektivismus a s o c i a l i s u j í starou autoritu.
Přiznám, že se mi zdá tato sociální these dosti mocná a v každém případě hodná toho, aby se o ní mluvilo. Neboť taková jest od
pověd', namítne-li kdo svobodnému Mysliteli, apoštolovi spravedlnosti
a pravdy: jste křesťanem, aniž o tom víte.
Jest ovšem ještě jiná námitka, opak první: nejste vůbec s to ustaviti morálku, ospravedlniti mravní závaznost; vaše společnost jest
jen náhodnou realitou jako tolik jiných - faktem. Ale to je, jako bychom vyčítali víře antropomorfismus: realisovati jako mysliti zna158

mená limitovati, » d e f i n o v a t i « . Za realisací i za ideou nutno postřehnouti elán, jenž dává oběma vznik, jenž je »ukládá podél cesty«,
jak říká p. Bergson, a sám se na ně neváže, uniká jim. Tomuto elánu
jest se nutno svěřit, ne dílům, jež zplodil. Nuže, je-li vůbec nějaký
elán, jenž by směřoval k absolutnu, k tomu, aby se vždy a přese
všecko předstihl, pohotový rozbít dílo včerejška, aby učinilo místo
dílu zítřka, jest to jistě elán revolucionářský nebo lépe sociální: on
produkuje víru v nezbytný pokrok, jež je Náboženstvím posledního
věku, ověřeným stoletou sociální zkušeností; systémy, jak potom
následují, jsou vždycky zdánlivě nahodilé, provisorní, relativní, ba
jsou už tak budovány a jako takové i vychvalovány: jsou reakcí
proti dogmatům a autoritám. Vskutku je toto relativno absolutnem,
jak mi říkal onehdy jeden můj známý syndikalista. Síla, jež tvoří,
oživuje a váže tyto formy, je vždy a všecky překoná. Jeden příklad za tisíc: revolucionářské vlastenectví z roku 92 - věčný zdroj
historických nesmyslů - omezené zprvu jen na Francii, protože jen
Francie byla »uvědomělá«, kdežto druzí národové, dosud v poutech
otroctví, neslyšeli ještě hlas své hluboké vůle, je ve skutečnosti
prvním aktem světové humanitářské kroasády, jež nemá nic společného s našimi národními hranicemi, s naším francouzským patriotismem - ba dnes jim, bez nejmenší kontradikce, vyhlašuje válku.
Ale sloužil tomu francouzský patriotismus hned od začátku? Bezpochyby, jako tolik křesťanů dnes slouží svou duší a svědomím
tomu, co by potírali, kdyby viděli budoucnost; ale to je absurdní
domněnka; nevidíme budoucnost, jdeme do ní - a měníme se cestou
- a jsme spokojeni, když tam jsme, poněvadž jsme se změnili protože přišla »informující a realisující zkušenost«, jež nám dala jiný
zrak. Hle, co odpoví syndikalisté - s velkým smyslem pro sociální
evoluci - na věčnou předhůzku »utopie«: nutno se svěřit životu;
»syndikalismus je filosofií akce«, praví p. Challaye na začátku jedné
své brožury - jedná, realisuje, nesystematisuje. Víte, jakou sílu a
hloubku propůjčují formule páně Bergsonovy této nauce. P. Griffuelhes a p. Pouget se zmocnili p. Bergsona. A naopak doktrína
tvořivého vývoje - imanentní, kolektivní, věčné a neosobní síly,
třebaže osobnostně tvořivé, zdá se zázračně vyhovovat sociální víře.
Začíná-li si tato nová víra teprve až dnes a - hodně bázlivě a
zmateně ještě uvědomovati svou absolutní hodnotu, byla tato hodnota nicméně hned od začátku fakticky přítomna a svým způsobem
cítěna. Od hedžry revoluce jest její historie historií lva, který neumí malovat; neumí mluvit - sama užívá o sobě termínů nepřátelské víry, jež v ní nemůže vidět než anarchii, individualismus,
negaci a smrt. Ale její historie mluví pro ni a fakticky ukazuje tu
jednotu, ten sled, to neustálé postupování, jak si je žádá »mravní
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požadavek«. Třebas v principu autonomní jsou společnosti sjednoceny, centralisovány, na postupu k dokonalé jednotě, dík zákonu,
jejž by nebylo nesnadno formulovat. Zdánlivé divergentní a polemické svým rozvíjením, jsou doktriny v základě jedno. V e l i k é
d í l o jest jedno - pravda známá v mystické formě hned na začátku
v kruzích zasvěcenců pod závoji symbolů - dnes stále zřejmější a
hmatatelnější: nazvěmež ji, chcete-li s o c i a l i s a c í i d e j e B o h a přirozený cíl společenského vývoje - skutečné dílo kolektivní práce
ve Společnostech Myšlení - ne produkt nějaké filiace myšlenek,
genealogického stromu abstrakcí, jak si to představují historikové
literatury nebo filosofie.
Až bude toto dílo dokonáno - a pro celý jeden svazek věřících
už je - nebude se o Bohu již ani mluvit; něco zaujme jeho místo,
lid; a tím nemyslím větší či menší dav individuí, nýbrž lid o sobě:
t o jest lidské kolektivum, svobodně a společensky organisované ve
vší spravedlnosti a ve vší pravdě. Ne tedy na počátku, v embryonální společnosti klanu, jest hledati společenského Boha: až u cíle,
až vyjdeme z krise, jíž všichni trpíme, až společnost realisujíc konečně svou pravou formu si stačí sama a bude moci dát svým členům štěstí, svobodu a morální pomoc, jíž si žádá vnitřní hlas a jíž
isolovaný jednotlivec nemůže dosáhnouti. Pak bude dokončen chrám
Šalomounův - abychom užili zednářských symbolů - a budou moci
zmizet náboženská a politická lešení. Když je zasazen svorník klenby, drží už kameny samy a skruží, jež je neslo, přestává být užitečné. Taková jest idea, taková jest i metafora, jež jsou základem
článků a konferencí p. Bourgeois o solidarismu: nelze líp postaviti
thesi nové víry - víry bez Boha.
Hle, to by vám asi mohly namítnouti všechny »děti n o v é h o
ducha«, jak říká p. Bureau, celé »moderní myšlení od radikálního
solidarismu p. Bougléa až po revoluční syndikalismus p. Niela a p.
Challayea, a od bojovníků à la Pouget až po theology à la Durkheim, jsou dvě odpovědi na morální žádost - dvě církve - dvě víry
- dva Bohové. Pascal, jemuž tak záleželo na tomto požadavku, nám
tu není nic pláten: zde spíše než o rozhodnutí, zda se vůbec chce
jít, vyjít z mravního stavu, v němž jsme, jde o to, v jakém smyslu,
kterým směrem: neboť jsou dvě cesty.
Je trochu směšné chtít na několika stránkách probrat takovou
otázku. Ale jste s tímto tematem příliš obeznámen, abyste mi neporozuměl. A chtěl bych tedy jen přesněji formulovat, čeho jsem
se několika slovy dotkl: nebylo by slušno - místo abychom vykazovali Boha-Společnost do předhistorických temnot klanu, kde
právě, co do vnější formy a aspektu, je tak málo sociální, jak jen
možno - ukázati jak všude existuje dnes: jako formule režimu,
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společenská demokracie - jako duch filosofie - jako předmět vědy,
zrozené bezpochyby teprve včera, jež však má už v držení solidní
pravdu: neredukovatelnou povahu sociálního faktu a sociálního zákona - jako ospravedlnění psychologismu á la Spencer a konečně
jako mravní útočiště tolika duší (myslím tu spíše na dav syndikovaných nebo na skrovnou obec volnomyšlenkářů než na jejich teoretiky a doktrináře), jež dík jemu se velmi dobře obejdou bez toho
druhého Boha.
Račte přijmouti...
2. K A T O L I C I S M U S

ROUSSEAUŮV

Základní myšlenkou S p o l e č e n s k é smlouvy 1 ) je neustálá
přímá Svrchovanost Obecné Vůle. Svorníkem systému je hlasovací akt. A zde se vynořuje vulgární námitka: co uděláte s menšinami? - a odpověď Rousseauova, tak špatně chápaná: není menšin
- a tím spíše ani většin - oproti Obecné Vůli.2) Ta může být zničena, svoboda obrácena v niveč, jestliže si partikulární zájem podrobí pluralitu - ale nemůže být tyranská: neboť občan je v ní
zapjat, ať to chce a ví čili nic, samým faktem, že je svoboden a
že je občan, a to i kdyby odporovala jeho soukromé vůli, jeho vůli
časové a vyjádřené. Ona jest jeho »vůlí hlubokou«, jeho »vůlí předpokládanou (p. Bouglé), jeho »vůlí uvědomělou«, jíž si zcela dobře
nemusí být vědom. Tím, že je nucen, aby poslouchal tuto vůli,
již snad v sobě necítí a jež mu přichází z vnějška závazností zákona, je nucen zároveň k svobodě. Vzbouří-li se proti ní, stává se
otrokem, přestává být občanem - láme společenskou dohodu.
To všechno je nepochopitelné, dokud přičítáme slovům Obecná
Vůle, občan, svoboda atd. jejich obvyklý smysl: většina, člověk, nezávislost atd. a dokud nechceme vidět smysl náboženský - není
pro to jiného slova - který jim propůjčuje Rousseau.
Co je to obecná vůle v jeho očích? - Hledám-li dobře, naleznu
ji v hloubi sebe samého: »Ze je Obecná Vůle v každém jedinci
ryzím aktem soudnosti, jež uvažuje v m l č e n í v á š n í o tom, co
může člověk žádat od svého bližního a co má jeho bližní právo
žádat od něho, o tom nebude žádných sporů.3) Dále pak mluví
o v n i t ř n í m hlase. 4 ) N á s l e d o v á n í nemluví jinak o hlase Božím.
Ale my nejsme poslušní, nenasloucháme téměř této hluboké
vůli. Je to především vada vůle: »Kde je člověk, jenž by se tak
mohl odloučiti od sebe samého? a je ho možno nutit, když péče
1)
Cf. J. J. ROUSSEAU, D u C o n t r a t s o c i a l . Edition Ed. Dreyfus Brisac,
Paris, Alcan, 1896, in -80, XXXVI - 425 p.
2)
Ibid. p. 29, 186-7. - 3) Ibid. p. 252. - 4) Ibid. p. 253.
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o sebezáchovu je prvním příkazem lidské přirozenosti, aby viděl
obecně lidský druh (syndikalismus říká třída) a aby si uložil povinnosti, nevidí-li, jak jsou vázány s jeho soukromým postavením ?«5)
- Pak nedostatek osvícenosti: i kdyby chtěl, nemohl by, poněvadž
nic není nesnadnějšího než »umění zobecňovati takto své myšlenky«:
»Kdyby se bylo nutno dotazovati Obecné Vůle (ve smyslu vnitřního
hlasu) v jednotlivých případech, kolikrát by se stalo i člověku dobře
zaměřenému, že by se mýlil v pravidle nebo jeho použití a šel by
jen za svým sklonem, domnívaje se, že poslouchá zákona?«6)
Tedy ne »vlastní svědomí« - ne »svobodné zkoumání« - náboženství Jana Jakuba není nějakým protestantismem. A kde tedy ctnostný člověk vezme pravidlo, jež jest v něm, ale jež sám nemůže oprostiti ? - ve »Společnosti«. To je Církev. »Vnitřní hlas« sám »je ustaven
zvykem usuzovat a cítit v lůně společnosti a podle jejich zákonů;
nemůže je tedy sám zřizovati«7); jen z řádu společnosti, zřízené mezi
námi, získáváme ideje toho, co si představujeme.«8) Touto sociální
vůlí se obnovujeme, rodíme k ctnosti: N o n e x v o l u n t a t e c a r u i s
(vášně), n e q u e e x v o l u n t a t e v i s i (zájem), s e d e x D e o (Společnost) n a t i s u n t .
A o jakou společnost jde? - o společnost, kde by mezi jednotlivci nebylo přímých svazků - kde by obcovali spolu jen legálně,
neosobní zásluhou zákona. »Kdyby, když se usnáší národ dostatečně
poučený, neměli občané žádných styků mezi sebou, resultovala by
z velkého počtu malých diferencí vždycky obecná vůle a usnesení
by bylo vždycky dobré.«9) Není-li tato podmínka úplné isolace uskutečněna, obdržíme zajisté »vůli všech« - ale to není »vůle obecná«.10)
Stejně Církev, společnost založená jedině na lásce Boží: »Miluj Boha
nade všecko a bližního jako sebe samého p r o l á s k u Boží. Postupuje se přes lásku Boží, jako ve společnosti Jana Jakuba přes
zákon.11) A jen jedna Společnost jest v pravdě legální a sociální;
dokonalá Společnost smluvní, kde jest pouto zákona vším. (Ne už
právo soukromé - zeď mezi obojím právem je prolomena - a veřejné právo ovládá veškeré území vztahů mezi lidmi). Stejně jako
jest jen jedna božská Církev, jež obnovuje člověka do hloubi, nejenom povrch; jež nechce farizejství.
Shrňme to: Obecná vůle Rousseauova nemá nic společného
s vůlí většiny. Není to časová realita řádu historického či politického. Je to mezní idea, pojem platnosti náboženské; a jediný způ5) Ibid. p. 252. - 6) Ibid. p. 252.
7) Ibid. p. 253. - 8) Ibid. p. 253. - 9) ibid. p. 53. - 10) Ibid. p. 52.
11) Srv. Bousléovu kritiku křesťanské milosrdnosti. - Je vláknem, jež pojí lidi,
jistě, ale toto vlákno se vleče hvězdu - lásku Boží. Kdežto solidarita je podle něho
pojí přímo - což je omyl: pojí je jenom prostřednictvím kolektivní vůle, to jest
nového Boha - Boha - Společnosti (p. Durkheim).
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sob, jak ji definovati jest aplikovati na ni formule, jichž užívají theologové, definují-li působení milosti a vztahy mezi člověkem a Bohem.
Jest v každém člověku dvojí vůle, praví Evangelium: vůle člověka a vůle Boží. A stejně Jan Jakub: vůle soukromá a Vůle Obecná,
vůle člověka a vůle občana. »Každý jednotlivec může mít jako člověk soukromou vůli, protivnou či odlišnou od vůle obecné, již má
jako občan.«12)
Vůle Boží jest v nás více než my sami, praví křesťanská nauka.
Ona dává hodnotu našim skutkům - a stejně Jan Jakub: skutky
lidské nejsou mravné než v a skrze stav občanský - to jest skrze
podřízenost obecné vůli.13) Není ctnosti vně společnosti, skrze ní jest
člověk člověkem a ne zvířetem. (Srv. Robespierre - řeč o Veřejné
ctnosti jedině pravé - soukromé ctnosti jsou všechny falešné. - Srv.
také ustavičné chvály »společenských Ctností« Teroristů).
Přesto však Vůle Boží, třebas vždycky pravá a dobrá, je často
v nás poražena - a stejně »obecná vůle jest vždycky pravá a směřuje vždycky k veřejnému užitku: ale neplyne z toho, že usnesení
lidu mají vždycky touž pravost«,14) - a tím méně soukromá mínění.15)
Milost působí z vnějška proti naši časové vůli - stejně Obecná
Vůle, jež se vtiskuje vůli jednotlivců zákonem, a vzdoruje-li člověk,
donutí ho být občanem. Byli bychom ztraceni, praví Křesťanství,
bez pomoci Shůry, nejsme s to se zachrániti sami - a stejně Jan
Jakub: neumíme se dobrat v sobě samých obecné vůle a jít za ní.
Jest nám zapotřebí vnější pomoci zákona (milost), odevzdání hlasu
(svátost), aby v nás byl stvořen nový člověk.
Pomoc milosti Boží je tajemná, vědí křesťané. Nevíme zda, kdy
a jak ji obdržíme - a také Jan Jakub nedává žádnou záruku, že bude
shoda mezi časovou vůlí davu a ideální vůlí obecnou. Říká jen, že
Spása, Ctnost a Štěstí mohou přijít jen z ní.
A tak není S p o l e č e n s k á s m l o u v a spisem politickým - je
to theologický traktát, teorie nadpřirozené vůle, stvořené v srdci
přirozeného člověka, substituované v něm za jeho vůli jednotlivce
mysteriem Zákona, dokonaným v lůně Společnosti Smluvní nebo
Dobrovolné nebo Společnosti Myšlení, pod smyslovou způsobou
svátosti Hlasování. Rousseau vede člověka nad jeho časový stav,
snaží se v něm odkrýt, oprostit a rozvinout zárodek stavu nového.
Občan je ideální bytost jako obyvatel sedmé komory Hradu duše
svaté Terezie. A stejně jako on není také občan bytostí imaginární,
chimérickou. Je v jistém smyslu pravdivější než časová bytost, vysvětluje ji v jejím směřování a cílech, ne v její přítomné realitě,
jež je nezachytitelná, akcidentální, myšlenkou nepostižná.
12) Rousseau, Du contrat sociál p. 37. - 1 3 ) Ibid. p. 39-40. - 14) Ibid. p. 52.
15) Ibid. p. 183-4.
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Jak vysvětliti vztah těchto dvou symetrických, isomorfních,
převrácených náboženství? Tím, že je ve skutečnosti t r o j í vůle:
c a r n i s (přirozenost) - v i s i (rozum) - D e i (povinnost) a lidská
vůle časová je ta uprostřed. Je negativní pól lidské přirozenosti a
lidského ducha jako pól positivní, oba stejně normální, třebas nikdy
dostižitelné v plnosti a jen zřídka přístupné na dosah. Je »Katolicismus«, »Církev«, »Svátosti«, »Orthodoxie« prvního i druhého - a Rousseau je svatým Augustinem toho náboženství negativního. An-archie,
nihilismus, práce určité S p o l e č n o s t i - jediné, společnosti uvědomělé nebo společnosti myšlení je v tomto řádu tím, čím je »budování«, práce křesťanské Církve v řádu druhém: normálním, vlastně
přirozeným prostředkem, jak vyjít z plánu a oblasti přítomného a
časového života, ze stavu prostřednosti lidské povahy, jenž není
jedině možný, jak se domnívá buržoásní morálka, a jenž není ani
stavem trvalým: jakmile přetrhneme pásky, jež nás váží vzhůru,
je nutno přijmout svod z dola, přijmout o r i e n t a c i , odmítneme-li
vedení.
Viděl to Taine v své kritice jakobínské či lépe společenské dogmatiky? - ano, bezpochyby: v i d ě l to, konstatoval, ale nepřijal to ani nepochopil. Je znám proslulý výklad, že 2 a 2 je 5. Ten
shrnuje ve zkratce poněkud brutální velmi dobře celou otázku. Ale
co to znamená v základu? - že jsme u problému náboženského,
u jednoho z těch problémů, kde 2 a 2 nemohou dát 4, poněvadž
jde právě o to, jak vyjít z plánu lidské logiky, z plánu přirozenosti
a rozumu, jak se překonati, v prvním nebo druhém smyslu. 2 a 2
je 5, říká Křesťan - 2 a 2 jsou 3, říká Jakobín. To znamená, že náš
časový stav není v své hloubi a podstatě dokončený, zastavený,
fixovaný. 2 a 2 jsou 4 jen v tom, co je nepohnutelné, v Bohu nebo
v nicotě. První i druhé nás přesahuje a přečnívá, jsme na cestě
k prvnímu či druhému, in via.
Jen je třeba býti křesťanem, abychom to chápali. Jen křesťan to
pochopí. Jakobín to jen ověří. Neboť i když oba opouštějí plán obyčejnosti, je mezi nimi ten rozdíl, že křesťan jde nad něj a ví o tom
- Jakobín pod něj a neví to.
1. listopadu 1909.

Přel. J. Franz.
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Pěkně sestavil a tuto podává
Ing. 1. d. C. Všudybud, de ľAcademie Ruraliste.
Poznámka redakční:
Pan Všudybud je NĚKDO. »Kruh nepřátel Listů z Československa« předčasně
jásal nad odchodem PhC Pucyny do pokrokových tiskovin, domnívaje se, že tím
nám bude znemožněno po zásluze vyzdvihovati jímavé zjevy našeho kulturního
života. Chyba lávky! Nedlouho po odchodu PhC Pucyny přitovaryšil se ke »Kruhu
přátel Listů z Československa« (mezi něž patří nejznamenitější osobnosti, zázračně
účinkující v různých oblastech duchovní ventilace, duševní hygieny a jiného vyměšování) mladý literární snaživec, »člověk jakýsi křepkého chodu, obratného vzhledu
a řeči hbité, takže se nohy, oči, jazyk, vše na obrtlíku míti zdálo«. »Jméno mé je
Všezvěd, příjmím Všudybud,« pravil. To rozhodlo. Muž znalý všelikého mánení
i kvaltování, neřádu v študování, křesťanů rozpustilosti i kazatelů jalovosti a vypsání
pokaženého přirození, nemohl býti neužitečný v obrodném eubiotickém snažení
»Listů z Československa«.
Někteří pánové z »Kruhu přátel Listů z Československa« poukazovali ovšem
na to, že práce pana Všudybuda není vlastně nic jiného než místy doslovným plagiátem přednášky pana spisovatele A. C. Nora, kterou soustavně proslovoval k čsl.
studující mládeži. Rozumní přátelé však poukazovali na to, že v tak vážné době nezáleží na tom, do jaké míry je závislý pan Všudybud na panu Norovi, nýbrž že důležitější je především vyvrácení faktu, jako by dnešní mládeži pro samý sport na
pěstování duchovna nezáleželo.
Toto stanovisko na konec rozhodlo a tak předkládáme interesované veřejnosti
tuto brilantní a nutkavou stať.
Za »Kruh přátel Listů z Československa«
VZDOROSLAVÍČEK.

Mladá moderní literatura česká dělí se na dvě části:
a) na poesii
b) prosu.
Až do roku 1924 neexistovali žádní prosaikové, byli pouze
poetové.
Poesie po válce byla výrazu sociálního. Proto se jí říká poesie
proletářská. Proletářská poesie je, když ostře a s těžkou vahou zapůsobí události válečné a poválečné.
Tenkrát byla velká bída po městech a po dědinách.
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Ta podporuje básnictví, které se utěšené rozvíjí až do nadřečeného roku, kdy přestává takřka úplně, aby na jeho místo mohla
nastoupiti prosa (b), nedočkavě přešlapující za dveřmi.
Slova páně Václavkova: »Jsme tu - kdo nás chce oddisputovati*),« způsobila takový rozruch, že v nestřeženém okamžiku se
počlo o mladých psáti shovívavě.
Tak jako by pan Václavek v úloze Rolanda zadul na troubu
Olifant zvanou, všecho rázem k lepšímu se obrátilo.
Dočkali jsme se i toho, že díla mladých, nezkušených literárních jehňat dostávají ceny státní i nakladatelské.
Památným rokem bude navždy v dějinách české literatury
rok 1924. Neboť toho roku vyšel Bürkental a tu počalo se psáti
prosou (b). Do konce kalendářního roku 1924 musily býti vydány
všecky básnické sbírky k tisku připravené. Poslední kniha básní
směla vyjiti dne 31. prosince r. 1924 o 12. hodině noční.
Od té doby - až na nějaké výstřelky - se již básně nepíší.
Mezi slavné básníky náleží Moravan Jiří Wolker, jemuž se dostalo skvělé satisfakce tím, že když zemřel, stal se najednou básníkem národního významu, jako kdysi Vítězslav Hálek.
Kdyby dnes žil, stál by na špičce generace, ačkoliv není jisto,
kam by se obrátil, zda k poetismu, či k surrealismu, nebo k machinismu.
Zajímavé jest, že půda markrabství moravského rodí nejen
chvalně známé koňstvo, nýbrž i básníky. Zde je na místě připomemouti, že extra Moraviam non est vita.
Vyjmenovati slavné básníky Horu, Seiferta, Biebla, Hořejšího
a jiné jest hračkou, horší však jest otázka: co je to poetism?
Poetism = básnický směr, který trvá již řádku let a s nímž
musíme počítat, jako i s jinými - ismy.
Nadmíru zajímavá, řekl bych přímo pikantní, jest historie vzniku
československého poetismu: Mladý pražský kritik, teoretik a majitel
realit, pan Karel Teige zažil v Paříži jakési rozkošné dobrodružství,
jež však, běda! nemělo zůstati bez následků. Nebohý mladík v Babelu nad Sekvanou otěhotněl! Konečně po několika nedělích, ztrávených v žalu, starostech a strádání, na prostinkém loži, často skrápěném slzami, povil zmučený rodič zdravého chlapce, jemuž bylo
dáno jméno poetismus. Potom přivezl si své dítko z Paříže do Prahy
a jal se je vychovávati.
Karel Teige jest tedy nejen tělesným, ale i duchovním otcem
našeho poetismu. Tím, jenž přivedl poetismus k slávě a rozkvětu,
jest (opět Moravan), pružný básník, inženýr lidské duše, doktor černé magie h. c., instruktor fetišismu Vítězslav Nezval, známý též co
*) Oddisputovati =

odřečniti, řečmi odstraniti.
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»nejlepší poetista«. Bez námahy a s jarou myslí překonal rekord Jaroslava Vrchlického a vydávaje napořád básnické sbírky a romány,
stal se králem českého Parnassu. Jeho výrobky jsou hojně žádány
a čtou se i v nejzapadlejších vískách. Hluboký myslitel, jenž sám
a sám zřel v jasnící se horizont, František Götz, sepsal katechism cest
poválečné tvorby pro mladé i staré, pro školu i dům. Jest činný
i jako romanopisec, a i na tomto poli, pro kritika tak nebezpečném,
nezakolísal, ba naopak, sbírá a bude sbírati zasloužené vavříny za
svou vynikající činnost. Mnogaja ljeta!
Dále dlužno promluviti o konkretnosti prosy mladší a abstraktnosti prosy starší. Abstraktní spisovatel pozná se podle toho, že užívá
slov jako: mlha, stín, sen, noc atd. Konkrétní spisovatel vyznačuje se
neužíváním těchto slov, aneb užíváním jiných, přiléhavějších: pivo,
guláš, stůl, lokomotiva atd.
Dle toho lze bezpečně rozděliti spisovatele na dva tábory, na
tábor abstraktníků, čili odtažníků a na tábor konkretníků či konkreťáků neboli hmotařů.
Mezi odtažníky sluší počítati Miroslava Rutteho, nezapomenutelného tvůrce věty: »čas a jeho šumění«. Také Jaroslav Durych jest
abstraktníkem par excellence, poněvadž má svou oblíbenou »duši«.
Hmotařů neboli konkretníků jest však mnohem více. Vyznačují se tím, že vyrábějí své romány methodou funkčně transplantační a počínají si jako zkušení chirurgové, neboť příměr jest pro
ně operativním zákrokem. Povětšině také ovládají frenologii, (nedbajíce na to, že jest zastaralá) a ani amputace údů jim není neznáma.
Mnozí z nich rekrutují se z řad skutečných lékařů. Tak Vladislav Vančura, zbraslavský lékař, jest vlastně architektem vět, (viz
Nezval, ing. 1. d.) čímž máme odhalena veškerá tajemství jeho umění.
Vančura jest čtenářem starých kancionálů a slova, která tam nalézá,
vkládá do úst hrdinům svých povídek a románů. V podstatě jest
to zase jenom aplikace methody funkčně-transplantační. Pro přeplněnou ornamentálnost slohu jest četba jeho knih věcí náročnou a doporučuje se pouze labužníkům. V širokých vrstvách populární není.
Jiným lékařem jest Benjamin Klička. Jeho jméno stůjž zde
proto, že příběh siamských dvojčat, o nichž píše, jest vzat z jeho
lékařské prakse.
Mezi hmotaře (konkreťáky) sluší počítati také ruralisté*) čeští,
které shromáždili pod jeden literární prapor všechny, kdož psali
o vesnici a venkovu.
Tu nelze nevzpomenouti Vavřince Řehoře a B. ZahradníkaBrodského, neboť to, co oni učinili pro český venkov, neučinil ani
před nimi, ani po nich žádný jiný ruralista, byť i měl snahu sebe
*) Z latinského rus =

venkov.
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větší. Ačkoli oba tito svrchu jmenovaní jsou dnes již takřka kmeti,
nerozpakuji se počítati je mezi mladou, výbojnou, silnou generaci.
Nikdo neubrání se pohnutí, když si přečte jenom nadpis některého
z jejich eposů. A což uvnitř! Jaký to ohňostroj myšlenek, jaká vznešenost výrazu! Každý jenom trochu citlivý čtenář vytuší hned po
přečtení několika řádků jejich knih, že autoři byli jistě mučeni tvůrčími bolestmi a že mnohdy jen s největší námahou a s obdivuhodným sebezapřením dopsali tu či onu knihu. Po této stránce zvláště
mistr B. Zahradník-Brodský má zajištěnu slávu nehynoucí. On jest
tím pravým ruralistou, on vnikl mezi lid a vzbuzuje v českých selkách stavy uměleckého vytržení svými epickými cykly. On jest
tím Homérem rolnického a malozemědělského lidu, burcovatelem
z lhostejnosti duševní.
Budiž mu na tomto nekompetentním místě vzdán za to vřelý
dík a Pán Bůh zaplať! Můj skromný článeček spokojil se pouze
konstatováním fakt. Nemohu zde uváděti vše, co mne napadalo při
psaní této kratičké literární studie, která si nikterak nečiní nároků
na úplnost. Jsem přesvědčen, že mé rozdělení prosaikův na abstraktníky a konkretníky vyvolá u jisté části p. t. čtenářů odpor. Tentokráte jsem ochoten polemisovati s každým, neboť za mnou nestojí se
stejnou rozdělovači theorií - nikdo menší, než sám A. C. Nor, jehož
vysoce informativní knihu »Moderní literatura československá« mohu
každému vřele doporučiti.
Zapomněl-li jsem uvésti ve své přednášce také české surrealisty, není to náhodou. Chystám totiž velikou studii o surrealismu,
k níž mi poskytl látku jistý křesťanský sadista, jehož jméno z pochopitelných důvodů nemohu zde uvésti.
Nelze mi také jmenovati všechny hlavní zjevy moderní československé literatury, nýbrž omezil jsem se vskutku jenom na ty,
kteří po každé stránce přinášejí nějaké novum a - abych tak řekl,
jsou jediní, kteří nás sbližují s ostatním civilisovaným světem. Za
což jim bud' vzdán upřímný dík.
P o u ž i t á l i t e r a t u r a : A. C. Nor: Moderní literatura československá. - B. Zahradník-Brodský: Dům u ztraceného štěstí. - J. J. Otto: Slovník naučný (illustr.)
- V. Šklovskij: Teorie prózy. - J. A. Komenský: Orbis pictus.
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VARIA

»LID« U D O S T O J E V S K É H O
Slovo »lid« vyjadřuje u Dostojevského souhrn všeho lidsky pravého, hlubokého, nosného. Lid je lidská praoblast, kořenná, silná a ctihodná. Zároveň je lid
bezbranný človek, osudem obtížený, využívaný lidmi hbitými a obratnými, násilníky
tísněný. Proto právě však je to ona forma lidství, která stojí nejblíže věčným věcem,
obklopena ochranou božské lásky. Slovo »lid« má pro Dostojevského tentýž uctivý,
toužebný, slitovný a útěšný zvuk jako pro všechny velké romantiky.
Lid má vztah k elementům bytí. Je srostlý se zemí. Kráčí po ní, pracuje na
ní a žije skrze ni. Je vetkán do souvislosti přírody, do pohybů světla a růstu. A cítí,
aniž snad má pro to slova, jednotu veškerenstva.
Lid jest přes bídu a hřích pravým člověkem; přes všechnu zanedbanost má
dobré a zdravé jádro, poněvadž je položen do samého základu bytí, - zatím co
vzdělanec, »západník«, který se od něho uvolňuje, ztrácí oporu ve své umělkova*
nosti a ochoří.
Člověk lidu stojí v oběhu krve, otevřen jsa proudu společného života v rodině,
obci a lidstvu. Člověk lidu žije v obecných událostech osudu. Nemá možnost se
toho všeho vzdáliti, také se však necítí k tomu puzen. Tak jest jeho život naplněn
základními zkušenostmi bytí, denními věcmi a jednoduchými podstatnými radostmi
a boly.
Lid je bezprostřední a sám se sebou sjednocený člověk. Nereflektuje. Žije ze
svého kořene do hloubky bytí. Nemyslí a necítí abstraktně, nýbrž v postavách a událostech. Nejde za žádnou doktrinou, nýbrž jedná z konkrétního stavu »Nyní« a
»Zde«. U něho se instinkty ještě neklamou; následkem toho má směr a smysl pro
rozlišení. Síly vidění nejsou v něm ještě rozrušeny; v jeho životě stojí symbol;
vise může ještě k lidu přijíti a odhaliti mu smysl světa. Lid je moudrý a hluboko
vidí, poučen jsa tichými, tvořivými mocnostmi.
Tak prožívá lid a v něm jednotlivec nezlomenou životní skutečnost. Tím však
je životu vydán v šanc. Musí nésti jeho břímě. Otázku, zda toto břímě je oprávněné, si neklade. Život je zde se svou tíhou; tento člověk však ještě nezná techniky, jimiž se této tíze vymyká. Tak ji jednoduše nese a v tom jest jeho velikost.
Lid je životu vydán na pospas, obtěžkán a obtížen. Je třeba chytrý; ale to
je pouze chytrost uprostřed tohoto obklíčení. I mnoho zla žije v lidu. Vedle dětsky
veselé mysli a přeněžné dobroty vybuchuje často jako blesk vášeň, která se může
stupňovati k nesmyslnému běsnění. Záludnost a nepředvídané zhroucení, zvířecí zuřivost, neúprosná krutost, pusté opilství, zatemnění, propadlost, všechny zlé moci
v něm působí - a přesto ve všem všudy je lid »dětsky dobrý«.
V podstatě je lid Dostojevskému, jako všem velkým romantikům, mythickou
bytostí. Onen lid, který má na mysli, jsou ovšem lidé, které potkává; ale za nimi
sestupuje se do jiné sféry, do vlastní praoblasti, a skuteční lidé jsou »lidem« proto,
že v nich ona druhá sféra přichází k platnosti.
ROMANO GUARDINI
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ANGLICKY

DISTRIBUTISMUS

Hnutí anglických distributistů je zajisté jedním ze zjevů, které musí především zajímati čtenáře Řádu; je to hnutí, vybudované na zásadách křesťanského ozdravení společnosti. Hlavní jeho myslitelé - Belloc a Chesterton - jsou bohudík
známi i širšímu našemu obecenstvu. Orgánem hnutí - ovšem dosud nečetného je týdeník, jehož desátý ročník právě spěje ke konci. Hlavním ideálem distributistů
je zachování svobody. Odsouzení kapitalismu a socialismu spatřují v tom, že oba
tyto směry, zbavujíce průměrného člověka hospodářské samostatnosti, znemožňují
mu svobodu vůbec; proto usilují na základě křesťanských sociálních doktrín o distribuci majetku, o jeho rozdrobení, zvláště také o rozdělení majetku pozemkového.
Reagrarisace nejstaršího z dnešních průmyslových států je ovšem palčivým problémem. Potírajíce kapitalistické myšlení a propagujíce návrat ke středověkým názorům na práci, obchod a lichvu, opírají se distributisté stejně rozhodně socialistické
státní všemoci, vidouce v ní hrob všeho, co je na demokracii zdravého. Jsou totiž
stoupenci demokracie, a to velmi rozhodnými; už z oposice proti anglické aristokracii, která ovšem jak co do původu (reformační konfiskace a revoluce z r. 1688),
tak co do nynějšího složení (vysloužilí partajní hodnostáři, selfmademani a peněžníci nejexotičtějšího původu), tak i co do majetkových poměrů (vlastnictví městských
brlohů, dolů a selské půdy) jeví se mnohem pochybnějším produktem než stejnojmenná, ovšem dnes daleko méně mocná třída na pevnině. Ale distributistické Chestertonovo pojetí demokracie znamená spíše úctu před právy, názory a zvyky
průměrného člověka než touhu po určitém politickém mechanismu. Naopak v opovržení k stranickému parlamentarismu nepředstihují je ani jejich odpůrci v nazírání na demokracii - fašisté. Proč ? Protože stranický systém - i v Anglii, ač tam
ještě je volen jednotlivý poslanec - vyřadil vliv voliče na zvoleného zástupce, a
tak proti tradičnímu zdravému lidovému názoru nabývají v zákonodárství všemohoucího státu nadměrného vlivu Chestertonem nenávidění »cranks« nezcela normální
sociální experimentátoři a malí diktátorci v póse demokratů, různí abstinenti a
eugenici, bledé stíny Shawovy. Protože distributisté kladou váhu na přirozený řád
a hledají jeho příklad v křesťanském středověku, mají také mnohem srdečnější poměr k tradicím staré Anglie než historici liberální, natož socialističtí. Proto mají
mnoho sympatií k politickým názorům někdejšího jakobitismu, Ale toto hnutí zápas za populární, tolerantní království proti protestantské, bohaté parlamentní oligarchii - zasluhuje samo o sobě pozornosti. Jak distributisté od jakobitismu přejímají ideu státu, jehož autorita dopřává občanům svobody, je nejlépe viděti na
Chestertonových Anglických dějinách s jejich poněkud snad přehnanou chválou
největšího royalistického politického myslitele v Anglii Bolingbroka. Vzhledem
k rozhodující úloze, již hrají v distributismu katolíci, je ovšem jasno, že hnutí za
vedení Bellocova snaží se rozptýliti tmy zakrývající (nejen snad v Anglii!) dějiny
katolické pevniny - Evropy. A poukazují, že jedině pod sluncem řádu nadpřirozeného lze nalézti onen řád přirozený, v němž justitia et pax osculatae sunt požadavky spravedlnosti a svobody nejsou v rozporu s požadavky pořádku a autority. Z křesťanského stanoviska pojímají také poměr k jiným národům. Litujíce, že
rozbito je Sacrum Impérium, vidí přece národy jako jednu obec s vzájemnými povinnostmi a proto potírají neomezené národní sobectví - imperialismus. Při tom
právě toto respektování cizí osobitosti považují za nutné k udržení osobitosti vlastní
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a s velkou láskou pěstují zvláštní anglické tradice - ať ideové jako zmíněný jakobitismus nebo rozličné řemeslné dovednosti a kulturní památky. Při tom zvláště
se zajímají o menší (svobodné a agrární) křesťanské národy; a je ovšem malým
příspěvkem k dějinám české propagační schopnosti, že v jejich časopise je sice zastoupeno stanovisko rakouské, maďarské, polské a baltické, ale o Češích není zmínky.
Ostatně distributism se ideově vyvíjí a o hospodářských otázkách se (na základě
křesťanské morálky) vedou prudké diskuse. O těch by měl referovati některý
znalec těchto věcí. My se omezíme dnes na podání ukázky, kterak je čerpáno
poučení z minulosti.
Kyrii Malidajev

K R Á L A S E D L Á K . »Protože síla a kvetoucí stav tohoto království
byl vždycky a jest značně udržován a podporován udržováním pluhu a orby, jsoucích příležitostí vzrůstu a rozmnožení lidu, jak pro službu válečnou tak v čas míru,
jsoucích také hlavním prostředkem, aby lidé byli zaměstnáni a tím odvráceni od
lenosti, opilství, nezákonných her a všech ostatních mrzkých obyčejů a životních
podmínek; a protože prostřednictvím této orby a hospodářství většina poddaných
je zachována před krajní chudobou v náležitém stavu udržovati prostředky k životu, a bohatství království je rozptylováno a rozdíleno do mnoha rukou, kdež je
spíše připraveno převzíti všecky náklady, nutné pro službu království; a protože
také zmíněné hospodářství a orba je příčinou, že království je spíše spolehnuto na
sebe, aniž závisí na cizích zemích buď dovozem obilí v čas nedostatku nebo prodejem našich vlastních statků jsoucích v přílišné hojnosti... budiž ustanoveno atd.«
Tak zní úvod Zákona pro udržení hospodářství a orby z r. 1597, a čte se to
jako nějaký projev distributistů. Jenže v 16. století bylo plno distributistů, a sama
vláda většinou postupovala rozhodně distributisticky, ač její úsilí bylo mařeno bohatými statkáři, které pomohla vytvořiti a kteří pak konečně svrhli starobylou anglickou monarchii a vládli ve svém vlastním zájmu.
Na despotism Tudorovců a prvních Stuartovců bylo ovšem prudce útočeno
ústavními dějepisci, kteří věřili, že parlament byl zastáncem svobody. I tu je možno
obhájiti monarchii, ale s hlediska hospodářských dějin se nám jeví ve světle nekonečně lepším. Je na místě podrobné prostudování hospodářských směrnic monarchie za stopadesát let, než byla svržena oligarchií. Taková kniha by prokázala,
kterak Tudorovci a Stuartovci se vskutku snažili brániti drobného člověka četnými
ustanoveními, a kterak se snažili prosaditi tyto zákony soudními dvory praerogativ.
2e tyto soudy padly před útokem Dlouhého parlamentu snad bylo či nebylo vítězstvím britské ústavy, ale bylo pohromou pro britského řemeslníka a sedláka.
Zdálo by se, že monarchie za této doby zdědila něco ze středověké nauky o spravedlnosti v hospodářských vztazích a že bohaté dědictví minulosti nebylo zapomenuto až za vítězství oligarchie v občanské válce.
Pokud jde o zemědělství, bylo po půl druhého století trvale usilováno o zachování orby a udržení drobného člověka na půdě, »čímž většina poddaných je zachována před krajní chudobou... a bohatství království je rozptylováno a rozdíleno
do mnoha r u k o u . . . a království se spíše spoléhá na sebe, aniž závisí na cizích zemích«. Královské komise byly zřízeny v 1. 1517, 1548, 1569, 1605, 1632, 1635 a
1636 a byla dlouhá řada ustanovení. To vše bylo ovšem marné, protože bohatí
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byli příliš mocní a ustanovení byla zanedbávána venkovskými statkáři, jejichž povinností bylo je uskutečňovati.
Totéž pozorujete také v průmyslové politice monarchie. Brzdila předčasnou
tovární výrobu 16. století, protože uváděla příliš mnoho lidí v závislost na jediném
zaměstnavateli a vedla k nepokojům. Snažila se postarati se co nejlépe, aby dělníci
nebyli využitkováni rostoucí kapitalistickou třídou, jež se už naučila zneužívati a
vyssávati pracovní síly. Zde opět se mnohému naučila od středověku. Je pravda,
že cechy měly mnoho chyb a že nebylo možno, aby rostoucí vnitrozemské a mezinárodní trhy byly zásobeny cechovní soustavou, jež vyráběla jenom pro místní
trhy. Zda bylo záhodno, aby Anglie zásobila nové trhy a stala se velkou průmyslovou zemí, je jiná otázka. Ale aspoň nikdo by nepopíral žádoucnost použití starých
zásad spravedlnosti v hospodářských vztazích za nových podmínek. Despotism Tudorovců a Stuartovců se vskutku pokusil jich použiti, leč zde pokus opět byl marný.
Kniha o této stránce vlády Tudorovců a Stuartovců by tuším byla knihou na
obranu monarchie vůči oligarchii, která ji vytlačila. Není bez významu, že poslední
návrh zákona proti ohrazování občin byl zamítnut ve druhém čtení v r. 1656. Oligarchie teď byla v sedle. Silná monarchie by nikdy nebyla dovolila ohrazování
občin a zničení selstva v 18. a 19. věku, a byla by vykonala nesmírně mnoho na
zamezení zla, spojeného se vzrůstem průmyslového kapitalismu. Představte si, že
by vláda, jež navrhla zákon z r. 1597, byla dovolila, aby chudí byli poškozeni devatenácti z každých dvacíti usnesení o ohrazení, nebo že by oligarchie, jež poklidně
vydala ona usnesení, si byla přála, aby bohatství království byla rozptylováno a rozdíleno do mnoha rukou!
Parlamentní průvod je ve skutečnosti neúplný bez představení anglického
sedláka, jemuž berou půdu. Teď je v Anglii vzrůstající síla názoru, příznivého návratu k monarchické vládě a snad jednoho dne král i sedlák zase dostanou, což
jejich jest.
Patrick V. McGrath

Budiž dovoleno překladateli připojiti příklady Tudorovského sociálního zákonodárství (F. Chamberlin: Henry VIII.):
»Pro tu příčinu, že tkalci tohoto království, jak na tomto přítomném sněmu
tak v rozličné jiné doby si stěžovali, že bohatí a zámožní soukeníci je mnohými
způsoby utiskují - někteří zřizujíce a ve svých domech přechovávajíce rozličné
stavy, a udržujíce je v provozu skrze tovaryše a osoby nedovedné, ke zkáze velikého počtu řemeslníků, kteří byli vychováni ve zmíněné vědě tkaní, se svými rodinami a domácnostmi - někteří dostávajíce takové stavy ve své ruce a majetek,
a pronajímajíce je za tak neslušné nájemné, že chudí řemeslníci nejsou s to vydržovati sebe, tím méně vydržovati své manželky, rodiny a děti - někteří také dávajíce mnohem méně mzdy a platu za tkaní a práci než v minulých dobách dávali, čímž oni jsou nuceni úplně opustiti své umění a zaměstnání, v němž byli
vychováni; tudíž . . . se nařizuje a ustanovuje mocí tohoto přítomného parlamentu,
že žádná osoba užívající dovednosti nebo tajnosti výroby suken, a bydlící mimo
hlavní město, město, městys nebo radní město, nemá držeti, nebo chovati, nebo
míti ve svém domě, nebo domích nebo majetku, více než jediný stav současně,
ani nemá žádným způsobem, přímo nebo nepřímo, dostávati nebo bráti žádný druh
výdělku, prospěchu, nebo statku, pronajímáním ani zřizováním nějakého stavu, nebo
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domu, kde nějaký stav je nebo bude užíván nebo obsazen, který by byl od něj
zároveň zřízen nebo pronajat...«
»Pro tu příčinu, že přispívá k bezpečnosti království anglického, aby ostrov
Wight byl dobře obydlen anglickým lidem, pro ubránění jak našich dávných nepřátel z království Francouzského tak z jiných stran; kterýžto ostrov nedávno upadl
počtem obyvatelstva z té příčiny, že mnoho měst a vesnic bylo opuštěno, a pole
zavodněna a učiněna pastvinou pro zvířectvo a dobytek, a také mnoho obytných
stavení, dvorů a statků bylo nedávno obvykle bráno do držení a rukou jednoho
člověka, které za starých časů byly obvykle v držení a rukou mnoha rozdílných
osob, a mnoho rozdílných domácností v nich chováno; a tím byli takoví lidé rozmnožováni, a týž ostrov tím dobře zalidněn, který teď dříve zmíněným případem
je pustý a nezalidněný, nýbrž osazen zvířectvem a dobytkem, takže nebude-li
spěšná náprava zjednána, onen ostrov nemůže dlouho býti držen a hájen, nýbrž je
otevřen a vystaven rukám králových nepřátel, což Bůh uchovej. K nápravě toho se
nařizuje a ustanovuje, že osoba žádného druhu, jakéhokoli stavu, stupně nebo postavení, nemá najíma ti žádných rozličných dvorů více než jeden, jejichž roční výnos
nemá přesahovati deseti hřiven; a byly-li jakékoliv osobě nebo osobám před touto
dobou pronajaty rozličné a všeliké statky, jejichž roční výnos bude přesahovati tuto
částku, pak zmíněná osoba nebo osoby zvolí jeden statek po své libosti, a ostatek
jeho nájmu bude úplně neplatným.«
»Protože rozmanité a všeliké osoby z králových poddaných tohoto království,
jimž Bůh ve své dobrotě přidělil velikou hojnost a nadbytek movitého jmění, teď
nedávno, (jde o dobu reformace! pozn. překl.) během několika let, denně vymýšlely, zkoušely a vynalézaly způsoby a prostředky, jak by mohly nahromaditi a shromažditi v několika málo rukách jak veliké množství dvorů tak velikou hojnost dobytka, a zejména ovcí, obracejíce ty pozemky, jež mohou dostati, v pastvinu a nikoli
ornou půdu; čímž nejen zbouraly kostely a města a zvýšili staré platy nájmů statků
v tomto království, nebo je přivedly k tak požehnaným obnosům, že žádný chudý
člověk do toho nemůže zasáhnout, nýbrž také vyhnaly do výše ceny všeho druhu
obilí, dobytka, vlny, prasat, husí, slepic, kuřat, vajec a jiného takového zboží, skoro
dvojnásob nad ceny, jež byly obvyklé, pro kteroužto příčinu podivuhodné množství chudých lidí tohoto království je neschopno opatřiti maso, pití a šatstvo potřebné pro ně, jejich ženy a děti, nýbrž jsou tak skleslí na mysli bídou a chudobou, že upadají denně v krádež, loupež a jiné nepřístojnosti, nebo žalostně umírají
hladem a zimou; a domnívají se královi pokorní a milující poddaní, že jednou z největších příležitostí, jež ponouká tyto hltavé a hamižné lidi, aby tak hromadili a drželi
ve svých rukách tak veliké díly a části pozemků tohoto království mimo osazení
chudých hospodářů, a aby jich takto užívali v pastevectví a ne v orbě, je veliký
výtěžek, jenž pochází z ovcí, které teď přišly do rukou několika o s o b . . . je tímto
ustanoveno, že žádná osoba nemá míti ani držeti na pozemcích, jež nejsou jejím
dědictvím, více než 2000 ovcí; že žádná osoba nemá obsaditi více než dva dvory...«
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P O Z N Á M K Y
ANTONÍN SOVA: DRSNÁ LÁSKA. Tato kniha básní vyšla roku 1927 v Aventinu a dnes, po sedmi letech, se prodává jako nějaká veteš za velmi sníženou cenu. A
přece je to jedno z nejhodnotnějších děl zesnulého básníka, je to sbírka, ve které je
snad nejméně oněch neblahých čísel asociálního pathosu«, neb jak tomu kdysi říkali,
když takové bludy byly v modě. Také je tam málokde zmínka o milkování, lásce a
zradě, a na štěstí, neboť v těch věcech zůstal Sova až do skonání lyceistou a nenapravitelným romantikem. Ale je tu něco drahocenného: starý básník se tu rozpomíná na
své jihočeské kraje, na rodné obzory, a zpívá o nich s velikou vroucností. Prudké vidění mladých let je tu obohaceno vzpomínkami celého života a prozářeno dobrotou
srdce, které se v této drsné lásce opravdu nemýlí a tedy nemusí nikomu vyčítat, ani
sobě: nekončí to zde zklamáním a rozčarováním, vše dozrává v kouzelné pohodě, jež
připomíná vstupní žalmy mešní. Jen zřídka kdy se posvátná osnova rytmů rozběhne
do tirád nebo vysmekne do malichernosti (jako v krásné básni »Život« ty poslední
dva verše!). Skoro na všech stranách zpívá duše umoudřelá a srdce věrné zemi,
přijímající vděčně vznešenou radost z nazírání ve světle hory, na které Petr chtěl
postavit tři stánky.
B. R.
CHATEAUBRIANT: LA RÉPONSE DU SEIGNEUR. Nedávno vyšla u Grasseta
v Paříži podivuhodná kniha A. de Chateaubrianta: La r é p o n s e d u S e i g n e u r .
Horda oficielních kritiků v čele s André Thérivem se na ni vrhla s podivnou zavilostí
a s jakýmsi vztekem, jenž udivuje u těchto všemu zvyklých a se vším se blahovolně
vyrovnávajících fariseů. A. de Chateaubriant vydal už dříve dva mohutné romány,
v mládí M o n s i e u r d e s L o u r d i n e s , deset let na to slavnou La B r i è r e (La
Brière vyšla kdysi česky jako feuilleton Nár. listů, překlad M. des Lourdtnes je
uchystán do tisku v »Dobrém Díle« ve Staré Říši). Nyní, opět asi po deseti letech,
vychází kniha velmi odlišná, námětem i stylem. Tady kritikové volali o úpadku,
a opravdu jen proto, že se jim dílo vymyká z formulí, že větve stromů přerůstají
ploty jich šablonovitých zahrádek a že jim to zkrátka překáží. Není zde téměř děje.
Vše se odehrává v duších a je promítáno do absolutna. Je to historie mladého muže,
jenž se v lesích někde v západní Francii setká se starcem na jeho statku, a stařec
ponenáhlu jinocha zasvěcuje do tajemství vnitřního života. Otevírá mu hlubiny
kontemplace a klade zvláštní důraz na znenáhlé přetvoření lidské podstaty v podstatu
božskou. Jako motýl, žijící na určitých rostlinách, nabývá tvaru a barev jejich listů
a květů, tak se má lidská duše stálým úsilím blížiti a připodobňovati Bohu až k splynutí. Že toto úsilí je v podstatě modlitbou, je zvláště zdůrazňováno, jsme tedy vzdáleni
jakéhokoli kvietismu. Tato these je rozvinuta na třech stech stranách, a přece zájem
do poslední chvíle neutuchá. Naučení se tu line z díla básníkova jako vůně z květu .
Vše se tu rozrůstá, poesie z děje, děj z myšlenky, myšlenka ze zkušenosti a naopak.
Jsou tu neobyčejné evokace samot, nezbytných k tomu, aby vytryskl pramen živé
vody. Jsou zde vykouzleny hvozdy, v nichž by bylo velmi blaze Adalbertu Stifterovi
nebo Josefu Čapkovi, básníkům českých lesů. V jejich prozářeném přítmí se odehrává
cosi tak nehmotného a přece tak skutečného, tak hluboko do duše zasahujícího,
že kdo knihu přečetl a odložil, má dojem, že odložil již jen slupku, a téměř
fysicky cítí klíčení a rašení nového poznání v osvěžené krvi.
B. R.
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PÍSNĚ O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA. V krásně upraveném svazečku
vyšly v Pourové edici péčí J. Vašíci Písně o čtyřech posledních věcech člověka,
anonymní cyklus českých parafrásí barokních skladeb o smrti, o posledním soudu,
o pekle a o slávě nebeské. Svým rázem se tyto skladby přimykají k Bridelově básni
Co Bůh ? Člověk ?, o nichž jsme zde již psali; liší se však od Bridelovy složitě pracované a kontrastně odstíněné skladby pokornou prostotou svého výrazu, který se
odívá úmyslně v šat žebrácký a ozdoby dětsky prosté.
Tím se snad nechce říci, že by Bridelově skladbě chybělo pokory ; viděli jsme
přece, že Bridelův člověk má před tváří Boží jediný přívlastek, přívlastek naprosté
nicotnosti - »sám ze sebe nic nemaje«; ale tato pokora a poníženost člověka je u Bridela pokorou, která se propadá do drtivých hlubin, a ponížeností, která budí úděs
rozmachem své síly; formální dokonalost skladby tento dojem jen zesiluje. Naproti
tomu v Písních o čtyřech posledních věcech člověka je to pokora, která jako by
se ani neodvažovala zjeviti sebe samu ve vší své síle, pokora, která si odpírá i své
vlastní gesto, poněvadž pro ni k a ž d é gesto příliš upomíná na pýchu. Proto je zde
výraz svrchovaně prostý; obrazy jsou ztlumené, přirovnání sestupná a všechen lesk
slávy a radosti se soustřeďuje na věci malé a zdrobnělé; také slovo je docela prosté,
nepoetické a při tom plné pokoje i tam, kde se líčí hrůzy pekel.
Je to dobře vidět třebas už na prvních verších Písně o Smrti: »Mějte se dobře, l u c e r n y / p a l á c e n e b e s k é h o , / zlaté s l u n é č k o , stříbrný / m ě s í č k u ,
bratře jeho. Pomíjí den, nastává sen / jejž musím dlouho spáti, / až zazvučí / a
poručí / anjelská trouba vstáti.« Myšlenka na smrt, vyjádřená tak prostě verši: »Pomíjí den, nastává sen« - je zde hned na počátku kontrastována z t l u m e n í m , jsouc
předcházena zdrobnělým a oproštěným obrazem »luceren nebeského paláce« - obrazem, který upomíná na pokojný jas světce z Assisi a který také udává tón celé
básně - tón jakési jasné melancholie beze stínu zoufalství. Toto kontrastování pomocí ztlumení, nikoli zdůraznění rozdílu, vzbouzí také ono zvláštní lyrické kouzlo
těchto skladeb - náladu, která je přes všechnu prostotu tak jemná, že se nedá zachytit žádným opisem. I nezbývá, než zase citovat - třebas tyto verše, prosté jako
lidová píseň: »Mějte se dobře, štěpnice / s červenými jablíčky: / a vy, převonné
květnice / s všelikými kvítičky; / ó hrdličky / samotničky, / již mi víc necukrůjte:
/ slavíčkové, / stehlíčkové / od zpívání pauzůjte.« Ano, jsou to verše, prosté jako
lidová píseň, ale rozchvívají všechny hlubiny srdce a probouzejí jeho nejjemnější
záchvěvy; neboť je v nich pokora a prostota čistého dětství, toho dětství, jež uchovává jedině živá modlitba a jež tedy může uchovati čistotu svého pohledu i před
hrůzami se smrti - poněvadž ono má naději, která neumírá.
A v tom je tedy základní rozdíl, který odlišuje tyto skladby Bridelovy. Je to
rozdíl pohledu muže a pohledu dítěte, síly zoufalé trýzně a prostoty nepohnutelné
naděje; a teprve když můžeme takto spolu změřiti tyto dvě krajní meze, můžeme
tv
správně pochopiti duši básnického baroka.
LÉON BLOY: V TEMNOTÁCH. Přeložil Bohuslav Reynek a jako 24. svazek
edice Atlantis vydal J. V. Pojer v Brně. - Přetiskujeme zde několik řádků, které
o této knize napsal překladatel. - Kniha »V temnotách« je psána na prahu smrti. Duše
je už zpola na věčnosti, a vetché tělo starce, schoulené nad záhadami, trne nad podívanou válečných běd. Chladnoucí ruce nahrnuly do této knihy co nejvíce světla,
co nejvíce lásky, a i tam, kde Bloy kine, je to jen z hněvu nad útiskem a z žízně
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po spravedlnosti. Jsa chud a stár, jako kdyby každou kapitolou v tomto díle odíval
nějakou bolest v naší duši, zahříval, těšil nějakou zakřiknutou naději. Nemocem a hovoře již nejraději se smrtí, které se nebál, jíž se důvěrně vyptával, sytil ještě slovem
chleba ty, s nimiž už ho poutal jen úvazek společného vyhnanství. Píše ještě v temnotách, ale v branách ohně, který očisťuje a živí do radosti nepomyslitelné. Odtud
zvláštní kouzlo smíření a utišení v tomto díle, jež jakoby odpovídalo nějakému tajemnému úsměvu uvítání s o n é s t r a n y , který zahlédl, aniž by o něm mluvil, ale
jenž se již nezbytně zrcadlí v každém gestu posla, který se vrací.
GEORG BRITTING, z něhož je přeložena naše povídka (je to výňatek z knihy
próz nazvané »Die kleine Welt am Strom«) pochází z jižního Německa, z kraje tedy,
jenž je nám duchovně mnohem bližší než ostatní Německo. Narodil se v Řezně 17. II.
1891. K Řeznu, městu jeho dětství, také se vztahují povídky shora uvedené sbírky.
První své věci vydal několik let po válce; (hry »Der Mann im Mond«, »Das Storchennest«) Je pro Brittinga, pozdějšího mistra povídky, příznačné, že na počátku
jeho tvorby stojí tvorba dramatická. Jakýsi dramatický, silně zpřítomňující způsob
podání nalézáme později právě v jeho nejlepších povídkách. Po prvotinách přišla
dosti dlouhá doba mlčení, pak následovaly tři celkem málo objemné knihy povídek,
sbírka básní a román »Der Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hiess«. Těžištěm jeho tvorby však zůstává povídka.
Britting je vyprávěčem živelné síly, jenž se dovede úplně sžívat s předmětem
svého vypravování, zároveň však nutí čtenáře, aby se zcela poddal nezvyklému rytmu
tohoto vyprávění. Zvláštností jeho umění je, že nevypravuje ve větách, nýbrž ve
větších celcích, a tak uchopuje skutečnost s úžasnou bezprostředností. A tímto způsobem se daří jemu, jenž na dně své zkušenosti si nese hluboké vědomí zákonitosti
všeho dění, pronikat několika jednoduchými gesty až k samým kořenům bytí, jak
snad nejlepší svědectví o tom podávají nejlepší prózy z jeho posledně vydané knížky
povídek »Das treue Eheweib«.
L. G.

