VÁCLAV R E N C

SLOVO
Uchváceno v hlase tvém se tísním
jak sůl moří v jedné krůpěji.
Vrať mne zas těm starodávným písním,
v nichž jsem znělo stokrát mocněji!
Dej mi napít z ohňů, z nichž jsem pilo!
Čis UŽ ztratil cestu k prameni?
Pak raději opust svoje dílo
nebo vyčkej mého znamení.
Dny své všechny obrať v naslouchání,
dej se vésti v místa nejtišší,
ber jen to, co nejvíc se ti brání,
prodlévej, kde žádný neslyší.
Na větrné výspy, v hnízda dračí
vrhej se vždy dychtivý i tich,
vojvodo, a teď zas rozjímači,
nešetř krásy říší dobytých!
Překročené mosty, křižovatky
ať zahalí požáry a dým!
(Jak bys musil daleko jít zpátky,
aby návrat tvůj byl vítězstvím!)
Za nocí mlč s vroucností a něhou,
když tvá zem ti dýše v náručí...
Pak teprve o dno srdce svého
udeř mnou - a já ti zazvučím!
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ZEMÉ NA JAŘE
Zde je to víno, jež pro věčnost zraje,
když vinař dlouho obdělával zem.
Strom nejsladčeji dýše odkvětaje,
bzukotem včel v své hloubky provázen.
Zem hýbe se jen pro
až zlatý bič ji spráská
ale to ona neví teď, a
naději snadné přec se

tu pravou chvíli,
k uzrání;
vMi,
ubrání.

Zná protivenstva, tmy ji žehnou zdola
a pod tmami tam nejníž plameny,
kolikrát myslí, že již neodolá,
když zapáčí se do ní kořeny.
Ale i jaro má svou sladkost mléčnou,
jež perlí se v ni s jitrem po trávě.
Tu přemožena něhou nekonečnou,
radosti vzdá se, zprvu zdráhavě,
a těší se z té práce ve svém lůně,
kdo osíval a kdo, ach, bude žnout?
A do všech úhlů rozlétnou se vůně kam až je možno křídla rozepnout?
Ale i jaro má svou moudrou tíži
v mateřském strachu o budoucí plod,
zem s živou ranou v srdci k nebi vzhlíží,
vyprošujíc si rovnováhu vod.
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A napjata je všechna jen k té chvíli,
až ten, kdo sil, sem dolů přijde žnout;
ale to ona neví teď, a ví-li,
naději snadnou umí odvrhnout.
Pro poslušenství, nejsmělejší sazku,
se bez váhání vrhat do výhní,
nezhasitelné trýzně měnit v lásku Na návětrně výspě zámek pní!
Té skvělosti! když vichry na něj hrají,
zatím co v boku sosna pracuje,
vějíře purpurů j e j ovívají,
co tmavá hořkost míz j e j stravuje.
Zde vrcholí ta, jež tam dole zmírá,
životodárná, vroucně čekajíc.
Po nebesích se křídlo rozprostírá,
sloupoví harf a trsy létavic.
Hlas přemocný se s mírností k ní chýlí
a slibuje jí větší nádheru;
ale to ona neví teď, a
i,
dá přednost sládnoucímu večeru.
V něm vše, co zní a sálá, soustřeďuje
v mateřskou bázeň o budoucí plod,
šelestem skrytým, tíhou doprošuje
se rosné dlaně žehnajících vod.
Drcena s výše, zdola rozvírána,
přikryta cudně svojí nahostí,
v sevření těžkém mlčky dočká rána,
v němž vydá počet ze své věrnosti.
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Orlího jitra nad mraky a časem,
až zlaty bič ji spráská k uzrání,
tu rozšuměna v hymnu mnohoklasém
otevře pokladnice doufání.
Sloupoví harf ji povznese jak víra,
ten Hlas se nad ní zplna rozklene. Tu vrcřholí ta, jež tam dole zmírá
sklánějíc v sebe čelo zjízvené.
Zde je to víno, jež pro věčnost zraje,
když vinař dlouho obdělává zem.
Čas kráčí těžce v tmu se odívaje,
andělským zpěvem tajně provázen.

FELIX T I M M E R M A N S

HERODES A VRAŽD
NEVIŇÁTEK

NÍ

Okolo poledne střásl kyprý, lenivý sníh svou bílou vatu na
střechy a cimbuří.
Veliké, nemotorné vločky klesaly v hustých a tlustých chuchvalcích k zemi, stále a stále. Docela nahoře bylo jimi veliké město
pokryto jak prachovým peřím, ale na dláždění roztávaly vločky
rychle ve studenou, tmavou vodu, a tím se stalo, že masa domů
ležela pod celou tou tlustou bílou kápí tak staře a trudně.
A Herodes ještě spal. Den, který vnikal dovnitř nestíněn zelenými kulatými tabulkami a osvětloval zahrady i ovoce na stěnách
ze zlaté kůže a dával prozařovat štvanici na jelena na starém nástěnném koberci, dusil svit těžké stříbrné lampy, blikající sporým
plaménkem před nádhernou dubovou postelí.
Bylo úplné ticho. Jen hluboké chrápání královo šlo se sípavým
nosním dechem nahoru a dolů, a za vysokými oponami, uzavírajícími úzkou, anýzem vonící komnatu, pohnuly se chvílemi zbraně
vojáků na stráži.
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Blázen Hobbelewitje, vězící svým hrbatým, křivonohým tělíčkem v chřestivém, žlutém a modrém šatě bláznovském, seděl
v králově lenošce vedle postele a čekal. Čekal na to, až jeho pán
otevře oči, aby ho pak žerty přivedl do dobré míry.
Skulinou v ložních záclonách ze šafránového hedvábí pozoroval blázen Herodesovu tvář. Jeho velká hlava, rudá jako vyhořelé slunce, tu ležela zabořena do bílých, měkkých podušek; jedna
ruka ležela přes pokrývku, měla z tučnosti vrásky a svítila se prsteny posetými klenoty, a břich, který vzdouval pokrývku nahoru a
dolů, byl mohutný jako břich těhotné ženy, která má blízko před
porodem.
»Spí jako vepř,« pomyslil si Hobbelewitje. Mužíček vystrčil pohrdlivě svůj široký dolní pysk, když viděl, jak jítřivé vředy v Herodesově strniskovitém vousu přes všechno zaříkávání a drahé léky
den ze dne nabývají.
Pak jeho pohled uštěpačně přeletěl všednodenní neptunskou korunu a ohmatané žezlo, jež záříce zlatem ležely na rudém sametovém polštáři. A zas pozoroval ohavnou královskou hlavu, a zase
korunu a žezlo a myslel pravé bláznovské myšlenky.
Bylo zřejmě vidět, že má král ošklivé sny, protože na každé
špičce jeho řídkých a krátkých skoupých pačesů visela kapička potu.
Voda úzkosti se mastně leskla na jeho nízkém boulovatém čele a
perlila se z velikých pórů jeho tlustého nosu.
Ale Hobbelewitje ho přesto nevzbudil. »Jen si spi dál,« myslel
si, »stejně už vězíš ve chřtáně Luciferově«! Byl potichoučku, opatrně
zdržoval dech a pečlivě polykal sliny, aby vskutku některý ze zrádných zvonečků nezachřestil.
Protože to bylo zrovna předevčírem či včera, to s těmi třemi
králi a tím králem novorozeným. Nic nebylo možná Herodesovi
udělat po vůli, zuřil jako všichni čerti, protože mu ukládali o korunu ; královně vyťal facku do tváře, protože mu nemohla dát děti,
a všechny žerty Hobbelewitjovy byly náplastí na dřevěnou nohu.
Co se asi stane dnes? Králové pořád ještě nebyli nazpátek,
byli pryč už přes určený čas. Celý zámek, od Grätenhalse, prvního
ministra, až k umývači nádobí ve sklepě, všichni tu trčeli plni psí
bázně.
Hobbelewitje měl dost Herodesových rozmarů a přál si, aby
jen spal dál, dokud na ty krále nezapomene.
Viděl padat sníh a střechy celé bílé. Myslil na svá dětská léta
a nořil se do sladkého, teskného snění. Ale neštěstí chtělo, aby byl
blázen zrovna v tyto dny nachlazen a najednou, aniž tomu mohl
zabrániti, kýchl třikrát za sebou a všecko zvonilo a chřestilo, co
na něm bylo.
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Hlava se pohnula, koňský vzdech se vydral temně z teploučkých podušek a Herodes otevřel tlusté pytlíky svých hnědých kravských očí. Rozhlédl se nejdřív vyjeveně kolem, ihned se však cítil
potěšen, že leží v teplých cíchách svého vlastního lože.
Hobbelewitje nenechal tento úsměv vystydnout a řekl Herodesovi: »Vsázím se, že se Vám zdálo, že Váš nos je perník a Váš
jazyk nůž, jinak bych Vám byl už dávno rád popřál dobrého jitra.«
Herodes pohrdavě škubl rameny a mluvil o něčem docela jiném.
»Dovedeš vykládat sny?« zeptal se skoro plačky. Vzpřímil se,
vyrazil povzdech a položil bílé ženské paže na pokrývku.
Blázen zaklátil přisvědčivě svou hladkou trpasličí tváří.
»Nevíš ty, co to znamená, když se člověku zdá, že chce posici jetel, když jej poseče, je to rákos, a když poseče rákos, teče
z něho krev, z té se udělá jelito, kterého dají člověku žrát, až se
jím zadusí?«
Hobbelewitje viděl ještě úděs z toho snu v Herodesových očích. Co jenom si může vymyslet, aby králi podal zdánlivě rozumný výklad kořeněný vtipem ? Herodes byl vážný, strašně vážný,
a blázen by byl teď raději seděl u tlustého kuchaře v kuchyni.
Byl to pravý bláznovský problém; mužíček se z toho potil a
cítil hrůzu tepat ve své krvi. »Pohleďte,« řekl, vytahuje lysé obočí
do výšky, »mému dědečkovi se to taky jednou zdálo, puntík za
puntíkem totéž, jenže obráceně! Chtěl sekat rákosí, sekal jetel, snědl
jej, ale místo aby krev tekla z jetele, crčela krev z něho, udělalo
se z toho jelito a on je snědl, jedl z něho po šest, sedm, deset
let, až se sám celého snědl... Tak můj dědeček, který byl hubený jako tyčka, ztloustl jako vůl, a Vy, který jste tlustý jako svatodušní vůl, zhubnete zase jako...«
»Kuš, hrbáči!« divoce zařval Herodes. »Lžeš, posmíváš se!...
Táhni!« A při tom popadl žezlo a mrštil jím vší silou po bláznovi,
který nebyl ani dost málo zasažen, ale přesto vyl jako pes a prchal
pryč.
»Ách,« vzdychl Herodes, spouštěje se s postele, zatím co jeho
nohy šmátraly po měkkých vlněných pantoflích, »nikoho, kdo by
to se mnou dobře myslel! Jaký to byl jenom sen!« Jeho kravský
zrak byl rozšířen úzkostí. Tak zůstal nějakou chvíli stát; vzhlédl
a hodlal se trochu potěšit neočekávaným zimním pohledem, ale tu
si zrovna uvědomil, že slezl s postele levou nohou napřed. Byl by
plakal zlostí, nejraději by si byl lehl znova do postele a zase vylezl pravou nohou. Protože byl bezbožný a pověrčivý, strachoval
se neštěstí a nehody nejrůznějšího druhu, i svištělo a praštělo mu
to v ústech zoufalými kletbami.
Stalo se mu už smutným návykem, každého rána, když vstal,
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se podívat na své nežity. Tak učinil i dnes. Z bohatě vyřezávané
skříňky vzal benátské zrcátko, jednou rukou si je podržel před obličejem a přitom druhá odhrnula opatrně na stranu krátké vousy na
bradě. Sám sebe se zhrozil a na chvíli zavřel oči. Měl chuť sám
sebe poplivat. A kina, hroze, zatínaje pěsti a zlořeče sám sobě i celému světu, oblékl si bílé hedvábné roucho s vyšitými zlatými bodláky. Přepásal je na bedrech pásem z červené kůže, přes nějž se teď
tlačila rozložitost břicha.
Ovinul si kolem hlavy vlněný šátek a zazvonil.
Před oponou se objevil přihlouplý strážce.
»Senát!« poručil Herodes.
»Senát!« zavolal strážce hlasně jako trychtýřem, i zahlaholilo
to ozvěnou dalekými dutými chodbami.
Páni byli již dávno shromážděni za oponou a přecházeli po
špičkách. Na zavolání strážcovo se ihned vsunuli dovnitř a uklonili se jako kněží čtoucí mši, takže nádhera jejich skvělých rouch
se rozložila v širokých záhybech kolem nich.
»Jsou tady už ti králové?« pátral hned král.
Grätenhals v černém rouše, nad nímž vyčuhoval jeho malý,
ostrý, citronově žlutý ženský obličej, řekl: »Hned přijdou, pane!«
Jeden, který nechával svůj břich viset v zeleném brokátě, řekl
komediantským hlasem, sípajícím tukem: »Vyslal jsem své posly,
aby se podívali, kde tak dlouho vězí.«
»Ztratili asi ve sněhu cestu; to se stává častěji,« odvážil se říci
kontraadmirál s kozí bradou.
»Vyšlete ještě víc poslů!« hrubě vykřikl Herodes, »ještě sto...
ještě tisíc! Králové musí přijít sem! Sem!« Jeho tlustý vuřtovitý prst
ukázal roztřeseně na zem, vztek naléval jeho býčí šíji a vehnal mu
krev do očí. »Musí přijít a povědět mi, kde se nalézá ten novorozený král! Rozumíte? Vlastníma rukama ho uškrtím. Oho, chtějí
mě sesadit, sesadit! Oho, zhubnu prý jako tyčka! Však my ukážem, kdo je tu pán a král!« A jeho kravské oči bloudily pátravě,
nedůvěřivě a hrozivě s jednoho ministra na druhého. Ti mlčeli a
oči klopili k zemi. Tak se mu to líbilo; úzko jim musilo být. Jeho
hlas pak změkl, a on řekl: »Přineste mi jíst! Nechte mě samotného!«
Ministři skloněni odlezli, a když byl Herodes sám, dal si přinést několik na měkko vařených vajec, která vysrkal s osmi houskami tlustě namazanými máslem.
Přišel zavalitý sloužící: »Přeje si jeho veličenstvo dát se umýt?«
»Pryč! Pryč! Nemám čas... Hned! Ne! Napřed chci vědět, kde
si to psí škvrně udělalo pelech, dřív se nedám mýt! To přísahám
při své koruně!«
»Podle rozkazu!« řekl sloužící.
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Herodes si vsadil korunu na hlavu, dal na sebe navěsit purpurový plást který byl těžký hermelínem, a pak byl mouřenínskými obry nesen na nosítkách dlouhými, studenými, sešeřelými
chodbami do soudní síně.
Tam visely vysoké podobizny jeho předků, jejichž byl, to teď
příliš dobře věděl, nepravým dítětem; tam zela dutá brnění a visely
na stěnách šavle a oštěpy a štíty rezavé.
Oheň praskal v krbu černém jako noc, okna měla barvy páleného skla, lavice a židle byly pokryty ovčími kožemi, nástěnné
koberce vyprávěly o velikých paních s vysokým poprsím. Zde si
Herodes již desetkrát vysloužil peklo. Zde se konala proslulá stání,
zde sdělával barbarské zákony o vraždění a útisku, zde se v měkkých ovčích kožich, v šeru, kdy slunce vrhá do komnaty šikmé
paprsky, dopustil mnohého zlého činu.
Klesl do měděného křesla před krbem a přemýšlel se zaťatými
rty o svém snu, o slovech bláznových, o kousku, který mu zahráli
tři králové, o své levé noze, a především o onom novorozeném
králi. To všechno dohromady prorokovalo: smrt a zhoubu.
V jeho srdci rostlo zoufalství, viděl se již sesazena a odstrčena,
bídný žebrák, před nímž všechny pohostinné brány se zavírají.
Vztek přiváděl jeho krev do varu, zatínal pěsti, bušil do mědi
opěradla a vymýšlel si nelidské plány pomsty, kterých sice stejně
nemohl provésti, ale které už, jakmile si je vymyslel, ho rozradostňovaly.
»Přines Jitrničku!« řekl k nohatému pážeti, které stálo netečně
za jeho křeslem a čekalo na rozkazy.
Krátce na to přinesl hoch bílou, jako jezevec tlustou psici. Jitrnička začala hned olizovat Herodesovy ruce a tvář a král v tom
nacházel mnoho pěkného a přívětivě hladil zvíře po kudrnaté srsti.
Ale když toho měl dost - v ničem dnes nedovedl najít potěšení
poručil přivolati senát.
Váhavě a s ukláněním přitáhli ministři.
»Kde vězí?« zahřímal Herodes.
»Sire,« řekl tlusťoch, který se jmenoval Donát Kops a věčně
chtěl vypíchnout Grätenhalse, protože živil pyšnou naději stati se
sám prvním ministrem. Pravil tedy: »Sire, bylo vysláno ještě sto
poslů, aby je vystopovali!«
»Kuš, sádelný žoku, ropucho!« zkrotil ho Herodes.
»Jak poroučíte, pane!« zašveholil Donát.
Žlutý Grätenhals se jemně usmál a řekl pak smířlivě Herodesovi: »Nic se nebojte, pane, děcko přijde do vašich rukou a chcete-li,
králové též!«
»Třesky plesky! Jestli během čtvrt hodiny nebudou králové
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tady, pověsím vás všechny pohromadě na Belfriedu. Vaše je to
vina, že tak dlouho zůstávají venku! Proč jste nešli s nimi? - ale
to jste měli strach!«
»Sire...,« ůlisně vpadl Grätenhals.
»Ven! Ven!« zařval Herodes a Jitrnička ňafala na ministry s ním.
Chtěli se ztratit z dohledu, když se vtom rozhrnula opona a
dovnitř vkročil zasněžený, ušpiněný válečník sotva popadaje dechu.
Rázem nastalo v komnatě hluboké ticho, v ohni praskalo dříví.
»Mluv!« řekl Herodes s hrdlem vyschlým.
»Sire,« sípěl mladý, vypjatý válečník, »ti tři králové se dali tajně
jinou cestou. Sem už nepřijdou, jsou už za Gerardovými vrchy...«
Herodes vyskočil, shodil Jitrničku s klína, rval si vlasy a klel
a běsnil jako bouře: »Tihle zbabělci! Tihle zloději! Hrom a peklo!
Jen když si napřed nažbrundali břicho mými nejlepšími víny. Ti chlastouni! Ti šejdíři! Ti musí pojit, pojit! Jejich uřezané hlavy dám
nosit městem a hodit psům. Mí vojáci, mí vojáci! Á, že já nemám
víc vojáků! Zloději! Zloději!«
Chytil se za hrdlo, kde se dusivě nadržoval vztek, a padl do
židle, jak prázdný žok. Popelavou šedí zesínala brunátná tvář, chuchvalec hlenité pěny stekl do vousů.
»Vodu, vodu!« sípěl Donát Kops.
»A jemný olej!« poručil Grätenhals.
»Doktor, doktor!« volalo mnoho hlasů.
Sundali mu korunu, rozepjali mu roucho na prsou a doktor, starý
pergamenový, třasohlavý mládenec, ho postříkal vodou, třel mu spánky jemným olejem a dal mu čichat k míse s jakousi smradlavou
mastí.
Těstovitá barva zmizela, purpur mu zase stoupal do tváře a
pomalu se otevřela mokrá víčka.
»A co ten nový král?« vykřikl, hotov znova upadnout do bezvědomí.
Klidně odpovídal válečník: Jeden sedlák mi pověděl, že dítě
nechali tam dole. Bude to nejspíš chudé dítě jedné mladé matky
a starého muže.«
»Tak se musí zabít!« zběsile rozhodl Herodes, »ještě dnes! Kdo
ho zabije?«
Nikdo nepromluvil.
»Cože?« zvolal Herodes užasle a hrozebně, »nikdo mě nechce
zachránit?«
Donát chtěl promluvit, ale Grätenhals ho předešel: »Necháme
si naše hlavy skutálet k Vašim nohám, bude-li to k vašemu blahu...
Ale nechte nás být opatrnými! Každý je pevně přesvědčen o tom,
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že to dítě musí být usmrceno. Musí být a bude usmrceno. Ale
nechte nás jednat opatrně! Vaše Veličenstvo zajisté ví, že v zemi
se plodí děti jako králíci? Jak máme to dítě poznat mezi tisíci?
Nechte nás jednat opatrně!«
Donát Kops mu skočil do řeči: »Dobrá, nic prostšího nad to!
Několik svých nejchytřejších lidí pověřím, aby dítě zabili tajně!« Vítězoslavný úsměv zahrál nad jeho dvojitou bradou.
Herodes již souhlasně přikývl. Ale Grätenhals se nechtěl dát
přemoci; shledával tu myšlenku sice znamenitou, ale protože pocházela od jeho soka, přimáčkl mu krk: »To vyžaduje času a trpělivosti! A pak je možné, že Vám ještě označí dítě nepravé. Musí
se to stát ještě dnes podle vysoké vůle Jeho Veličenstva.«
Kops opět spolkl úsměv a zuřivě si hryzl pysky.
»Ale jak?« volal Herodes. »Jak pak má být zabito? Ven s tím!
Co pak nevidíte, že mi ukládají o trůn?« A pak vlídně k davu: »Tisíc
zlatých a dva mé nejlepší koně tomu, kdo tu věc na místě rozluští!«
Ostatní ministři, kteří byli jen přikyvovači, mlčeli a pouštěli
pole Donátovi a Grätenhalsovi.
Donát se pošoupl dopředu, ale Grätenhals už byl v práci: »Klid,
Sire,« usmíval se jeho žlutý obličej, »nechte nás přikročit k dílu
jako hvězdy. Vy zůstanete králem. Mám výborný plán!«
»A ten by byl?«
»Víte co?« zvolal Donát Kops spěšně, »vyhladovte národ, dokud
vám to dítě nevydá!«
Grätenhals škubl pohrdlivě rameny. Herodes učinil totéž. Všechno nyní hledělo na Grätenhalse. V jeho ústech leželo to velké slovo,
které ho mělo odměnit tisíci zlatými a dvěma krásnými bílými
královskými koňmi.
Herodes očekával od těchto tenkých rtů smrt svého úhlavního
nepřítele a uchování svého království.
»Poslyšte«, řekl Grätenhals, otvíraje ústní jámu zaplněnou oslími
zuby k ďábelskému úsměvu - neboť nenáviděl lid vlámský: »Musíte dát všechny chlapce v Betlémě, kteří ještě nejsou starší dvou
let, povražditi. Pak je on najisto v nich! A to ještě dnes! Vaši vojáci jsou pohotově!«
Všechno radostně zamručelo. Donát Kops se málem zhroutil,
protože to bylo tak jednoduché a on na to nepřišel; řekl jednomu ze
svých druhů, že musí jít vykonat potřebu a prchl pln rdousivé zlosti.
Herodes se vítězně zasmál, potřásl ve své tlusté pěsti studenou
tenkou rukou Grätenhalsovou a přislíbil na večer obrovskou hostinu.
Ihned byl dán kapitánem královské stráže povel vyrazit.
S potěšením spatřili Herodes a ministři táhnouti těžkooděné
jezdce stále ještě padajícím sněhem...
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Pak tu seděl sám. Jihnička mu spala na klíně. Hleděl na těžký
hustý sníh a lenivé poskakování plamenů a teď věděl, že zůstane
obávaným králem a jeho trůn že nezakolísá, bylo mu při té hře
sněhu a plamenů příjemno a on se cítil mlád a v tak dobré míře,
že si zazpíval písničku. Neboť byl romanticky založen.
Jakoby škvírou ve své rozjařenosti dobře cítil, že to, co rozkázal, je nelidské; ale svaloval vinu na svou ženu. Bylo v něm
cosi, co volalo po dítěti. Kdyby byl měl děti, tak by se byl k tomuto strašlivému vraždění nerozhodl. Tak se u sebe ospravedlňoval.
Najednou v něm vyrazil vztek. Proč jen mu jeho žena nedarovala žádné děti? S ním se jeho královská říše rozplyne v niveč
a bude rozdělena mezi jeho nepřátele. To aby se člověk uběhal
kolem stěn, když se to tak vzalo správně. Takový vznešený rod,
a nemůže pokračovat! A s prázdným srdcem pomyslil na svou
pevnou ženu s bílým masem, smolně černými vlasy a zasněnýma
mandlovýma očima, která se mu dovedla vysmívat jak jedovatý
had, protože jí nemohl opatřit děti.
Zoufalství mu obracelo žaludek, a on zaplakal.
*

•íc

*

A jakže se nyní událo to příšerné vraždění dětí?
V nezvěstných papírech, které jsou krátce nazývány »fakty«,
to popsal sám královský písař Herodesův, který byl ve vlastní osobě
svědkem ukrutného vraždění.
A to takto:
»Za šarlatovou korouhví, v lese čnících oštěpů svištělo všech
nás sto za ustavičného padání lenivého sněhu skoro nehlasně přes
měkká bílá lada.
Zastřena ležela dálka za hustými záclonami sněhovými, a večer
rostl mezi šikmým pádem malátných chomáčků peří. Nepotřebuji
vám říkat, že sníh byl skoro nepřekonatelnou překážkou na našem
tažení; jako poduška se nám dmul v předu na těle, zůstával nám
viset v řasách očních, občas se nám řinul studeně po šíji a nadobro
skoro zpřelámal naše vzácná dlouhá péra na přílbách. I koně v něm
měli velkou přítěž, takže byli těžko ovladatelní a netrpělivostí jankovatěli. Zato dík tomu hustému sněhu jsme se nepozorovaně přiblížili k malému městečku Betlému. Leželo mrňavé a pokojné tu
v dolině, žluté za vířící sněhovou chumelenicí. Na svahu kopce,
který se sklání k vesnici, jsme zastavili pod vysokými černými
stromy. Tam jsme si střásli sníh s oděvů a sestoupili s koní, abychom si trochu rozchodili nohy a zahřáli si ruce na doutnavém
ohni z roští, který několik vojáků ve spěchu rozdělalo, a hned pak
poslouchali našeho zasněženého hejtmana, který udílel rozkazy, sedě
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v tlustých kožišinách na žlutém koni. Protože se vyznal na mapě,
mohl nám pohodlně ukázat, jak daleko se prostírají hranice obce.
Domy ležící mezi černou říčkou, sotva znatelným králičím lesíkem,
plochými loukami a kopcem, na kterém jsme stáli, patřily právě
k dotyčnému okrsku; ale co bylo za nimi nebo nad nimi, patřilo
k jiným vsím a nesmělo být tudíž dotčeno.
Vrána s hlavou dolů nakloněnou naslouchala se suché větve
slovům našeho hejtmana a mohl jsem ji zahnat jen zatleskáním
do dlaní, protože já si na havrany nepotrpím a zvlášť když poslouchají.
Co toto píšu, musím se ještě smát otázce jednoho z našich
vojáků. Když nám náš hejtman přísně naporučil zabíjet jen hošíky
do dvou let, zeptal se ten voják (měl tlustý červený sedlácký ob.
ličej, který zaplňoval celou přilbici): »Jak máme vědět, že to jsou
chlapci?« Ba, ještě se tomu musím smát. Ale také ještě teď cítím
zlost nad tím, co se přihodilo pak. Uviděl jsem jakéhosi starého
mužíka s otýpkou roští na hřbetě mizet v poroste. Měl jsem zrovna
v úmyslu, dát ho k sobě přivést, ale hejtmanova otázka mě od
mého záměru odvrátila. Že jsem to neudělal, to mi ještě dnes vrtá
v hlavě, protože ten mužík nám zahrál nehezký kousek.
Když každý dostal svůj úkol, nasedli jsme do sedel a vyrazili.
Táhnouce šikmo s kopce, harcovali jsme pod vysokým a hustým
stromovím a křovím, při tom nám ležel sníh na očích, takže jsme
Betlém už ani neviděli. A myslil jsem na lidi toho osamělého okresu,
kteří v tuto hodinu v jednotvárném míru musí být zase u své denní
práce, očekávajíce večer, který musí co nevidět nastat. Znal jsem
tu ves dobře, protože ležela na cestě našich častých tažení do země
francouzské. Bylo mi dokonce, jako bych viděl chlapce s hvízdáním běžet přes náves nebo jako bych slyšel zvonek u krámu a
jako kdyby sníh byl soumrak snášející se ve vločkách.
Byl jsem však na omylu, velmi na omylu. Když jsme vyšli
z lesa, který se táhl až k domkům kulaté vsi, bylo městečko prázdné
jako má dlaň. Zvon proti bouři bil prudce a rozčileně, bez přestání,
pořád dál, takže jím bzučel a trilkoval všechen vzduch á nám zaléhaly uši a vzadu nade vsí podle říčky, stromořadím a hlouběji do
polí, spěchal had lidí, zvířat a vozů k bezpečným králičím lesům!
Tu jsme zůstali a otvírali huby dokořán. To byl ten starý mužík,
který vyslechl naše slova a roznesl je rychle jako oheň. Dveře byly
zotvírány, chlévy prázdné, jen pár slepic ještě pobíhalo kolem a
několik psů čenichajících ve sněhu.
Prohledali jsme spěšně několik domů, od sklepa až k hambalkám, nenašli tam však jediné živé duše, než jenom kdesi kočku
s koťaty ve starém klobouce. Protože slanina v bečkách a šunky
188

v udírnách byly odsouzeny k neužitečnosti, tak jsme je zkrátka
sbalili a pověsili přes hřbety koní, abychom jimi vzdali čest našemu
velkému králi Herodesovi. Často nám později nádherně zachutnalo,
když jsme mohli jejich příliš slanou něhu zmírnit smaženými vejci
a sladkými víny. Ujišťuji vás, v takové selské šunce vězí duše!
Jen jediný člověk zůstal ve vsi: kostelník. On to byl, kdo nechtěl pustit zvonové lano a metal dunivé zvučení krajem. Nebylo
s tím člověkem možná mluvit, zešílel, pot mu jen vytékal z nohavic, pěna mu bublala z nosu i z ůst.
Nechali jsme ho klidně tahat dál.
Náš hejtman viděl; jestli ihned nezasáhne, bude nemožno královský rozkaz provést. Protože byl zodpovědný a čest jeho vysokého úřadu na tom záležela, dal stroubit vojáky dohromady a pronásledovat prchající dav.
To mi byla divoká jízda s tasenou šavlí a spuštěným kopím!
Jak nás uprchlíci spatřili, vyrazilo v průvodě úzkostné bědování.
Shora s koně jsem viděl zřetelně, jak ženy s dětmi v náručí
běží napřed. Za nimi se mísili muži a ženy a mladé holky, chlapci
a děvčata, kteří skoro všichni nesli bratry nebo sestry na ramenou,
na zádech nebo na ruce. Hošíci a děvčátka, kteří již měli silnější
nohy, utíkali s nimi, držíce se zástěry sestřiny nebo matčiny nebo
otcových šosů.
Staré ženy a na kámen zestárlí mužové, nemocní a mrzáci
byli taženi nebo strkáni na kárách nebo ve vozících s psím potahem, nebo seděli nahoře na kymácejících se vozech naložených
postelemi, a domácím nářadím. Krávy a ovce byly poháněny klením
a ranami, biči a tesáky psů, kvičící prasata hrubě rvána nebo nesena
v náručí jako děcka.
Stávalo se, že jeden přes druhého upadl, tu se rozlehlo pronikavé vřeštění v celém tom houfu lidí, soukajícím se jeden přes
druhého, pak byla v rychlosti rozdána nějaká facka nebo do krve
rozškrábnuta něčí tvář a upustilo se, co bylo v rukou, jen aby se
zachránila vlastní kůže.
Kousek za tou strkanicí vozů a zoufalých lidí táhl klidněji hlouček sedláků ozbrojených vidlemi, podávkami, kosami a cepy. Byli
vedeni místním farářem, který nesl vysoko vzhůru měděný kříž jako
při procesí.
Jakási stará babka zůstala sedět u jedné vrby a už zdaleka
k nám vztahovala ruce. A kdo uzavíral průvod, byl beznohý muž,
který se šoural o dvou dřevěných palicích.
Ale jak jsme přijížděli blíž a blíž a hrůza jim stále víc vjížděla
do kostí, rozpadly se mnohé hloučky, sbíhaly s cesty a pospíchaly
napříč přes pole, aby byli rychleji v lese. Osamělé domky, ležící
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tu a tam v poli, byly ně!Berými pečlivě prohledávány, zatím co my
jsme jeli dál.
Zrovna když ten s těmi palicemi zmizel mezi stromy, dojeli naši
přední lidé k lesu.
Ti první z našich jezdců proletěli jen tak napříč až hluboko
do lesa a zabraňovali tak, aby i jen jediná selská stvůra unikla. Mezitím se už mnoho našich pustilo do rvačky s ozbrojenými sedláky,
kteří najisto měli za to, že vyhrají, protože tady bylo pro ně velice
příhodné místo, s překážkami a neznámými .stezkami, které jim byly
při pytlačení jistě k užitku.
Tu se už také vydatně bojovalo mezi těmi tlustými buky, kolem nichž kroužilo šero a sníh, a mnohý z našich udatných vojáků
zůstal ležet dík cepu nadobro mrtvý a mnohá hlava se dík strašlivým kosám skutálela s trupu.
Les se ozýval křikem dětí, kvílením žen a kletbami mužů.
Krev barvila křiklavou červení bílý sníh a velicí ptáci poletovali
s krákáním ve stromech.
Protože to nebyli žádní šlechtici ani válečníci, nýbrž jen nemotorný vlámský selský lid, ani jsme se my jemní dvořané při té
řeži nepohnuli s místa. Přihlíželi jsme, a já pro svou osobu jsem
to shledával poutavým, přestože všechna pravidla vznešeného umění
válečného byla opomíjena.
Zatím co se vojáci pěšky i koňmo utkávali v boji s muži, pospíšili si někteří a projížděli lesem sem tam a pronásledovali ty, kteří
se snad odvážili prchat. Ale protože to je lid zabedněný a nechce slyšet na rozkazy našeho vznešeného krále Herodesa, viděla mnohá
žena, která nechtěla od svého dítěte upustit, jak je jí v náručí špičatým kopím propíchnuto. Ba nejednou bylo bodnutí tak prudké,
že hrot kopí proběhl i jejím tělem.
Zeny, mající u sebe děti, byly sehnány na otevřené místo v lese;
sesednuvší jezdci jim vytrhovali děti a prohlíželi je; když to byli
chlapci, dovedli je jediným tětím meče se ctí rozseknout na dvě
půlky. To vyvolalo rozhořčený boj a ohromný nářek, takže se jím
ozýval celý les. Ale přece jen nezůstalo jediného kloučka. Nešlo
to ovšem napořád bez námahy. Tak ještě před sebou vidím ženu,
bojující s lancknechtem o své dítě. Jeden chlapeček a holčička jí
plačky viseli na sukních, a přitom, co ona jednou rukou tiskla
mocně kojence k prsům, druhá ruka, ozbrojená vlásenkami, řádila
v žoldnéřově obličeji, až z něho tryskala krev. Ale ten nepouštěl
nožičky dítěte a dokázal je nakonec šikovně probodnout. Když matka viděla crčet po ruce teplou dětskou krev, vytřeštily se jí oči z hlavy, ona upustila dítě, skočila na něj a ukousla mu levé ucho hladce
u samé hlavy. Pak padla mrtva nazpátek, a ty děti začaly hrozně
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řvát. Voják běhal okolo stromů, svíjeje se bolestí a žalostně volal
po své mamince. A přitom to byl nalezenec.
Všichni bojující sedláci leželi už pobiti vedle vyhřezlých koňských teřichů a stenajících vojáků, když kovář kladivem rozrazil
hlavy ještě půltuctu našich. Konečně ho píchli kopím do oka, on
se zapotácel, a pak byl podle všech pravidel umění oběšen a ihned
obletován krákajícími krkavci. Odvázané krávy pobíhaly kolem a
ovce bečely naříkavě po svém chlévě. Ted' se odehrávalo ohyzdné
divadlo. Muži a ženy a mladé dívky lezli po kolenou kolem našich
koní. Farář se modlil se starci a ženami v černých kapucových pláštích před měděným křížem, který opřel o strom. Jeho hlas zněl
jako zvon a lid odpovídal na jeho krátká zvolání pořád: »Oroduj
za nás! Oroduj za nás!«
Purkmistr, který byl povoláním švec, měl dřevěnou nohu a kruhy v uších, najednou zdětinštěl a hlídaje čtyři hubené kravky, vystrčil ukazováček do výšky a naslouchal se smíchem dalekému zvonu,
který pořád ještě zvonil a vrhal své dunění až do větví velikých
stromů. Kůň s bezhlavým jezdcem trčel do hlubiny lesní. Otcové,
kteří dělali trochu moc okolků s odevzdáním děcek, byli jednoduše
pověšeni. Houpalo se tu už na patnáct mužů vedle sebe. Tam vzadu
pod vozem hledala matka s polovičkou dítěte v náručí druhou půlku.
Dva psi se tahali o jakousi dětskou ruku, a krkavec ulétal s ukousnutým uchem vojákovým. Celá hejna ptáků sedala tu a tam na
mrtvoly a klovala; byli dokonce tak drzí, že padali na mrtvá těla,
která oplakávaly matky na klíně, ty však zaháněly umazané ptáky
holemi a sněhovými koulemi.
Nato, když jsme zjistili, že už žádných chlapců není, protože
jsme všechno důkladně prohledali a očichali, ty tajuplné pláště žen
stejně jako vozy a peřiny, shledali jsme mrtvoly našich, což bylo
velmi namáhavé, protože pořád čerstvý sníh zakrýval krev a se
stromů již padal večer. Naložili jsme je na koně a odtáhli odtamtud,
zůstavujíce za sebou tmavý les, v kterém zůstávaly nářky, modlitby a proklínání zrovna tak nesmyslné jako zvon ve vsi, který ne
a ne zmlknout...
Noc těžce spočívala nad světem, stále ještě sněžilo, z dálky žalostně bučela zbloudilá kráva...«
A ve »faktu«, které následuje poté, je popsána radost Herodesova a velká hostina, kterou uspořádal na oslavu smrti svého úhlavního nepřítele. Kronikář ji ďábelsky nazývá »kvas nad mrtvolami«.
Z knihy »Jezulátko ve Flandřích« přeložil V. Renč.
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JAN D O K U L I L

NA H O R Á C H
Cedrové výše, přikované k tíze,
s tkanicemi vonných údolí,
ztrnulá slova země v řeči cizé
nad dolíky vůní, v nichž zpěv hlaholí!
Radlicemi blýská zorávajíc vichry
pod kladivy hromů zavařená zem.
V skrýších chová bouře, které neutichly,
připoutané k žlabům chladným řetězem.
U pramenů pijí, v studních temných nocí,
zrána v růže mlh se vznesou pást.
Zatáčená lasa větrů syčí v bocích
cválajících oblak nad balvany brázd.
V hrudi hornin věky lisovány,
něžně omývané dlaní vod;
kořeny všech temnot stále vyssávány
obrátí je v mech a borůvkový plod.
Ocelové svaly zavalené tíhou
vzpínají se k orlům v sráznost hnízd.
Nepřístupná něžnost mláďat, která tichnou,
objata jest věčnem jako list.
Daleko z nich není do smrti a spánku,
avšak do haluzí záře jak se vznést?
Objat nahou paží bystřiny a vánku
dech náš polozvadlý dolů má se snést!
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JÍVA U VODY
Průhledná jívo, kouzlem zacloněná,
bzučivý hmyz tě stále zpytuje;
v sladkosti stená míza proměněná,
duch zpola sežhlý horkem vzdechů je.
Na čisté vánky vzpínáš ruce vonné
ve zlaté loutny měníc zeleň svou,
očistná písni, do níž sluch můj tone,
nepohni šeptem vrstvou zářivou.
V křehoučké slídě proměnlivé hládě
schvívá se tvých i mého štěstí tvář,
pod nohou tvou plá v nepostihlé svádě
modravý chlad a nad ním svatozář.
Omamné mléko piješ z něho z rána,
do útlých boků svíráš rozkoš svou,
bys nám snít dala, až jsi zotvírána
do vůní míz svých silou bolestnou.
Ó zlatý klíči, ústa zpěvem vzňatá,
rozumět dáváš žhavé tónině
v samotách, když noc z hnízd je rozevlátá,
když světlo kvasí v jitřní hodině.
Kol tebe krouží duch, hmyz achátový,
ohebná hlíno, kráso marnivá!
V studánce piješ, dokud nenapoví
vůně mé duši zpěv, jímž vyznívá.
Odstupte, dálky, z nebes modré vázy!
Na tomto proutí, vidím, anděl hrá.
Odleťte, ptáci, srdci mému drazí,
nechte můj žal, ať šťasten naslouchá!
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JOŽO

K. S M Á L O V

L I T U R G I A AKO U M E N I E
Kto chce pochopiť umenie, nech si prečíta Ch. Péguyho »Nádej«.
A kto má toľko odvahy, pustiť sa na neznámu cestu, ktorou sa kráča
ku liturgiu, nech sa zahľbi do jej iracionálneho ovzdušia.
Jednako, nestačí poukazovať na majstrovské obrazy a na majstrovské vhľady. Problém má i metafyzickú stránku, ktorú nám treba
naskicovať, ktorú nám treba prezrieť, aby sme sa vedeli orientovať.
Žiaľ, na tomto j a s n o m úseku (a to je jeho plus!) i dnes radno
nasledovať metódu stredovekej školastiky: chladnú pojmovú a ontologickú analýzu. Už je nám cudzia, už je nám ďaleká. Neopája
nás viacej vnútorným žiarením čistej, objektívnej pravdy. My sme
si navykli na kúzlo slov a na emotívno-poetickú hodnotu riešenia.
A práve v subtílno-chorobnom podaní problému hľadáme samotné
jadro problému. Psychologický znak rozkladu. Zdravé riešenie je
formové jednoduché riešenie. Zdravé umenie je formové jednoduché a prirodzené v tom smysle, že zbytočne a nerozumne neeksperimentuje. To značí: veci podáva v atmosfére slnečného svetla, a
nie vo falošnej aureole reflektorov, inakšie, metafyzika je veda o tom,
čo je, a nie o tom, čo by sme chceli, aby bolo.
Toľkoto úvodom a zároveň i na omluvu.
Tvrdenie: liturgia je svojou podstatou umenie, v chápaní liturgie
neprináša revolúciu. Naopak. Je plodom dlhej a ťažkej evolúcie. A že
sa len teraz takto štylizovalo, na veci nemení. Veď už dávno predtým akosi hmlisto a potajomky v katolíckom svete vládla podobná
mienka. A nielen to. Kresťania skoro od samého počiatku liturgiu
prežívali ako kataexochén umenie. A že si to neuvedomovali takým
spôsobom, akým spôsobom si to uvedomuje na pr. Romano Guardini v úvahe »Liturgia ako hra«, Bože môj, čo je na tom ? Či viacej
ceniť zo vnútornú štylizáciu než osobný, imanentný zážitok?
Na ozrejmenie a na dokázanie tohoto tvrdenia je nutná analýza
liturgie a analýza umenia.
Liturgia: dosť hmlistá realita. A to preto, že je čímsi in actu,
čímsi priechodným. Niet sa ani čo diviť jej neistému a konfúznemu
chápaniu, pretože nad vymedzením liturgie sa dosiaľ bližšie a hlbšie
málokto zastavil. Obyčajne necítime nutnosť scientifického a teda
kritického poznania. Uspokojujeme sa s povrchným a náhodným
názorom, nakoľko pri liturgii za hlavné považujeme jej užívanie,
a nie jej poznanie.
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Čo je tá liturgia? Rubriky? Nie. Živá dogmatika? Nie. Formy
kastovníckeho života určitej society? Nie. Kultúrny balast tradície?
Nie. A čo teda? Liturgikou v pravom slova smysle je hic et nunc
vykonávanie verejných náboženských úkonov a to formou, predpísanou cirkevnou autoritou. Liturgia neekzistuje teda ako dokonaná
a permanentná realita, pretože liturgia v prvom rade značí činnosť,
čosi in fieri, a nie in facto. Liturgia je hraté drama. Hraté drama
sa začína prvým dejstvom a končí sa posledným. Len medzi tým
je hraté a skutočné. Pred prvým a po poslednom dejstve leží mŕtve,
i keď má v sebe možnosť a predpoklad oživenia. Medzi mŕtvym
a živým dramatom stojí človek, človek-tvoriteľ.
Z tejto definície vidno: liturgia je čosi živé, čosi, čo vzniká a
zaniká (potrebný je tu usmerňovateľ a darca), čosi, čo vzrastá a upadá, čosi, čo sa stupňuje a sostupňuje, čo má svoju vlastnú a špecifickú zákonitosť. Táto špecifická zákonitosť podmieňuje a vytvára
bohatý život liturgický. Dáva mu esse, plnosť bytia a je zároveň plazmatikou a koreňom činnosti.
Umenie: ešte hmlistejšia realita. Prečo? Pretože je závislá na
človekovi, na jeho bystrosti poznania, i na jeho intuícii. Všetci vieme
prežívať dojem umenia. Ale všetci nevieme určiť pojem umenia.
Lebo medzi dojmom a pojmom leží nekonečné priestranstvo subjektivity a objektivity. In concreto väčšina určí umeleckosť veci, výrazu, obrazu. In abstracto väčšina neurčí podstatu umenia.
Umením je tak isto čosi veľkolepé, ako i čosi najmenšie. Kvantita objektu nerozhoduje o samotnej jeho umeleckosti. Rozhoduje
čosi inšie. O umeleckosti nerozhoduje ani - ako by sa zdalo - vnútorná kvalita objektu. Pretože umenie samotné má rozličné kvality
a rozličné stupne kvalít. Umenie neznačí permanentnú realitu. Pretože
permanentná realita je iba umeleckou realitou, a nie umením. Nie
je teda umením vec. Ale je umením v pravom slova smysle to, čo
vec činí umeleckou, čo ju sformovalo, čo jej dalo proporcie, princip
harmonie, čo ju oživilo, čo jej dalo akéhosi stelesného ducha. Ume*
ním je vlastne činnosť okolo určitého objektu, kterým môže byť
hmota, zvuk, pohyb, elementy fantázie, elementy čistého ducha, teda
- tak isto čosi materiálné ako i čosi spirituálné.
Umenie znamená samotné formovanie určitého objektu. Toto
konštatovanie se shoduje úplne s definícou J. Maritaina (Skolastika
a umenie): umenie je realizácia ideí, je konkretizovanie idei. Idea
tu neznačí platonovskú ideu, ani školastický pochop, ale značí objekt
duchovnej činnosti, čiže: koncepciu mysle. Realizácia značí vlastnú
činnosť a jej priamy výsledok, konkretizovanú koncepciu. Z čoho
vyplýva: umenie je vtedy absolútné, keď sa koncepcia stoprocente
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realizuje, čiže, keď m^tálna koncepcia, umelecký plán je adekvátny
s vytvorenou skutočnosťou; umenie je tým väčšie, čím je väčšia
podobnosť myslenej a vytvorenej idey, čiže, čím je tvorenie viacej
v našej moci, čím skorej premáhame zo vnútorné a vnútorné prekážky, ktoré sa nám pri tvorení staväju do cesty.
Na úplne metafyzickom základe sa liturgia stretá s umením,
pretože je vlastne i liturgia umením, lebo značí špecifickú činnosť
formovania určitého objektu, určitej koncepcie. Lenže, liturgia má
vopred vyhraničený objekt a vopred vyhraničenu formu. Umenie
ako také je i v objekte i vo forme úplne slobodné. Sloboda, toť
prvý zákon umenia! Tento rozdiel medzi liturgiou a medzi umením
ako takým plynie z toho, že liturgia je už určitým, konkretizovaným
umením, a to nie ani umením osobným, tvorivým, ale umením par
excellence sociálnym a reprodukčným.

Ostáva zodpovedať ešte jednu metafyzickú otázku. Znie takto:
je umenie účelné abo je len čistá hra? Účelom (finis) chápem čosi
mimo veci, čosi, čo by umenie chcelo vytvorením abo vytváraním
priamo dosiahnuť. Vtedy by celé vytváranie a celé vytvorenie smerovalo k tomuto čosi, vtedy by bolo len preň a len k vôli nemu.
Ťažisko činnosti by nebolo vo veci, ale mimo veci. Vytváranie by
bolo iba prostriedkom. Hrou rozumiem protiklad učelu, smysel (ratio)
Smysel je samotné vytváranie a vytvorenie. Ťažisko smyslu je dnu,
v samej veci, a nikde inde. Formová bohatosť prírody, oplývanie,
priamo hýrenie farbami, tvarmi určite nemá učel, ale má smysel,
a tým je pôvab, krása, vnútorná hodnota veci, bez ohľadu na jej
praktické užitie. Účel úzkostlivé eliminuje každú nepotrebnosť, pretože pred očami má čosi inšie ako samotné veci, ktorých užíva len
priechodne ako dobývateľského nástroja. Je teda umenie učel abo
čistá hra? Odpoveď sa sama neodkladne nuka: umenie nemá učel,
má iba smysel. Pretože umenie tvorí veci len preto, aby tu boly,
aby sme ich videli, aby sme sa z nich tešili, a aby sme sa v nich
pohybovali.
Zrejmým dôkazom je Boh-Tvoriteľ, Boh-Umelec. Z neho má
umenie pôvod. V ňom má prototyp. Boh stvoril svet ducha a hmoty,
čím položil prvý akt umenia. Katolícka teologia poníma stvorenie
ako realizáciu večných idei, konkretizovanie večnej koncepcie. Božie
umenie je absolutné umenie, protože v Bohu koncipovaná večná
idea a konkretizovaná idea je identická. V Bohu neboly, nie su
a ani nemôžu byť vnútorné abo zovnutorné prekážky, na ktorých
by sa táto ideálna tvorivá mohla roztrieštiť, umenšiť. Svet ducha
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a hmoty je určite výsostné umenie. A prečo stvoril Boh svet? Prečo?
Pre nič. Stvoril veci, aby boly, to je, aby boly dobré. Stvoril ich
z plnosti Života. Preň bolo stvorenie hrou toho najvznešenejšieho
významu. Hrou: čiže bezzáujmovitým aktom, výrazom vnútra, akýmsi preplnením bohatosti. Boh netvoril pre účel, pretože absolútne ničeho nepotreboval, kedže je dokonalosť najvýsostnejšia. Tvorenie Božie malo smysel: dať veciam bytie, aby to bytie maly, a aby
ho hojne maly.
I tu treba zdôrazniť psychologický fakt: pri tvorení umelec nepozerá na seba a na zisk z tvoreného diela. Pozerá bedlive, aby ich
čím najlepšie vytvoril, pretože umelcovým motívom je láska k bytiu, je obdiv bytia. Umelcovou pohnútkou, prameňom umenia, je
bytie samo, je láska neosobná, je láska nadosobná, je radosť z bytia,
je výraz tejto radosti. Umelec tvorí preto, aby obohatil svet o jednu
krásu, o jeden pôvab a aby tak pred oči postavil dôstojnosť a vysostnosť bytia samého. Umenie je vznešený rešpekt pred bytím
a intímné súžitie s Bohom tvoriteľom, z ktorého lona vyteká zázračná inšpirácia...
Každé skutočné umenie je na metafyzickej rovine obdobné
s Božím umením. A keďže Božie umenie nemá účel, nemá ho
žiadne iné umenie. Nemá ho preto, lebo umenie účel nemôže ani
mať. Cčel je znesvätením, zneužitím umenia. Umenie pramení z vyššich pohnútok a smeruje k nedohľadnejším métam než je ľudský
zisk. Umenie je neoceniteľným darom, je darom tvoriteľskej moci.

Liturgia je špecifická činnosť formovania. Dodajme, je činnosť
ľudská. Ako ľudská činnosť podlieha zákonom každej inej ľudskej
činnosti. Odohráva sa tedy na určitom mieste, v určitom čase, na
určitom podklade reality a v určitom subjekte, ktorý je jednotiacim
princípom a tvorivou příčinou. Ekzistujú vtedy liturgické miesta,
liturgické časy, liturgické reality a liturgické subjekty. (Liturgickými
realitami rozumieme sväté veci: sviatosti, sväteniny, pobožnosti. V liturgii majú bližšiu, výraznejšiu, smyslovejšiu tvárnosť. Sú to liturgické predmety.) O týchto pojednáva liturgika. Z obmedzenosti diskurzívneho intelektu pojednáva o nich osobité, rozdelene, hoci v liturgii môžu jestvovať iba súčasne, naraz.
Mnohé z týchto liturgických elementov sú samy o sebe umelecké. (Liturgia predpokladá súčinnosť. Názorne by sme povedali:
liturgia je drama. Spolupracuje v ňom viacej umení. A jednako je
to zvláštné umenie, svojské umenie a samostatné. Veci v ňom tratia
ráz vlastného umenia a nadobúdajú ráz celku, ktorému sa úplne
podriadbjú.) Túto umeleckosť im nikdy nik nepopieral. Štýl kostola,
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oltár, kazateľnica, krsteľnica, maľba, socha, čiže: všetky liturgické
miesta a všetky liturgické predmety majú samy o sebe ráz umenia,
pretože sú samy o sebe umelecké. Krem spomenutých liturgických
elementov do súhry liturgie vniká ešte rytmika a melódia, tanec a
poézia. Jednako, liturgia je nie preto umením, že má v sebe umelecké prvky. Naopak. Preto má v sebe a preto môže mať v sebe
umelecké prvky, že je ako taká, svojou podstatou umením.
Liturgický subjekt, pretože je tvorcom liturgie ako umenia, má
v liturgii velikú dôležitosť. V ňom sa všetko stretá a skrze neho
účinkuje. Svojím účinkovaním posväcuje akosi liturgické miesto,
liturgický čas, liturgické predmety, pretože ich uvádza do kontaktu
s liturgickými realitami. On je tým rozhraním medzi prírodou a
nadprírodou, on je tým mostom a sľučovateľom. Krása a pôvab a
účinnosť liturgie v nemalej miere závisí práve od neho. Elektrina
preteká každým vodičom elektriny. Ale sú rozličné vodiče, lepšie
a horšie. Nosnosť liturgickej symfonie usmerňuje neraz práve liturgický subjekt (ex opere operato a ex opere operantis) t. j. osoba,
patričným charakterom k tomu oprávnená.
Po zrevidovaní liturgie a umenia, po rozložení základných složiek liturgie, prichádzame k pravému a k prvému smyslu liturgie.
Bolo by pomýlené stanovisko, ktoré by si v liturgii všímalo iba
jej mechanizmu t. j. stavebného materiálu a jeho zovnútorných foriem. Veď najhlavnejším a skoro výlučným objektom liturgie, ktorý
sa formuje a stvárňuje, je vždy a všade čosi božské, čosi mimoprirodzené. Stredobodom liturgie nie je človek. Stredobodom liturgie
je Boží svet: Bohočlovek, milosti, svätí. Priamo abo nepriamo, ale
jednako vždy a všade sa liturgia vzťahuje k Bohu, sa odohráva pred
Bohom. Pripomína akoby samotný ceremoniál nebeskej ríše, ako
ho videl sv. Ján v Apokalypse. Pripomína ho s tým rozdielom, že
tam spievajú svätí a tu spievajú ľudia. V liturgii - či už nebeského
Jeruzalema abo pozemského Ríma - spievajú všetci rovnako: neúčelne, ale so smyslom. Spievajú z lásky. Spievajú ako deti milosti.
Liturgický spev je im hra pred Božou tvárou.
Liturgia i podľa názoru Cirkve je svetom pre seba. Usiluje sa
vytvoriť nadprirodzený svet sviatostí, milostí, Božej lásky; usiluje
sa ho stvárniť, skonkretizovať, priblížiť. A to je ten spôsob vysluhovania sviatostí, a to je práve ten podstatný moment liturgie ako
umenia. Liturgia »vytvára šíry svet, plný bohatého duchovného života, a dopriava sa duši v ňom pohybovať a rozvinúť. Jej smyslom
je to, aby duša bola pred Bohom, aby sa pred ním vyprúdila, aby
žila v jeho živote, vo svätom svete božských skutočností, právd,
tajomství a znamení, a to svojím pravým, vlastným, skutočným
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životom«. (Romano Guardini.) Či je to nie úsilie par excellence umelecké? Liturgia je preca zachytenie, stelesnenie sveta intímneho
súžitia človeka s Bohom, sveta prúdenia nadprirodzených vetrov, kde
sa duša zdá byť akoby vo vytržení, blažená, spokojná, oddaná a
skoro už nezáujmovitá, kde duša cíti Boha, je pred ním, spieva a
myslí, hrá sa so svojím bytím a tak žije. Už jej nič viacej netreba,
pretože má Boha, majiteľa neba a zeme. Pred ním tancuje z lásky
a z vnútornej radosti, z prekypovania vnútorného pokoja.
V liturgi tak isto ako v umení (a je to psychologický fakt prežívania skutočností, podstatne podobných) človek vypne obvyklú
tvár, obvyklé starosti. Norí sa do nezvyčajných priestranství, kde
ktosi neznámy hýri farbami, zvukmi, vôňou, kde všetko sa vidí
tancovať, veseliť, kde je domov duševných blažeností, rozkoší. Unáša
ho jedinečná nálada iracionálna, jedinečné duchové rozpoloženie.
Ô, ako úzkostlivé využíva liturgia práve týmito náladami. Ako ich
hromadí a triedi. Ako celý cirkevný rok smeruje mnohorodými obdobiami nádeje, očakávania, radosti, jasu, bôľu, smútku. Ako liturgia
stele tieto nálady pod nohy veriacich, akoby dym tymiánu. A práve
v tomto úseku najzreteľnejšie vidno detskú tvár liturgie, jej detský
výraz radosti, kedy zabúda na únavu, šporivosť, kedy sa strmhlav
rúti v ústrety Pánovi. Do tohoto nového sveta sa neblíži stareckými
krokami a stareckou vypočítavosťou. Nie. Jej nadšenie nemožno zahamovať. Lebo ide ta, kde dávno chcela byť, ide na hostinu, ide
na Boží festival. Liturgia, to je nový svet, to je svet milosti, ktorá
vonia jarným ozonom, to je svet, ktorý dýcha pokojom Božieho
spočinutia, to je stelesnená detská grácia. Grácia bez účelu. Grácia
so smyslom, s tým najväčším smyslom.
Je v evanjeliume sv. Jána jedno miesto, ktoré možno aplikovať
na povahu liturgie. Svele a neobvykle vystihuje márnotratnosť umenia, liturgie. »Tu Maria vzala funt (libru) drahej masti z pravého
nardu a pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi ; a dom sa naplnil vôňou masti. Tu riekol jeden z jeho učeníkov,
Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť: Prečo sa táto masť nepredala
za tristo desiatnikov, a nedalo sa chudobným? (12, 3-5) Ozaj prečo? *
Prečo ozaj nerozmýšľala Maria tak, ako rozmýšľal Judáš Iškariotský?
Prečo? Lebo ju hnala láska. A láska je detská. Láska nehľadí na
hodnotu, akú veciam pripisujú ľudia. Láska má svoje merítka. Láska
rozhadzuje tam, kde by obchodník žgrlošil. A láska žgrloší tam, kde
by rozhadzoval obchodník. Láska by určite nepredala Krista len za
tricať strieborných. Láska by ho vôbec nepredala, pretože láske je
milovaný cennejší nad všetko na svete, nad vlastný život. Láska
miluje bláznivé, lebo miluje opravdivé. Výčiny lásky sa vyšmykajú
zpod našej kontroly, lebo lásku riadi iný duch ako je náš duch.
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Liturgia je márnotratná Maria. Maže Kristovi nohy drahocennou
masťou, maže mu ich len preto, lebo ho miluje, lebo chce, aby voňalo to miesto, kde je jej najmilejší... Liturgia je škovran nebeský,
ľahký a štebotavý. Na perutiach hry a hry, spevu a spevu sa vznáša priamo ku nebu...

I takto chápaná liturgia nie je bez významu. Nie je útekom
pred skutočným životom. Naopak. Len hra je ozajstný, plný život.
Len hra je uvoľnenie životných mohutností. Len hra je pre človeka
nezabudnuteľným potešením, lebo má v sebe akúsi zakliatu silu,
ktorej nemožno rozumieť, ale ktorú možno chutnať, ktorú možno
cítiť a to tak cítíť, ako sa necíti nič iné. I liturgia ako hra značí
znásobený, zmohutnený život, posvätený Duchom Božím, preniknutý novými skutočnosťami. Znamená prerod, lebo je nádherným
výrazom nového sveta a nového života, a teda novým svetom a novým životom. Všetko, čo je vznešené a súce, berie do svojich služieb a berie ho bez výhrady, bez obmedzenia. Všetkého upotrebí,
aby čím najlepšie znázornila, zachytila ovzdušie tých cudzích krajín.
A toto robí pre nikoho inšieho ako pre Boha. To je pieseň chvály,
pieseň vďaky a pieseň veleby. Človeka-kresťana stavia pred hotový
fakt. Umožňuje mu bývať v týchto nadzemských stavbách. Umožňuje sa mu pohybovať v tomto Božom kraji. Umožňuje mu spievať
tieto nebeské piesne. Pretože liturgia je v pravde jediné siciálné
umenie. Ako sociálne umenie vytvára nových ľudí, pozdvihuje ich,
oslobodzuje ich. Nepôsobí teoretizovaním, ako by to i mnohí katolíci, ba i mnohí kňazi chceli. Nepôsobí ani didaktikou, ani moralizovaním. Pôsobí priamo, pôsobí podatím toho nového života. Nepôsobí iba na rozum, nepôsobí iba na vôľu, pôsobí naraz na celého
človeka. Pretože zachycúva všetky jeho mohutnosti. Pretože ich
povyšuje a posväcuje. Nám v liturgii neostáva nič iné, ako bývať
v tomto svete, tešiť sa jeho krásami, baviť sa jeho farbami, zvukmi,
líniami, v bezprostrednej blízkosti, prítomnosti Božej. Nám neostáva
nič iné, ako poddať sa prúdu milosti Božej úplne, tak, ako sa poddávame prúdu vody. Nepracujeme, nenamáhame sa. Len dýchame.
Len vnímame... rytmus vľn, príjemnosť slnca, chlad kúpeľa. Prúd
milosti, Duch Boží, Duch Svätý, ten nás už zavanie ta, kde bude
sám chcieť.
Prečo dnes liturgia nepôsobí tak, ako by sme to očakávali?
Príčina väzí na dne terajších časov, v duchovnej tvári, v duchovnom založení dnešných veriacich. Tempo chvíle, na každom
kroku prízvukovaná racionalizácia, technika, ničia vznešenejšie a ľudskejšie schopnosti. Zásada účelnosti (čím najmenšie úsilie a čím naj200

väčší výsledok) z hospodárskeho úseku, kde je celkom oprávnená,
prenikla i do náboženského života, kde len šarapatí. Dnes sme našu
myseľ a naše snaženie usmernili príliš aktivisticky, pragmaticky. Zmechanizovali sme ju, takže nám zo spirituality neostalo skoro nič,
alebo len veľmi málo. Hľa, prečo počíname nevidieť vnútornú hodnotu vecí, ako sú samy v sebe. Vidíme iba hospodársku hodnotu
vecí, čosi mimo nich, čosi, čo nimi môžeme dosiahnuť. Hľadáme
rentabilitu, nech je ona akejkoľvek formy, vždy a všade. Táto skutočnosť technokrácie nám skresľuje svet, lebo nás okrádá o radosť
zo samotného bytia, o tie najimtímnejšie chvíle. Oči nám zakrýva
klamnými okuliarmi. Srdce nám zužuje, robí z neho rezidenciu úzkosti, nepokojného očakávania, bezradnosti. Nedovoľuje sa nám čisto,
anjelsky tešiť. Ó, akí sme bez toho chudobní a biedni!
Za takéhoto duchovného rozpoloženia nemožno očakávať, že
nás bude vábiť hra. Psychologicky je to nemysliteľné a nemožné.
Hra sa nám zdá byť príliš detskou (a v skutočnosti detskou aj je!)
A človek dvaciateho storočia vyrástol z detskosti. Preklial ten čudný
svet. Stal sa, ako to povedal H. Belloc, »človekom osamotenej duše«,
ktorý sa musí výlučne sám a sám starať o seba, pretože je presvedčený, že je tu samotný a samotný, bez akejkoľvek pomoci, a preto
nieto času a ani chuti na hru. (Hra predpokladá totiž Otca, čo sa
o nás stará.) Máme - aspoň tak hovoríme, že máme - vážnejšie
a väčšie interesy. Tým sa venujeme celou dušou. Zabúdame, že
máme i žiť; žiť, to značí: máme mať pár chvíľ, kedy sme len so
sebou samými v posvätnej tichosti, kedy si pozeráme s tvári do
tvári, kedy vnútorne rastieme. (I kvety len v noci rastú.) Dnes by sme
takýto meditatívno-asketický typ darmo hľadali. Vymrel. Na jeho
miesto nastúpil t. zv. činný človek. Chimérický fantom praktického
záujmu zabil č l o v e k a , stvoril r o b o t a aktivity, robota s mechanickými refleksami, bez citu, bez duše.
Takáto je i katolícka väčšina. Kristus im doniesol pokoj, pokoj
dietok Božich. Prikázal im, aby týmto pokojom premohli svet. Zabudli naň. Vyvetral im z duše. Skvie se v liturgii ako dôstojnosť
kroku, vážnosť a pomalosť hlasu, rytmu, vyrovnanosť línie, ktqrá
nemá v sebe ani trošku chorobnej přecitlivělosti, sýtosť farby bez
pikantérie a nosnosť milosti. Milosť sa bojí kriku-vresku. Svet premohol katolíkov, odobral im talizman pokoja. O liturgii hovoria ako
o čomsi neživotnom len preto, lebo sa v ničom nepodobá zběsněnému dnešku. Áno, liturgia je protiklad dneška, pretože je dielo
milosti, dielo Ducha svätého, dielo vyrovnania, a nie je produkt
vášní, produkt Satana, vzbury a pohanského individualizmu. Liturgiu dnešný človek nepochopí. Chýbäjú mu potrebné predklady.
Najprv sa musí vnútorne prerodiť. Musí sa stať novou bytostou
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z vody a z Ducha svätého, aby mu liturgia nebola viacej hračkarením, pozérstvom a pompéznosťou dávno odumretej minulosti.
Kto chce chápať liturgiu, musí predovšetkým chápať umenie.
Cez umenie ide cesta k liturgii. Kto dnes chápe opravdivé umenie?
A či i dnešné umenie nenasiaklo hereziou prítomnosti? Cez umenie a cez hru sa kráča k liturgii. A cez prerod vnútra. Musíme
sa stať deťmi kráľovstva Božieho, aby sme sa mohli účastniť na
nebeskej hostine už tu na zemi. Liturgia, obcovanie s Bohom v záhradách nadzemského sveta, pripravuje nás na večnosť. Pretože:
komu je hra z tej duše odiózna, aký mu bude večný život? Nebude mu patrenie na tvár Božiu a vnútorná hra s Bohom nuda,
nuda a nuda? Či ho nezabije to, čo ho malo spasiť - činnosť a
účel? Pre činnosť (ľudskú!) a pre účel neslobodno zabudnúť na
bytie a na smysel, lebo tie sú prvšie a nejak i cennejšie. Dávid
tancoval pred Archou úmluvy, lebo vedel, čo je to svätá hra i Večná Múdrosť sa bavila pred Otcom, keď tvoril svet - a pyšná
Michol sa mu vysmievala, lebo myslela, že je múdrejšia...

FRANTIŠEK

LAZECKY

PRO M O U ZEMI
I. Z M A T E N I J A Z Y K Ů
Je nejsmutnější človek, jenž nesvétí nedele a svátky, a človek,
jenž nesvétí nedele a svátky, má srdce zpustošené válkou, která mu
odňala klid. Dejte mi pít, říká ubožák, jenž rozbil všechny číše a
zahladil všechny prameny a nyní zkomírá žízní, nepřestávaje posledními silami přivolávat vody velké potopy. Umdlenost a jed hrnou
se žilami veku, v némž človek pracuje k pádu.
Pohrdl náručí Vesmíru, osamotil se a nyní vidí, že je obklopen
prázdnotou, v níž doufal nalézti slávu, vytrhl se z náručí své matky
a stal se stromem bez žerné, stromem uschlým a mrtvým vroubícím
cesty, po kterých kráčí válka. Rozbil svícen pétiramenný o dveře
chrámu a střemhlav se vrhá v nicotu a zmar, jeho srdce i duše jsou
v troskách, zvedají se jako zříceniny plné bědování, pláče a praskotu
strun. V jeho domé vzmáhá se vítr a zhasíná všechny lampy. Uzavřel
jej na sedmero zámků dobře kovaných, aby nezaslechl úpenlivý vzlykot neviňátek tlukoucích na jeho dveře.
Nezná radosti a nemá klidu. Je nejsmutnéjší mezi všemi tvory
zemé. To už není vesničan, který se sméje a baví v družném po202

hovoru na návsi či na slavnosti za nedělního odpoledne, ale je to
tvor smutný, jenž v sedmý den, v den Páně, v den odpočinku a
míru těžce pracuje, nebo doma uzavřen počíta své peníze s ústy
zkřivenými a čelem plným vrásek; smutek ho vyplňuje uvnitř a
nadýmá ho k prasknutí, starost divoká a těžká svírá ho zvnějšku
železnou obručí, starost, jež neúprosně pracuje na svém díle.
A z rozumu smuten je člověk, z rozumu, který povýšil na
svého vládce podávaje mu plášť purpurový a prut železný a pod
jeho nohu položil své ubohé srdce. Z rozumu a beznaděje smuten
je člověk, z rozumu a beznaděje pyšný je člověk, neboť ten, jenž
se neraduje, hřeší a pyšní se hříchem. Co konečně zbývá člověku
pyšnému ?
Však Radost, toť panna vzpřímená, krasavice vyvolená mezi
krasavicemi v neúplatné soutěži všemi obyvateli Nebes, která tančí
po vodách mořských a která zpívá po vodách mořských, pozývajíc
tanečníky k následování. Tanečnice vznášející se mezi tanečnicemi!
Krasavice skvící se mezi krasavicemi! A člověk který se raduje, tančí
po vlnách mořských, zpívá po vlnách mořských a strhuje kolkolem
všechny hlasy pro svou píseň. Však o hůl se opírá a v těžkých botách blátivou cestou jde člověk škarohlíd. Jde shrben k zemi a tak
si zkřivuje všechny věci a všechny hlasy, které zpívají chválu uprostřed zmaru. Nesnese dětí ani jejich smíchu a her tento novodobý Herodes král, který každého večera dobře zamyká svůj dům,
jako by tušil, že co nevidět zaslechne pod svými okny strašlivou Serenádu pláče a nářku. Kdyby věděl, že jediný pohyb Dítěte může
otevřít všechny zámky a rozmetat všechny zdi jeho domu!
A mezi tvory pozemskými není tvora smutnějšího nad člověka,
jenž neuposlechne rozhodného vyzvání k tanci, není tvora nešťastnějšího a ubožejšího nad člověka, jenž neuposlechne pokynu své
Královny a nenásleduje jí krokem lehkým a tanečním, není tvora
nešťastnějšího nad člověka, který se neskloní a nepolíbí střevíčky
své Tanečnici! Bloudí a nemá nikde stání. Jeho srdce připomíná
katedrálu zdecimovanou kanonádami a vykradenou vojsky v kterési hrozné válce. Dým, který se z něho valí, zahaluje celičký obzqr.
Oproti tomu srdce, které miluje, je jako kaple v polích, v níž se
o žních zastavilo slunce a ze všech oken a skulin vrhá proudy
světla po celé krajině.
Člověk, jenž nesvětí neděle a svátky, nemá potěšení z práce,
a co je horší, nemá ani útěchy z modlitby. A bez modlitby není
radostí dobývat pařezy, sít obilí, poklízet dobytek, pracovat u soustruhu či tesat v kamení, není radosti ze zpěvu harfy, houslí, lyry
a lesních rohů, netěší kolébat děti a milovat ženu. Je pravda, dbá
více o svůj majetek, stromy v zahradě, pšenici na poli, seno na
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louce, ale co je mu to platné, když je mrtvý, když leží na všem
mrtvý a dusí pod sebou svůj rod. Hrozný výbérčí daní, vydřiduch
půjčující na nelidský úrok zvedá se v srdci človeka smutného a
pyšného. V jeho duši se probouzí lakomství a závist.
Človeku bez modlitby již nic nepatří. Ví to a proto tím více
lpí na vécech a penézích. Nikdo ho nectí, nikdo se nestará o jeho
slávu. Není místa na svété, kde by byl šťasten. Vidí jen sebe, svét
pro ného zahynul. Je opuštěn v zástupu. Správa vécí pozemských
v nebi vázne, říká si. Nikdo není k nému spravedlivý a Nebesa,
v jejichž spravedlnost dosud doufal, jsou lhostejná k jeho bolesti
a k jeho bídé. Neotvírají se bleskem a nebortí zemi k vůli nému.
Není spravedlnosti, není spravedlnosti pro ného! Všechno je zařízeno špatné, Nebe si neví s ničím rady. Nedbá o nic, to je to. Nic
mu nezbývá, jen jeho bída, která se najednou shromáždila v jeho
nečistém pohledu jako vřed. Je tolik zbytečných a bezúčelných vécí na
svété. Co s mravencem, který vám leze do uší, když odpočíváte v želeném stínu stromu, co s kvetinou, která vydá trochu vůné loupeživému vetru a zajde? Je tolik vécí na svété, které ho neposlouchají a
nectí, neposlouchají ho mračna a střídání ročních dob, nezná tolik tajemství, která mu patří po jakémsi zákonu jeho vlastní spravedlnosti.
Je nemocen a nezná svou chorobu. Přišla se svým příbuzenstvem
zadními dvířky a usídlila se v překrásném paláci lidské duše.
Je syt všeho, co tvoří človeka nejvyšším mezi tvory zemé, jemuž posluhyjí samotní Andělé. Opovrhuje svými královskými služebníky, jejichž jediné mávnutí křídel by stačilo, aby byl sražen
do propasti. Človek se nabažil být človékem.
Ale když ví, že ho nevidíte, chodí s hlavou sklopenou k zemi,
jako by byl k sobe připoután rezavým řetézem. Je to vézeň, který
se uvrhl do podzemního žaláře, otrok, jenž se najímá na galeje,
aby mohl vychutnávat rozkoš, že sám sobe platí. Vymáhá na sobe
práci těžkou a marnou, nakládaje si více než může unésti, ale je
svým pánem. Uzavírá s nékým smlouvy a neví s kým jedná. S tím,
jenž žádá jejich vyplnení až do poslední tečky. Nemá pokoje a
nemá míru, vede zuřivou válku se svými sousedy, s vécmi, se stromy a s časem a nejzuřivéjší válku vede s Nebesy pro toho, jenž
po veky vychutnává nekonečnou hořkost tohoto marného a pošetilého počínání. Nastavuje své télo, aby jako štít chránilo červa, jenž
ho rozhlodává.
Ani víno, nápoj královské lehkosti, mu již nechutná. Néco ho
tlačí k zemi, šlape po jeho tele a železným závažím zatéžkává jeho
křídla. Néco drtí jeho ducha jako železná panna. Človek chce spravedlnost a dostává se mu jí po zásluze, chce bič a dostává jím.
K čemu je všechno chtění, když srdce je mrtvé?
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A přece v každém okamžiku přichází k němu milost. Rozdupán v sobě nekonečným zmatkem, který ho znenadání zasahuje,
rozdrcen pod tíhou nesmírné paty Nebes, nepřijímá této milosti. On
vládce a poháněč času, jenž se domnívá, že řídí hodiny historie,
utvrzuje se v sobě a odmítá nabízenou pomoc. Podobá se člověku
tonoucímu, který odmítá podávanou ruku. Takto vyzývá Historii,
žádá si spravedlnosti, žádá si trestu. Ona ohýbá rafie hodin lidských
a její povodně trhají všechny hráze. Hodiny lidské, které se nevracejí, hodiny nebeské, které nepospíchají, a přece obsahují v sobě
všechno hoře a radost, bezmocnost i moc, ubohost i slávu, vše co
člověk ještě může při dobré vůli unésti. Krátké dny štěstí a nekonečně dlouhé chvíle úzkosti a smrtelného potu, z nichž se člověku
nevyhne ani jediná vteřina. A přece i čas se vrací na úpěnlivé a lítostivé zavolání. A tím je pokání.
Však vy, kteří jste pracovali do úpadu na svých i cizích polích, v hutích, továrnách a dolech, ohánějíce se pilně motykou, lopatou, kladivem a jehlou, vy slyšíte, a za modrého soumraku, jenž
naplňuje vaše srdce svobodou a sladkostí noci pomalu přicházející,
pocítili jste najednou úzkost, jako by vám neznámá ruka železnými
prsty sevřela srdce, ale trvalo to jen okamžik, než jste zaslechli zpěv
kouzelný a sladký, a již ve vašich očích obrovsky zvětšených v soumraku tak poklidném a únavném, že by mohl býti vaším soumrakem posledním, ve vašich očích stanul
Krysař Temnot, jdoucí světem a pískající na flétnu svou píseň,
kterou byl zlákán, píseň, která slibuje rozkoš a muka, která slibuje
všechno a nic, píseň, kterou si svobodně zvolil. Jde světem Krysař
Temnot krokem tanečním a přece těžkým, v botách pobitých železem a ostruhami, tančí jako tančí kůň nebo rytíř v brnění, ale
jeho zpěv je omamný a prudký, vydechuje kouzlo na všechny tvory, rostliny a věci ze své puklé flétny, odměřuje zpěv tak kouzelný a sladký, že vlny mořské se na chvíli zastavují a mýlí ve
svém běhu, aby naslouchaly, jak z trhliny flétny zaznívá pohrdání,
záludnost a posměch, aby poznaly, že v tomto zpěvu se chvěje
zloba a zášť. Rozpoutává celý svůj orchestr, v němž jeden hlas je
falešný; a je to hlas trubky, na němž nejvíce záleží v této symfonii. Sám kapelník dirigující skladbu se všecek úzkostlivě chvěje,
když přichází k místu, kde jej má vyvolat, neboť na něm závisí
jeho celičký úspěch. Neopouští hlas trubky ve své mysli po celé
jeho trvání, stojí při něm, podpíraje a pozdvihuje jej svou úzkostí
a veliké břemeno mu padá se srdce, dozní-li dobře poslední nota.
Kolem vašich oken a zahrad za skvělého doprovodu orchestru falešně zpívá Krysař Temnot. Tak ponenáhlu kazí hru hráčům zaujatým jen svou hrou. Připomíná klavíristu vynakládajícího nená205

pádné všechno své úsilí, celou obraznost své hry, aby zmátl zpěváka oddávajícího se zpěvu celou svou duší a celým svým srdcem,
jednání přítele falešného a obratného, hru falešného hráče s tváří
nevinnou a udivenou, jenž dobře maskuje každou svou kartu. Tak
Krysař Temnot píská svou píseň, která vane po vší zemi a proniká
do všech koutů tajných i dobře střežených nezastavujíc se ani před
pevnými hradbami duše Světcovy. Sladčeji a sladčeji zní jeho flétna
a vábí a vábí, její hlas je neodolatelný a pokušitelský, ale když dobře
nasloucháte, uslyšíte, že se v něm někdo vysmívá. Přímo vám do
tváře se chechtá, až cítíte na sobě jeho oplzlý dech. A zní a zní
všechny orchestry flétny Krysařovy, při nichž tančíte, usmíváte se
a výskáte, ačkoliv to všechno je jen ustrašený kvil myšky skrývající se pod kamenem, zpod něhož je rvána ostruhou zasahující
každičké místo jejího chvějícího se tělíčka.
Věky zní po vší zemi flétna Krysaře Temnot! Vybízí k tanci
divokému a ztřeštěnému, jenž není lehkostí, leč vířením do úpadu,
prací do úmoru, tancem, který je robotou vrchnosti, při níž se potíte
strachem a bázní před důtkami, které jste někomu vtiskli do ruky.
Je věčnou chůzí do kopce, jež nemá konce a nevede k vrcholu,
nebot se podobá stavění Babylonské věže, při němž jednoho dne
propuká všeobecné šílenství.
A stavba Babylonské věže je šílenstvím člověka zapomínajícího, že k vrcholu nevede pýcha, ale radost, která nás béře za ruku
jako průvodce věrný a jistý, aby se stala ochráncem našemu kroužení a našemu zpěvu.
Jediná slza, která povstala z některého nevýslovného hoře v našem srdci, jediná slza, jíž jsme si ani neuvědomili, propálí jeho dutinu a stoupá nám k hlavě jako vanutí radostného osvobození, aby
vytryskla z našeho oka, jediná modlitbička, která se zvedla v našem srdci za některé nekonečně dlouhé a hořké noci pro nás tak
dobře spočítané, vede výše než pýcha všech lidí a zdvíhá se do nesmírné výšky nad Babylonskou věž. Přináší veliké ulehčení taková
bolest, již královsky odívá světlo a přináší jistotu boje modlitba, která
pozvolna zvedá křídla, aby nás vedla po všechny dny touto zemí, a
aby jednoho dne, jenž bude jasný jako letní jitra v mém rodném
kraji, vzlétla s námi do prostoru. A je-li bolest řečí, jíž se lidé dorozumívají nejčastěji, je radost písní, již zpívají lidé, a je-li bolest řečí, kterou se dorozumívají národy, je radost zpěvem, jejž zpívají národy.
Vždyť jako zrnka písková skládají kámen a jako zrnka hliněná
skládají hroudy, tak zrnka obilná skládají klas, a jako zrnka obilná
skládají klas, tak člověk tvoří rodinu, a jako klasy se sdružují v pšeničný lán, tak rodiny se sdružují v národy, a jako každé obilí se
jinak vlní a šumí ve větru, hraje a puká v slunci, tak také svým
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jazykem hovoří a zpívá každý národ. A jako každé obilí má chuť
podle své výživy, tak i národy jsou vyživovány a podléhají různému duchu. Avšak kromě řeči a ducha odlišují se národy nejjasněji podle toho, jak milují Stvořitele.
Leč člověk pyšný nemiluje než sebe. Staví člověku trůn a válčí
na všechny strany, staví Babylonskou věž a nemiluje bratra svého,
vede zoufalou válku proti sobě, aby se pobíjel v milionech. Za to
byl vydán kamení Babylonské věže, balvanům své domýšlivosti,
které na něm leží jako nesmírné břemeno, jež se pomalu sesouvává.
Vítězný Cantus, jejž chtěl zazpívat s vrcholu své věže, zadrhl se mu
v hrdle a žádná moc světa jej odtamtud nevyrve; místo něho ozývá
se světem třesk zbraní, chroptění umírajících a nářek hladových,
všestrhující hymnus zmatku a zmaru.
Jak těžko je trestati tomu, kdo miluje. Ale čím jiným může
býti vzkříšen člověk, jenž nenaslouchá a nechce viděti, nežli výstrahou a není-li jiné pomoci, nezbývá než trestati. Milosrdný trestá
a pláče při tom. Udílí jen část trestu a druhou část odpouští při
polepšení. Tak ponechal člověku po jeho pádu svůj nejkrásnější dar,
jednotu řeči. Leč Pýcha, která se lopotí v tolika řečech a proměnách, znovu strhuje člověka k pádu. Stavitel Babylonské věže je
vyhnán z jednoty řeči, aby tím více byl mučen touhou po řeči
rajské, která se rozléhá po všech nebeských kůrech strhujíc naše
kroky i tlukot našeho srdce do svého rytmu. Vyhnal se člověk z jednoty řeči, ale byla mu ponechána vše sjednocující řeč lásky, aby
se jí poddával, aby ji v sobě živil, aby se jí živil a jí zpíval chválu
a díkuvzdání. Aby jí toužil po jednotě. Aby ji nechal zpívat. Neboť je
to řeč lásky, která přehlušuje praskot hromu a vítězná vychází ze
souboje s hukotem moře i s potopou. Však němý je člověk, který
zapomněl mluvit tímto jazykem. Vyrval si kleštěmi jazyk.
Co si počne král, jehož vojska jsou pobita a jehož království
je vyloupeno a vyvráceno ? Co si počne člověk, pro jehož neštěstí
nemá nikdo slov, neboť je tak veliké, že každý se bojí podat mu
ruku ? Komu má svěřit svůj žal a komu se má svěřit s celou svou
bídou? Člověk, jenž ještě miluje, se rozpomíná a pláče, lituje a
činí pokání. Člověk, jenž miluje, lituje svého hříchu a lituje svého díla. V největší jeho tísni jsou zde Nebesa a ta mu podávají
svou ruku.
Než bez pokání utíká člověk nespravedlivý od svého díla, bez
lítosti pospíchá člověk, jenž nemiluje, od hříchu k hříchu, až náhle
purpurový plášť je s něho stržen a on nahý a bezmocný pádí údolími od úpatí Babylonské věže. Bratr již nerozumí jeho slovům,
slyší jen zděšený tlukot jeho srdce, výkřiky a vzlykavý pláč, kterým se chvěje jeho bytost jako poslední podzimní list. Klopýtaje
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přes své slzy, jako poděšené zvíře utíká člověk. Nadarmo se choulí
a skrývá před hlasem polnice. Hlas Hromu a hlas Vod jsou poslední hlasy, před nimiž cítí ještě bázeň. Utíkaje od svého díla, slyší
hrozné dunění kroků, jež se mu ozývá v patách, kroků, pod nimiž
se otřásá země, kroků pochodující věže, kroků bodajících ostruhou
do slabin a popohánějících k spěchu. Země se tenkráte musela třásti
jako ptáge cítící na svém hrdélku nůž a vydávající poslední pískot.
Snad si člověk připomněl hučení nesmírného moře, které se jednou valilo ze všech stran vesmíru k zemi, dunění, jež se zvedalo
mocněji a mocněji, pak pozvolna utíchalo a zase se zvedalo jako
rytmus strhující všechny hráze a násypy, potom pozvolna utichalo
na čísi kynutí rukou, na velitelský rozkaz poroučející Hněvu.
Pozdravena buď, Spravedlnosti, která víš o místě pro každou věc
a která každý čin odměňuješ po zásluze, pozdravena buď, Spravedlnosti, která soudíš po svém zákonu, a pozdravena buď, Spravedlnosti,
která jsi nanejvýš milosrdná!
Doznívá tvůj hněvivý hlas a ozývá se hlas sladký, aby pozýval
lidi k odpočinku po namáhavé cestě, po všem utrpení a pláči. Je
svěží a zelený jako louky vábící stáda, aby v jejich svěžesti ukryla
svůj hladký a chladivý čumák, je tak pokojný a tichý, že dítě, které
sní v kolébce, vztahuje po něm ruku. Přináší pokoj a mír, ale zároveň varuje před pohledem tam, kde se zdvíhají trosky modly.
A člověk znovu se vrací k své ženě, aby na kolenou zlíbal
její ruce a zlíbal její nohy, znovu v bázni Boží sklání se nad kolébkou svého dítěte, které se na něho usmívá hrajíc si s jeho vousem, v němž třpytí se slzy. Miluje svou práci, staví mosty, pyramidy, čínské zdi a chrámy, veselí se a hřeší, vede války spravedlivé
i nespravedlivé, a za to vše přijímá svou odplatu a svůj trest. Pokud
se sklání před Nebesy, všechno jeho konání má ještě míru.
Nebude míru v člověku samotném, jako není odpočinku pro
Krysaře Temnot, na jehož pozev se člověk otáčí. A ejhle, obzor
je volný, ani jediný stínek nerýsuje se v modři, základy proslulé
stavby jsou vymlety časem z jeho paměti, třebaže stojí stále ve
všeobsahující, všeschraňující a všezapomínající paměti Boží. Babylon
leží v troskách a na jeho zříceninách si pohrávají všechny zvony
větru, Ninive je vyvráceno pýchou a stejně vyvrácena je Sodoma
a Gomorrha, města živená neřestí a hříchem, zašel Tyr, Sidon a
Karthago, jejichž slávu založilo zlato a obchod a která prosytila kolem sebe všechen vzduch zlatým prachem, aby jednoho dne jako
plamen rozežral plíce a zalknul srdce jejich obyvatelstvu, avšak
hlas Krysaře Temnot zní dále po všech městech, jež vystavěl člověk.
Nezná únavy a odpočinku, svůdněji a svůdněji, jistěji a jistěji rozsévá svou píseň nad zeměmi a městy, a tak namlouvá člověku jeho
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moc a velikost. To všechno je tvé, říká a ukazuje mu Vesmír a
zemi, jsi pánem a králem všeho, jsi Nejvyšší Bytostí, jíž se všechno
bude klanět. A tak po věky buduje své dílo, na němž robotí lidská
duše. Jen několik pocestných třesoucích se v sněhu a blátě lká nad
počínající se zkázou dnešních Babylonů.
Ubožák člověk stává se učenlivým žákem Luciferovým. A poddaným. A robotem. To zimomřivé a tetelící se tělo, jemuž nenáleží ani jediné zrníčko hlíny, vystaví si modlu Nejvyšší Bytosti Lidstva, aby tak označilo místo, kam má Boží ruka dopadnout. Pyšní
se rozumem a podniká šílenství. Rozum zabírá v něm místo lásky,
roztahuje se za stolem v jeho domě a zatemňuje všechny místnosti.
Sní všechno, co je v domě i co se urodí na poli a pranic nedbá,
že celá rodina hladoví. Jde mu to k duhu. Tloustne a hraje si na
domácího pána, jenž vyhazuje z domu své nájemníky. Tak člověk
povyšuje rozum nad lásku a pýchu nad pokoru, ztratil rozum a
ztratil i život.
Ujařmen sám sebou rozum nenese plodů života. Trhá jednotu
božského a lidského, povyšuje lidské nad božské. Není v něm života ani jednoty jako ve všem, co se nepodřizuje lásce. Ani rozumu, toho opravdového a vidoucího, jemuž pouze láska protírá oči,
v něm není, jen hlína, jen pouhá hlína.
Z hlíny svého rozumu vystavěl člověk novou Babylonskou
věž, Nejvyšší Bytost Lidstvo, modlu bez ducha. Jeho rozum mu
dnes podává číši s kvasnicemi. Je doba zmatení jazyků. Je věk hoře
z rozumu. Je čas pomatení rozumu. Je tolik rozumů, že není žádného rozumu.
Hle, století osmnácté, které se řítí s ohromným praskotem na
století dvacáté a snad ještě i na věk třicátý, praská a drobí se jako
Babylonská věž a pod svou hlinou pohřbívá můj ubohý věk. A můj
věk je dítětem století osmnáctého, nedochůdčetem odkojeným zkaženým a sraženým mlékem Voltairovým, dítětem, jemuž je neustále špatně a které stůně po čistém víně.
Kde jste, profesoři vědeckých náboženství, se svými směšnými
naukami, kde jste, kostelníci Nejvyšší Bytosti Lidstva, kde jste, vyznavači cukrové vody? Rozumová hlína a popel navršuje na vás
své metrové vrstvy a nesmírná řeka Času plyne dál, zanechávajíc
vás mlčenlivému Démonu Pohrdání.
Ale duch modlářství žije stále mezi námi. Každý věk měl a
bude míti svou modlu nebo své modly. Zatím co staré modly se
pomalu drobí a hynou, přicházejí modly Národa a Vlasti. Kořeny
obojího jsou snad různé, ale duch je stejný. V obojím případě se
vyzdvihuje lidské a pozemské a zapomíná se na božské, v obojím
případě klade se nižší na místo vyššího. Říká se Lidstvo, Společ209

nost, Národ, Třída, Človek a víc už nic, jakoby se chtěla nevědomky zdůraznit samota a opuštěnost takového Lidstva, Národa, Třídy
i Člověka. Opuštěnost tohoto světa. Ten, který se vypovídá ze světa,
však odpovídá: beze mne není člověka, ani národa, ani lidstva. Beze
mne je hlína nebo nic. Bůh v Starém Zákoně přirovnává lidi k písku
na břehu mořském, který je vydán na milost a nemilost vodám.
On svou rukou svedl vody a drží na uzdě žravé delfíny vln, On
oživuje a seskupuje zrnka lidská v rodiny a národy a ponechává
jim, aby si svobodně psaly své dějiny. Ríkám-li »psaly své dějiny«,
míním tím, že jako spravedlnost bdí nad jejich činy a nespravedlivostmi. Trestá každou jejich nepravost a takto vlastně tvoří dějiny.
Spravedlnost soudí, tedy ona je to, která určuje běh dějin, národy
se jen svobodně rozhodují mezi skutky zlými a dobrými. A toto
rozhodování je vlastní politikou toho kterého národa.
Jako zrnka písková skládají kameny a jako zrnka hliněná skládají hroudy, tak zrnka obilná skládají klas, a jako zrnka pšeničná
skládají klas, tak člověk tvoří rodiny a jako klasy se sdružují v pšeničný lán, tak rodiny se sdružují v národ, a jako každé obilí se
jinak vlní a šumí ve větru, hraje a puká v slunci, tak také svým
jazykem hovoří a zpívá každý národ. A jako každé obilí má chuť
podle své výživy, tak i národy jsou vyživovány a podléhají různému duchu. Avšak kromě řeči a ducha odlišují se národy nejjasněji podle toho, jak milují Stvořitele.
Tak souhrn všech lidí tvořících národ dává naprosto novou
bytost a ta se může povýšit na modlu. Ta se dnes povyšuje na modlu.
A jako člověk pyšný nemiluje než sebe, tak také národ pyšný nemiluje než sebe. A jako lidé uctívají modly, tak je uctívají i národy.
A modlou národa je bohyně Vlast, pod jejíž široké sukně se vejde
některým lidem a národům celý vesmír. Modly bohyně Vlasti, kterým se klaní mé století, vydírají stejně surově svou daň. Závidí si navzájem délku svého stínu a jsou mezi nimi modly strašné, které vynikají nad jiné surovostí a sprostotou. Nestane-li se zázrak a nenaložMi se s nimi stejně jako učinil Mojžíš se zlatým teletem, budou
brzy všechny cesty a křižovatky Evropy posety lidskými údy, jejichž
krev nebude už moci pít ani země ani kamení.
Milují modlu, ale nemilují Boha svého. Mluví o lásce k lidstvu, národu a k vlasti, ale nemilují člověka. Naproti tomu Ježíš
miluje Lazara, ale neříká, že miluje lidstvo či národ Lazarů. Národy
jsou souzeny již zde, člověk sám a sám, opuštěný lidstvem i národem, matkou i bratrem, otcem a sestrou, ženou i přítelem, bez
armád a bez peněz, opuštěný a zahanbený, tak bude stati před svým
Soudcem. Jsou lidé, kteří za svůj národ zodpovídají a jsou mezi
nimi takoví, kteří se budou zodpovídat velmi těžce. Ti kteří vyma210

zali hřích ze své paměti. A všechna vytrpěná muka nevinných budou jim přidána na váhu.
Pohleďme, co zbylo z velikosti Evropy, když se opustila královská cesta Kříže. Modlařící Evropa se chvěje před Východem
a co je horší, chvěje se sama před sebou. Její stavba se pozvolna
rozpadává. Dílo božské, na němž pracovala, bylo opuštěno, aby se
mohlo zvelebiti dílo lidské, a zatím dílo lidské sloup za sloupem,
zeď za zdí, krov za krovem padá do jícnu zkázy. Lidé prchají od
Nebes a nevědí kam. Avšak jedno je jisto; prchají stále pod Nebesy, kteréžto hrozivé střechy nad svou hlavou se nikdy nezbaví.
Stačí zvednouti hlavu v kterémkoliv okamžiku, v kterémkoliv z posledních koutků světa či vesmíru a uzříme na sobě jejich upřený
pohled. Ó poryvy světla, ó poryvy marnosti!
Evropa, která kdysi zářila jak oslnivá koruna Krále nesena výkvětem křesťanstva k jeho hrobu, zbavila se této koruny, jež jí dodávala síly a nadlehčovala její hlavu těžkou tolika starostmi a tolika slzami. Korunu Evropy, která kdysi zářila nejkrásněji mezi všemi
korunami země, nosí na své hlavě Závist. Had vzepnutý mezi hvězdy, jehož hlava září v jejich třpytu.
Člověk nerozumí řeči člověka a národ nerozumí řeči národa,
Evropa stala se společností egoistů. Je to země, která má krále, cary,
presidenty a diktátory, ale která nemá vládce. Její Král je vyhnán a
zapřen, její národy se klanějí jen sobě. Pýcha nosí korunu Evropy
a přislibuje ji všem národům, Závist nosí korunu Evropy a přišlibuje ji každému z národů. Pýcha, která označuje každý národ za
vyvolený, Závist, která označuje jeden národ za vyvolený. Pýcha,
která říká národům: toto všechno je vaše. Závist, která učí národy^
že jenom jeden z nich má místo na zemi. Vznešený zákon středověku »vše pro Boha« byl zfalšován zákonem »vše pro lidstvo«
a nyní zákonem »vše pro národ«.
Ale křesťanství, které dalo Evropě jednotu - a není jiné jednoty
- a které se stalo její ozdobou, nás učí, že všichni lidé a všechny
národy mají místo na zemi. V katolickém chrámě mají místo všichni
příslušníci národů, tak jako je mají v Pekle, Očistci i na Nebesích.
I ten největší hříšník má své lůžko na světě i na věčnosti. Lidem
byla dána země jako milost namísto záhuby za přestupek, jehož se
člověk dopustil, když přestoupil Boží zákon. Země, kde vlastizrada
se trestá potupnou smrtí! Než nepátrejme po tom, jaký trest by byl
přiměřený za Bohozradu, neboť pouhé pomyšlení na to vzbuzuje
uděs a rozmetává rázem takové myšlenky.
A jako každý člověk má svého Anděla Strážce, tak i každý
národ má svého Anděla Strážce. A jako člověk pyšný je samoten,
neboť se zbavil Přítele nejvěrnějšího, tak osamocené jsou i pyšné
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národy. Běda národu, jehož mocný ochránce a přímluvci je odvolán
pokynem Pána. Vidím ho, ubožáka, celého roztřeseného bolestným
pláčem, se smutným a vyčítavým pohledem, an stojí nad městem,
které bude vydáno plamenům, a vidím ho, nešťastníka, jak odvrácen
neustále se ohlíží a pak odchází, plouhaje po zemi svá hrozivá křídla.
Běda národu, jehož by se zřekli jeho Světci, Blahoslavení a Orodovníci, všichni tito vyslanci u Božího trůnu, kteří lítostí a žalem nad
svým národem stěží dostanou slovo přes své rty, třikrát běda národu, jejž Bůh ponechá sama sobě. Popřeje mu moci a všeho, jako
lakomci popřává peněz a zlata plné hrdlo, leč jeho pád je strašný.
Všechny své dny má spočteny v knihách nebeských.
Jsou národy pyšné a zarputilé, jichž se zříká Anděl Strážný.
Činí tak, jakoby váhal, jakoby ještě čekal, což je těžko pochopit
člověku, a jsou národy ustavičně pokořované a přece ani na okamžik
neustoupil od nich ohnivý sloup. Nikdo to nepochopí, třebas by sebe
hlouběji nahlédl do propasti dějin. Jen Bůh ví, proč každému z národů svěřil určitou úlohu, jako ví, proč ji svěřil každému z lidí.
Každý národ bude trvat tak dlouho, dokud jeho ústa nevyřknou
poslední slovo a dokud nevydá poslední kapku krve a nevyroní
poslední slzu. Ví, proč národy povznáší, pokořuje a nechává umírat,
dávaje jim na vybranou, aby se samy povznášely, upadaly a hubily. V každé době si vyvolí určitý národ nebo určité národy, které
se dobrovolně přihlásí a svobodně berou na svá ramena jeho kříž.
Běda, zpronevěří-li se tyto národy tomu, co jim bylo svěřeno, jejich pád je hrozný a podobá se pádu ubohého národa židovského.
Ale i v pádu vlekou svou slávu, která je jim trnovou přítěží a zdrojem nekonečného utrpení. Národ židovský je věky poznamenán
Slávou Boží a světským pohrdáním.
A lidé i národy budou ještě bičováni pruty železnými a ohnivými, nebudou-li následovat Šavla na cestě do Damašku!
Bože můj, není žádné vlasti, kam by se před Tebou mohl ukrýti člověk, všechno patří Tobě, Tobě, jenž pod svým pláštěm
ukrýváš všechny, kteří Tě hledají i kteří před Tebou utíkají. Ty
jsi jednota Evropy, světa a Vesmíru a znamení Kříže znamením
Evropy i znamením světa. Není jednoty kromě Tebe! Ty jsi to, jenž
dáváš jistotu a oporu člověkovi, zvedáš ho a korunuješ jeho dílo.
Pláč, který se zdvihá mezi spánkem a bděním a tluče ohromnými křídly pod mými okny, nese mne k Tobě, volá mne k Tobě.
I vstávám uprostřed noci a celičké mé tělo se chvěje tisícerým vzlykotem, uprostřed noci, která mne zahaluje, béře mne do náruče a
laská, a tu poklekávám u svého lůžka a modlím se vroucně. A hle,
slyším, že někdo přichází, nenadálý návštěvník, jenž otvírá všechny
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dveře a odsunuje všechny závory hříchu i hoře, klade mi chladivé
prsty na má víčka, béře mou hlavu, líbá ji a se vší něhou a pozorlivostí klade ji na své rameno, na němž v slzách usínám osvobozujícím spánkem, kleče u svého lůžka a ozářen uprostřed noci.
Anděle, to jsi Ty, druhu můj věrný, bratře můj, jenž kráčíš přede
mnou v plášti ohnivém a neviditelném.
Anděle, jenž nevyslovuješ slovo zoufalství a nevyslovuješ slovo
zmar, ale v pláči a žalu nejvýše pozdvihuješ slovo láska, za ruku
mne vezmi, druhu můj věrný, a veď mne tímto časem, který neví,
čí je, za ruku mne vezmi a mocně ji sevři. Vždyť Ty jsi ke mně
připoután a já jsem připoután k Tobě jako strom všemi kořeny
k zemi, druhu můj a bratře můj v dobrém i zlém.
Jsem ubožák a král, jemuž v každé vteřině Láska nabízí celé
své království, jako poslednímu listu v košatém stromě tvoří korunu
celičký prostor. Už neodmítám Tvé rady a pomoci, ale přijímám
vtrhnutí Hlasu a Hudby, která mne přemáhá jako královna svou
šlechetností. Jsem celý její, poddaný, jemuž dala volnost, neboť ví,
že je na něho spolehnutí.
Zavedls mne do království jejího, jako do prostoru, kde nesčíslný počet vřeten přede její šat a celá země jako ohromné vřeteno
zpívá její chválu. Její království je věčné, byť každou chvíli bylo
na ně tisíckráte útočeno, trvá, stojí, otáčí se a zároveň postupuje,
její věci se neopakují, jsou stále nové a jiné, stále jiné a tytéž.
Jen blázen toho nevidí a člověk, jenž pozvedl svůj rozum tak vysoko, že ho již nemůže dosáhnouti. Bože můj, byl jsem stvořen
k obrazu Tvému a přece jsem Tě odmítal, chtěje se podobati jen
sobě, dokud mé srdce nebylo vyvráceno Tvou bolestí a Tvou slávou,
a především dokud mé srdce nebylo vyvráceno Tvou láskou. Bože
můj, byl jsem jako člověk osmnáctého století, člověk starý a zpustlý,
byl jsem jako člověk s počátku dvacátého století, člověk ubohý
a zpustošený - neboť mé století přijímá na sebe trest věku osmnáctého - byl jsem jako tvor, jemuž z nevědomosti a zpupnosti je
vše dovoleno, ale nyní jsem jako ten, jenž v krásné paměti Tvé
lásky neví už, z kterého století pochází. A přece tento věk se ve
mně zdvíhá, chvěje se a pláče jako dítě, které právě přijalo trest,
ale ještě váhá s pokáním.
Bože můj, umdlený nekonečností a prázdnotou pýchy a vzpoury,
posílen konečností žízně a hladu, zpodoben klasem hluchým a klasem
plným, zpodoben úrodnými lety svého dětství a zpodoben hubenými
lety svého jinošství, ale též plodnými lety milosti, lačen stále nové
a nové bitvy, jak vojevůdce, jenž se nenasytí války ani míru, dokud
vítězný a posetý ranami neprojde dvanáctero bojišť, jako vězeň, jehož *
kroky jsou odpočítány od stěny k stěně, tak lačen prostoru rozhrnul
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jsem všechny žaluzie svého domu, rozbil okenice tohoto času a stojím ve světle.
Bože můj, k smíchu jsou mi modly, Babylonské věže i Nejvyšší
Modla Lidstvo, a k smíchu je mně i modla Národa a bohyně Vlasti,
ale nemohu se zdržeti slz nad svým ubohým bratrem člověkem,
nad svým bratrem chudým a nemohu pomysliti na svou vlast, aniž
se mi nesevřelo srdce nesmírnou úzkostí. Chvěji se úzkostí nad tím,
že lidé mého národa Tě dosti nemilovali, že jednou má vlast, již jsi
obdařil milostmi a krásami co nejštědřeji, bude podupána a ztroskotána nepřítelem, moji rodiče, sourozenci a přátelé, nad něž není
lepších, jejich děti a vnukové budou pobiti bez slitování (snad budeš
tak milosrdný a uchystáš nám shledání v Ráji), má rodná řeč, řeč
Svatého Václava a Svatého Vojtěcha, Svatého Prokopa a Svatého
Jana, která tě kdysi slavila písní, bude vyhlazena, nebude už hlaholit
prostorem, hvozdy a lány, a místo ní bude se zde rozléhat řeč cizí
a drsná, která je vhodná k vojenským povelům a nikoliv k slavení
a zpěvu, a chvěji se úzkostí, že všechny kostelíčky, kaple a chrámy
vystavěné k Tvé slávě, budou srovnány se zemí, že bude vyvrácen
chrám Svaté Barbory v Kutné Hoře i katedrála Svatého Víta. Katedrála Svatého Víta, která nechce být obludou jako Babylonská věž,
a nechce být ničím jiným než chrámem, útulkem Ježíše Krista. Katedrála Svatého Víta, proti níž všechny Babylonské věže, které vrhly
mezi lidi kvas nepřátelství a hrůzy, nejsou ničím. Katedrála Svatého
Víta, sídlo pokoje a míru, která se tyčí vzhůru směle a lehce, která
tryská ze srdce Čech jakoby byla nesena samotnými anděly, která
za všech soumraků září nad celou mou vlastí jako úsměv kvetoucí
jabloně, která si zpívá svou píseň vítěznou a nenapodobitelnou, která
jest obrazem pevné a krásné jednoty celého Křesťanstva a snad i ozdobou nadpozemského Ráje, toť štít této země, toť koruna mé vlasti!
II. K A T E D R Á L A S V A T É H O V l T A
Katedrála Svatého Víta! Orlice, která se vznáší směle a volně
v prostoru nesena nesčíslnými a blaženými výdechy Nebes, jež
se otvírají se všech stran na sebemenší zaúpění každičké lidské bytosti, na každé zvolání zmučeného lidského srdce. Katedrála Svatého
Víta! Orel, jenž krouží nad všemi končinami mé vlasti a rozpjatými
křídly pokrývá všechny končiny mé vlasti, zpívaje při svém kroužení
zpěv velebný a sladký, zpěv nekonečně líbezný a skvoucí, jenž svírá
srdce steskem a touhou a slávou, a naplňuje srdce steskem a touhou
a slávou. Katedrála Svatého Víta! Skála, která se pohybuje po všech
končinách mé vlasti a zároveň stojí pevně a nehybně stejně v zemi
nebeské jako ve všech krajinách mé vlasti. Skála, která v sobě svírá
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a tolika vrchy a pahorky obkličuje celičkou mou vlast a přece neváhá ani na okamžik otevřít dokořán všechny své brány, nezdráhá
se otevřít náhlému vtrhnutí a vpádu každého svěžího vánku, Skála,
která se otvírá na každé zavolání lidského srdce, na každé zaúpění nejubožejší bytosti. Katedrála Svatého Víta! Hvězda, která vyplula z propasti a od staletí září v srdci Evropy zachvívajíc se v purpuru královského pláště. Od propasti k Nebesům září a zpívá. A je
to jediné pravé a statečné srdce Evropy, v němž koluje krev nádherná a čistá, krev prolitá za všechny mrtvé, živé i budoucí lidi
mé vlasti, krev prolitá za všechny lidi celého světa, nejdražší krev
Ježíše Krista,
A je to vznešený sen Karla Čtvrtého, otce vlasti, který se v něm
prochází jako v nejnádhernější královské zahradě a který odpočívá
v svém snu jako v nejskvělejším královském plášti, a je to skvoucí
královská koruna, která obepíná a ozařuje jeho hlavu,
A je to panna z panen nejkrásnějších, za kterou se musí každý
chtíc nechtíc jak otrok ohlédnout, neb každý je spoután její čistotou
a krásou, a je tak krásná a čistá, že nikomu ani chvíli nenapadne
pochybovat, že samotné Nebe vyslalo k její ochraně Anděla z Andělů nejmocnějších,
A je to překrásný útulek Páně, jenž nemůže než znázorňovat
jeden ze skutečných sloupů Božího trůnu.
A pro její lehkost a krásu každý vás snadno přesvědčí, že to
není dílo lidské, ale že je to neskonale krásné dílo Boží, a každý
vás snadno přesvědčí, že nikdo jiný nekladl k němu základní kámen
než Ježíš Kristus, a každý vás snadno přesvědčí, že nikdo menší
nezvedá jeho zdivo než dvanáctero Učedníků Páně. Její loď, která
se zdvíhá nad zuřivé vlny porývající od staletí mou ubohou vlast,
toť lodice Svatého Petra, neohroženého Apoštola Páně, jež brázdila za
bouřlivých povětří i za sladkého jižního větru neklidné vlny Středozemního moře, které se právě jako vidoucí modré oko rozprostřelo přede mnou. Zahleděn do jeho prostor, vidím hlavu Svatého
Pavla a slyším zpívat jeho ohnivý jazyk, jenž uklidňuje a krotí
i ty nejzuřivější vlny Středozemního moře, a vidím hlavu Svatého
Pavla, již ctily a po věky budou ctít všechny rozlohy Středozemního
moře a s nimi všechny končiny vod, které se neodvážily dotknouti
této svaté hlavy. Všechny končiny vod nebeských i pozemských.
A vidím Caesara, jenž se dotýká jeho svaté hlavy, nemoha jinak
sraziti k zemi její korunu, ale marně, nádherná koruna vod obtížená
perlami a třpyty, jejichž krása a oslnivost křísí a oživuje všechny
zemřelé, nepřestává věnčiti tuto hlavu. A každé tnutí mečem, každá
krůpěj krve jen zvyšuje její nádheru!
Jsou vyvrácena království mocná a slavná, jsou vyvrácena cí215

sařství mocná a slavná a jen Historie ví o republikách mocných
a slavných, leč království Boží trvá na věky!
Nesena vlnami času plula loď Svatého Petra, loď, která pluje
stejně dobře a bezpečně po vodách i souši jako po zříceninách trůnů
mocných a slavných i po rozvalinách parlamentů, po bojištích zaplavených krví, jejichž ryk se dosud rozléhá v nesmírné paměti
Historie, a zastavila se na pahorku, který se zdvíhá uprostřed Čech,
připoutávajíc k sobě navždy všechny výšiny a všechna horstva
mé vlasti.
A pohlížeje přes propast, kam byla svržena království mocná
a slavná, a pohlížeje přes propast, kam budou svrženy císařství i republiky mocné a slavné, vidím nesčíslný počet stavitelů Chrámu,
kteří pracují v lomech, kácejí a svážejí dříví, hasí vápno a kopají
hlínu, zvedají trámy, trou barvy a kladou břidlice, a v ostré a neúprosné záři Božího díla mezi jinými rozeznávám Svatého Diviše
a Svatého Athanáše, Svatého Jeronýma a Svatého Antonína, Svatého Augustina a Svatého Františka, a mezi jinými stavitely Chrámu
rozeznávám Svatého Cyrila a Svatého Metoděje, Svatého Vojtěcha
a Svatého Václava, Svatého Prokopa a Svatého Jana Nepomuckého,
všechny statečné patrony mé vlasti, a slyším předení stavů a kroužení vřeten, která se zvedají a klesají a krouží v rukou Svaté Ludmily a Blahoslavené Anežky, Svaté Anny a Svaté Alžběty, Svaté
Kláry a Svaté Kateřiny, Svaté Cecílie a Svaté Terezie, všech Světic,
které předou překrásná mešní roucha, které tkají na stavech duše
a stejně dobře předou na starých zapomenutých vřetenech, a vidím
všechny neznámé Světce, mnichy a kněze, pracující na jeho výzdobě a opisující Svaté Knihy. A pohlížeje přes propast, kam byla
svržena království mocná a slavná, kultury i modly, jimž se klaněli
národové, vidím všechny stavitele Chrámu, nesčetné Mučedníky a
Svaté, klíče Svatého Petra a širočinu Svatého Josefa, která se blýská
v zlatém slunečním třpytu, a vidím celé Křesťanstvo pracující oslněné neskonale jasnou a neúprosnou září Kříže, neboť není jiných
stavitelů Chrámu!
Kříž, který se skví na věžích katedrály Svatého Víta, který se
skví na chrámech a kaplích celého světa, maje své kořeny rozprostřeny v rozsáhlé zemi nebeské, který den co den a v každém okamžiku nás ohrožuje svou tíhou! Nezbývá než nésti tato dvě břevna,
břemeno sladké, jež nás vyvažuje, zvedá a stává se naší tíhou. Dva
pouhé trámy, ale tak těžké, že vyvažují svou vahou celou zem.
Kříž, jenž září nad údolím, v němž se tísní národové svádějíce mezi
sebou bitvy, a kde hynou národové nedbajíce jeho znamení ani
jeho záře. Kříž, jehož světlo se prochází po všech pláních mořských i zemských, znamení a záštita Čech a znamení a záštita celé
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mé vlasti. Kříž, jenž se pohybuje po pláních mořských a zároveň
stojí pevně vražen v kamení Kalvarie!
Hle, Čechy Karla Čtvrtého zvedající se z propasti dějin jako radostné pohnutí, které se valí srdcem lidským, mohutné pohnutí, pro
něž není slov a pro které není jazyka, neboť pohnutí, jež se hromadí,
tlačí a zvedá v srdci, je nejsrozumitelnější řečí, je to nejkrásnější,
všeobjímající a vševyjadřující řeč Lásky, jež z propasti zapomnění
zdvíhá Čechy Karla Čtvrtého, aby se všechny končiny mé vlasti
shromáždily na tomto křídle, které se podobá plamennému jazyku.
Je to vpád jara doprostřed zimy, kdy uprostřed Čech vykvétá růže,
která svou vůní napojuje všechny končiny mé vlasti, kdy v jitřním
úsvitu nad všemi krajinami mé země rozléhá se vítězný hlahol kohoutí písně, kdy jižní vánek, vody Středozemního moře a jasná
obloha Jihu halí do Slávy mou vlast. Řím a Francie podávají jí ruku
jako rovný rovnému, ale je to především Kříž, jenž pozdvižen a nakloněn k mé zemi, jitřním světlem ozařuje její čistou tvář. Má rodná
zem uzavřena a otevřena branami Jednoty ve znamení Kříže odkazuje nám svou Slávu!
A nachyluje se přes propast dějin, slyším mohutný chorál zvonů,
a nakláněje se přes propast dějin, slyším srdcervoucí nářek zvonů,
v nichž na poplach bije srdce mé vlasti: Je mrtev Svatý Václav,
je mrtev Svatý Vojtěch, je mrtev Karel Čtvrtý, na rozvalinách srdce
Evropy, na zpustošených vinicích a sadech táboří vojska a zmatek
v purpurovém plášti obchází země, na nichž bojuje člověk. Stavba
katedrály je přerušena, národ je roztržen ve dva tábory, má vlast
se zmítá pod kopyty koní a když se nachyluji nad její zmučenou
tváří, abych objal všechnu její bolest, tu slyším tlumené údery jejího srdce, jako by někdo šlápl na čísi prsa. A vidím člověka, jenž
zmíraje žízní, odmítá piti z číše Svatého Václava, odmítá piti z číše
Karla Čtvrtého, otce vlasti, a pije z kalichu. A je to člověk roztržený v sobě, člověk zoufalý, jenž postavil rozum nad víru, postavil svůj rozum proti víře, trhá jednotu víry a roztrhav jednotu svou
trhá i jednotu národa. To není slavný poustevník Mikuláš z Fluehe,
jenž náhle sestupuje doprostřed svého národa a ve chvíli, kdy bratr
se chystá probodnouti bratra, syn otce a otec své dítě, násilím Slova
přinucuje je k smíru. Ale je to služebník a otrok svého rozumu,
patrona vousatého a zamračeného. Je to zachmuřený seveřan, jenž
nezná radosti a jenž nikdy netančil, odmítaje po každé vyzvání tanečnice. Říká, že miluje a brání pravdu, ale ve skutečnosti miluje
jen pravdu svou, nikoliv Pravdu všeobecnou, říká, že každý má
pravdu, ale každý pravdu nemá. Chce být chytřejší než celý svět,
chce být moudřejší než tisíciletá Moudrost křesťanská, chce být moudřejší než samotné Nebe, to je to. Známe takové věci. Vede svou
při a strhává za sebou národ.
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A je to živý plamen, jenž hlodá v jeho útrobách, ale on nerozeznává, je-li to plamen mrazu, pod nímž vše tuhne, či plamen
ohně, který všechno taví, nerozeznává a svrhuje jeho ohnivý jazyk
do vesnic a měst, na tržiště a do chrámu. Však co tak činí, přichází
vnější nepřítel mé vlasti, přichází nepřítel slavné jednoty Evropy
a zhoubce míru, jenž vchází zadními dvířky a usídluje se pod věžemi Svatovítského chrámu. Krade se jako zloděj mající vyhlédnutý
svůj lup a skrývající obratně svou pravou tvář. A je to Luther, ten
jemuž dnes po zásluze přezdívají Němec a který se napřed klaní
světské vrchnosti, povyšuje tak Viléma a Hitlera nad Krále Ježíše
Krista.
A je to zmatený a zkroucený duch pruský, jenž ohrožuje
Evropu a tím i moji zem. Toť duch Martina Luthera, Viléma, Karla
Marxe a Adolfa Hitlera, duch pyšný a bojovný, duch nadčlověka,
hmoty a násilí, duch člověka zbaveného lásky, do jehož hlubin
svrhla Pýcha svůj dalekonosný požár. Duch, jenž nepozná nikdy
míru. A pravím vám, že jsou to rodní bratři, ovoce s jednoho stromu a voda z jednoho pramene, voda otrávená a ovoce nám zapovězené. A pravím vám, že není rozdílu mezi duchem Vilémovým
a duchem Marxovým, jako není rozdílu mezi duchem Hitlerovým
a Lutherovým. Otroctví, které se vrhá proti svobodě. Luther, Marx
a Hitler proti Kristu Králi, tři hráči úděsné hry, kteří se tří stran
obkličují Čechy. Nemylte se, baterie Lutherovy jsou stejně strašné
jako baterie Bismarkovy a Vilémovy, a baterie Marxovy jsou stejně
dalekonosné jako baterie Hitlerovy, neboť děla, která decimují ducha, jsou stejně zhoubná jako děla, která decimují tělo. Všichni démoni Německa od staletí hrají nám své koncerty strašných kanonád a vrhají bomby do srdce Čech. Toť duch Bismarkův, Vilémův
Lutherův a Marxův, jenž tisíciletí střílel a bude střílet do zahrad
mé vlasti. Tak dlouho, dokud se k Nebi budou zvedat věže hradčanské katedrály.
Rozechvěn nebývalou stísněností a nakloněn v úzkosti až k jejímu srdci, pohlížím do tváře této země, abych z jejích nesčetných
ran vyčetl její příští, a pohlížeje do její tváře, chvěji se nebývalou
úzkostí o její příští, a zíraje do její tváře, náhle cítím stoupat příval
lásky, jíž objímám celou její bídu i celou její slávu. Mé tělo je
z hlíny této země a bude popelem i hlinou této země. A její prach
bude též prachem mých dětí a hlinou mých vnuků. Jestliže ji bráním, bráním ji proti národu nespravedlivému a stejně i proti duchu
nespravedlivému, třebaže vím, že má pozemská vlast nebude trvat
navždy. Všechno na této zemi, její bída i její sláva se nakonec
skloní před Spravedlností. A přečká-li šťastně všechny nájezdy a plenění nepřátel, kteří budou pustošit její pole, tu přijde den, kdy ještě
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ráno bude svítit slunce a skřivan zpívat, lidé budou vstávat ze svých
lůžek a pospíchat za svou prací, neboť tento den se nebude lišit ode
dnů jiných, ale pak nebe zacloní ohnivý soumrak, jenž se bude jako
tulák pomalu blížit k vesnicím a městům mé vlasti, která se budou
choulit v záři hvězd a elektrických světel, a mezi údolími a pahorky
bude ukrývat svou širokou tvář, v níž bude napsáno poslední upozornění člověku, avšak vaše děti, vnukové a vnukové vašich vnuků i jejich vnukové nic netušíce, budou si chystat svou Poslední Večeři,
napájet zvířata, obcházet stáje, dům a zahradu, zatím co děti budou
mlčky stát u okna a pozorovat, jak v protějších domech a na stráních se rozžíhají světla, a všichni znaveni se budou těšit na spánek plný pokoje a míru. Ještě se ozve poslední zvolání, kroky a
bouchnutí dveřmi. A když se všichni shromáždí u své Poslední
Večeře, snese se s hrozným zašuměním Věčný Večer, jehož křídla,
utvořena ze slov »Budiž tma«, se rozprostřou nad celou zemí. Nad
mou vlastí se bude prostírat tma jako před Stvořením. Snad bude
hrozný konec mé vlasti i celé země, ale vím, že bude takový, jaký
si zaslouží u Spravedlnosti.
A l e m á V l a s t n e n í s t o h o t o s v ě t a . Má pozemská vlast,
toť úzká předsíň, chodba či schodiště, malé místo na úpatí hory,
proužek země, který není než odleskem mé skutečné Vlasti. Země
toť dědictví Pádu, které bylo přiřknuto člověku. Země, která každého jara vyráží celou svou silou a žízní, kvete a s neutuchající
nadějí tryská k Nebesům, kam byly pozdviženy její pravé koruny,
květy a plody. Země, kde člověk schraňuje svůj neukojitelný stesk,
procházeje se den ze dne, měsíc od měsíce, rok od roku mezi stromy a potoky, městy a pouštěmi, mezi přáteli a nepřáteli, aby hledal, nalézal, ztrácel a podržoval svou rovnováhu a jaro od jara posiloval svou naději. Je svobodná jeho vůle a jeho slza se může pohybovat nahoru po svahu hory, ale jeho poskok může končit v propasti.
Mučen neskonalou žízní a tísněn steskem, zahlédám mezi balvany hradeb její sladkou zem. A není jediného okamžiku, kdy bych
nezkomíral touhou po jejích květech, travách a pramenech, po její
nádheře a svobodě, a není jediného okamžiku, kdy bych nelnul
k ní jako k matce, od které jsem byl vlastní vinou odloučen. Byl
jsem napájen jejím mlékem a její krví, její horstva, údolí a řeky
byly ve mně dříve než horstva, údolí a vodstva této země. A mučen stále palčivější žízní a zkomíraje láskou v každém okamžiku,
vidím, že tuto Vlast si každý dobývá na svou pěst. Toť země, odkud s Adamem a Evou byli vyhnáni lidé všech národů, aby ji zase
zpátky dobývali lopotou a strastí, modlitbou a bojem.
Věže Svatovítského chrámu se zdvíhají prostorem k Ráji, strmíce tu jako symbolické sloupy Božího trůnu. V jejich stínu, vy219

vrácen ve svém srdci všemohoucím a nevyčerpatelným milosrdenstvím Božím, mezi žebráky a chuďasy klekával na dlažbě Svatý
František, můj patron a přímluvčí, nalézaje zde svou útěchu i svou
naději. Na kolenou dobývá svého království. A v jejich světle a
stínu poklekávají, modlí se, klejí, hřeší a lhostejně procházejí příslušníci všech národů. Jeho záře a stín rozsévají a prostírají se po
všech krajích mé vlasti a zároveň po všech krajích světa.
Tak tu trůní vztyčený v prostoru nad hradem podoben jednomu z opravdových sloupů Božího trůnu, pohlížeje na agónie císařů
a králů, na umírání tichá a těžká, a tak tu bude pohlížet na agónie
všech presidentů této země. Vztyčen nad parlamenty a veletržní
paláce, nad banky a musea, akademie a tržiště, zobrazuje nám poněkud trůn Krále, jemuž chtíc nechtíc se podrobují všichni monarchové, presidenti a diktátoři, Caesarové, Hanibalové, Napoleoni,
i všichni ještě neznámí vládci a uchvatitelé, jejichž pravé jméno
nejspravedlivěji vysloví Smrt. Ti všichni stojí ve stínu jediného Krále,
tak jako královský hrad stojí ve stínu katedrály Svatého Víta! A kdo
si dovede představit Hradčany bez této koruny? Uzřel by pahýl
stromu uraženého bleskem, strom planý, jenž nemá květů a nenese
plodů, rozsáhlá a křivolaká kasárna či věznici, která tíží a tlačí
k zemi pahorek! A nepopřete, že je to chrám, jenž dodává tomuto
pahorku vznešenost a velebu skutečně královskou, tak jako tělu
dodává vznešenosti duše, tak jako Praze dodávají vznešenosti její
chrámy, tak jako zemi odívá do velkoleposti nebeská klenba a jako
nádheru noci tvoří hvězdný plášť oblohy. Chrám je jejich vznešeností a velebou!
A tak tu trůní pozdvižen k Nebi a shrnuje v svém pohledu
vesnice a města, která se sbíhají jako stáda kolem svých kaplí, kostelíčků a chrámů, přehlíží celou mou vlast zahalenou zelení a prosycenou vůní lip, která se seskupuje kolem tohoto sloupu, tak jako
vlast Francouzů se seskupuje kolem Matky Boží a vlast Italů kolem
chrámu Svatého Petra, a vidí, že jest jen jedním v řetězu, jenž obepíná slávu Petrovu.
Však kdo by nebyl pohnut až k pláči, který se znenadání zvedá
v srdci, když za večerního soumraku splývají jejich zvony v mohutný chorál, jemuž rozumí každý křesťan vyzvaný k modlitbě, jíž
rozumí sám Bůh na nebesích, chorál opakovaný v nesčíslných tóninách, ale pějící chválu jedním jazykem, tak jako jedním jazykem
mluví všichni obyvatelé nebes, Andělé a Světci, neboť není rozdílu
mezi řečí Svatého Gabriela a Michaela, Svatého Vojtěcha a Svatého
Františka, a není rozdílu mezi řečí Svatého Václava, knížete českého
a Svatého Ludvíka, krále francouzského. A v této hudbě prostírající
se po všech pevninách je slyšet lidský hlas napojený úzkostí a na220

dějí, který se zmítá po všech končinách království Radosti a Hříchu,
Pokání a Chvály, Lítosti a Lásky. A této hudbě, přinášející mír a sjednocení národům, odpovídá se pádem na kolena.
A je to svěží vánek míru, po němž touží každá duše a jenž
povívá řízou Svatého Cyrila a Metoděje, jenž táhne z Byzancie a věje
z Ríma, rozhlašuje slávu člověka, zpívá slávu Světců a Panny Marie,
ale především prozpěvuje slávu Boží.
Zpívá slávu člověka, jenž ctí a miluje bližního, jenž miluje
Světce a Svatou Matku Kristovu a především miluje Ježíše Krista,
Boha svého.
A je to svěží vánek, jenž ovívá katedrálu Svatého Víta, nejkrásnější a jedinou korouhev Čech minulých i Čech budoucích, nejkrásnější korouhev celé mé vlasti. Toť jedna z nesčíslných korouhví
třepotajících se po celém světě v tomto věčném vánku, jenž se šíří
a duje po všech koutech světa, všude mezi Nebem a zemí, a v něm
vlaje celý les praporů, který je vlastně jedinou »korouhví pozdviženou mezi národy«.
Rozechvěn žízní a láskou v nejtajnějších hlubinách svého srdce,
jako harfa v doteku ohnivých prstů a v nesmírném nebeském vanu,
především miluji Boha svého Ježíše Krista, skutečného a jediného
Krále mé vlasti, jediného Krále Nebes i země, a naslouchám triumfálnímu zpěvu, který od věků do věků si zpívají Nebesa.

PETR JAKOVLEVIČ ČAADAJEV

LIST O F I L O S O F I I DÉJIN
Možno se tázatí, jak to, že uprostřed tak velikých
otřesů, domácích válek, spiknutí, zločinů a ztřeštčností
bylo v Itálii a pak v ostatních státech křesťanských tolik
lidí, kteří pěstili užitečná i krásná umění; nic takového
nevidíme pod panstvím Turků.
Voltaire, E s s a i s u r l e s m o e u r s .

Madame,
viděla jste v mých předešlých listech, jak mnoho na tom záleží, abychom řádně pochopili myšlenkové proudění generací, ale našla jste
tam asi též jinou myšlenku: jsme-li proniknuti tou základní ideou,
že v duchu člověkově není jiné pravdy než ta, kterou tam vložil Bůh
svou rukou tenkrát, když jej stvořil z ničeho, nemůžeme se již dívati na pohyb staletí týmž způsobem, jak se naň dívá úřední historie. Tehdy se nám ukáže, že prozřetelnost čili rozum svrchovaně
moudrý nejen řídí běh událostí, nýbrž působí též přímo a stále na
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ducha človekova. A opravdu, připustíme-li jednou, že rozum stvořené bytosti potřeboval, aby přišel do pohybu, dostat napřed popud
který nepocházel z jeho vlastní přirozenosti, že jeho první ideje,
jeho první poznatky nemohly býti nic jiného, leda zázračné učinená
sdělení nejvyššího rozumu, zda neplyne z toho, že moc, která jej
takto ustavila, musila naň i dále v postupném jeho rozvoji působiti
stejně, jako ve chvíli, kdy jej uvedla do prvního pohybu?
Jestliže jste, Madame, dobře porozuměla tomu, na čem jsme
se předešle shodli, tedy jste si jistě úplně navykla tímto způsobem
chápat rozumovou bytost v čase a její pokrok. Viděla jste, že úvaha čiře metafysická plně dokazuje ustavičnost vnější působnosti
na ducha člověkova; nebylo však ani třeba v této věci utíkati se
k metafysice; závěr jest sám sebou nezvratný, a nemůže býti popřen, leda že bychom popřeli premissy, z nichž vyplývá. Uvažujeme-li tedy o povaze této ustavičné činnosti božského rozumu
ve světě mravním, shledáváme, že se musela, jak jsme právě viděli,
nejen shodovati se svou počáteční činností, nýbrž že se musela
nadto díti tak, aby lidský rozum zůstával dokonale svoboden a mohl
vykonávati všecku svou práci. Není tudíž nic divného, že tu byl
národ, v jehož středu se prvá sdělení Boží uchovala ryzeji než jinde,
a že se čas od času vyskytli mužové, v nichž se jaksi obnovoval prvotní fakt mravního řádu. Odmyslete si tento národ, odmyslete si
tyto výjimečné lidi, a nezbude Vám, než abyste připustila, že se
božská myšlenka zjevovala stejně plná, stejně živoucí u všech národů, za všech dob obecných dějin lidských, v každém jednotlivci:
jak vidíte, značilo by to, zničiti všecku osobnost a všecku svobodu
ve světě intelektuálním, značilo by to, popříti to, co jest dáno. Jestiť
zřejmo, že osobnost a svoboda trvají jen, pokud trvá rozdílnost ducha, rozdílnost mravních sil, rozdílnost vědomostí. Avšak předpokládáme-li toliko u některých jednotlivců, u jediného národa, u některých ojedinělých duchů, zvlášť k tomu povolaných, aby střežili
tento poklad, kromobyčejný stupeň podrobenosti prvotným tradicím
nebo obzvláštní šíři vůči pravdě, prvotně vlité do lidského ducha,
nečiníme naprosto nic, než že připouštíme mravní fakt, úplně obdobný tomu, který se odehrává bez ustání před našima očima, totiž
že národové i jednotlivci mají jistá osvícení, které jiným národům
a jednotlivcům chybí.
V ostatní části pokolení lidského udržovaly se též tyto velké
tradice více či méně ryzí, podle různého postavení národů; a člověk
kráčel po předepsané dráze jen s pochodní těchto mocných pravd,
které v jeho mozku vzplodil jiný rozum než jeho; ale na světě bylo
toliko jediné světelné ohnisko. Toto ohnisko arci nezářilo po způsobu lidských světel; nešířilo do dálky šálivého svitu; toto nevýslovné světlo, soustředěné v jednom bodě, oslnivé a zároveň neviditelné,
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jako všechna veliká tajemství světa, planoucí, ale skryté jako oheň
života, osvěcovalo vše a vše směřovalo k němu jako k společnému
středu, a přece se zdálo, že vše září svým vlastním jasem a spěje
za cíli nejrozmanitějšími.1) Ale když udeřila chvíle veliké katastrofy
intelektuálního světa, rázem zmizely všechny liché mocnosti, které
si člověk postavil, a uprostřed obecného požáru zůstal státi toliko
stánek věčné pravdy. Tak si dlužno představovati náboženskou jednotu dějin a tak se tato představa povznáší k pravé dějinné filosofii,
která nám ukazuje, že rozumová bytost podléhá témuž obecnému
zákonu, jako ostatní stvořené věci. Přál bych si velmi, Madame,
abyste mohla dospěti k tomuto abstraktnímu a hlubokému poznávání dějin; ničím tak neroste naše myšlenka a neočišťuje se naše
duše, jako tímto viděním prozřetelnosti, která vládne věky a vede
lidské pokolení k jeho poslednímu cíli.
Ano, hleďme si napřed vytvořiti filosofii dějin, která by zalila
celé nesmírné pole lidských vzpomínek světlem, jež by bylo pro
nás jakýmisi červánky prudkého jasu denního. Získáme z tohoto
přípravného studia dějin tím více užitku, poněvadž ono může samo
o sobě vytvořiti úplnou vědní soustavu, která by nám mohla v krajním případě postačiti, kdyby nám nějaká nahodilá překážka zamezila další pokrok. Ostatně neráčte, Madame, zapomínati, že k Vám
nemluvím tyto úvahy s výše nějaké katedry, a že tyto listy jen
chtějí pokračovati v našich přerušených hovorech, při nichž jsem
zažil tolik milých chvil, a jež byly pro mne, rád znovu opakuji,
opravdovou útěchou v době, kdy jsem toho velmi potřeboval. Proto
nečekejte, že u mne najdete tentokrát víc poučení než obyčejně,
a Vy sama, Madame, račte, jak jindy, z vlastního duševního bohatství doplniti, kde bude nějaká nedokonalost v této úvaze.
Bez pochyby jste již, Madame, pozorovala, že nynější snaha
lidského ducha vede jej přirozeně k tomu, aby odíval všecky rozmanité vědomosti dějinnou formou. Přemýšlejíce o filosofických základech dějinné myšlenky, nutně dospíváme k poznání, že dnes jí
náleží neskonale větší význam, než měla posavad. Možno říci: duch
si dnes libuje jen na poli dějin; ustavičně se jen zahloubává nad
uplynulými časy, a snaží se dodati si nových sil již jen tím, že je
přizpůsobuje svým vzpomínkám, svému pozorování dráhy, jíž proběhl, svému studiu těch mocí, které řídily jeho pochod staletími.
Tento obrat, jejž věda učinila, jest jistě velmi šťastný. Jest na čase,
aby se pochopilo, že síla čerpaná lidským rozumem z úzkého přítomna, není jedinou jeho složkou, a že jest v něm ještě jiná síla, která
Jest zbytečno hledati určitý bod na zemi, kde se nacházelo toto ohnisko;
tolik však je jisto: tradice všech národů světa shodují se v tom, že kladou vznik
prvních vědomostí lidských do týchž krajů zeměkoule.
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slučujíc v jediné myšlence doby uplynulé i doby příští, tvoří jeho
vlastní podstatu a staví jej do jeho pravdivého oboru působnosti.
Ale nemyslíte, Madame, že dějiny vyprávěné mohou býti toliko neúplné, a že nebudou obsahovati nikdy leda to, co z nich
zůstane v paměti lidí? Nuže, vše to, co se děje, v ní nezůstává.
Jest tudíž zřejmo, že posavadní dějinné hledisko nemůže rozumu
postačiti. Přes užitečné práce kritické, přes pomoc, kterou mu naposled rády poskytly vědy přírodní, nemohlo, jak vidíte, posavad dospěti
ani k jednotě ani k oné vznešené mravnosti, která by vyvěrala z přesného vidění povšechné zákonitosti v proudění časů. Lidský duch
vždy spěl svým pozorováním minulých věků k tomuto velikému
cíli; ale pohodlná školská nauka, která je odvozena z tolika druhů
historických studií, ony lekce banální filosofie, ony příklady bůhví
jakých ctností, jako by se ctnost stavěla na odiv na velikém divadle
světa, ona triviální moralita dějin, jež nikdy neučinila ani jednoho
počestného člověka, ale spoustu zločinců a bláznů, a jež se nehodí na nic, než aby udržovala žalostnou komedii světa, to vše odvrátilo rozum od opravdového poučení, které mu mají dáti lidské
tradice. Pokud křesťanský duch panoval ve vědě, hluboká myšlenka, třebas i špatně vyjádřená, rozestírala na tato studia cosi ze
svatého vnuknutí, z něhož vzešla; ale v tomto období ještě historická kritika tak málo pokročila, tolik dějů, zvláště z časů primitivních, uchovávalo se posud ve vzpomínkách pokolení lidského
v podobě tak znetvořené, že všecek jas náboženství nedovedl zaplašiti těch hustých temnot, a historie, byť ozářena vyšším světlem,
pokračovala jen tápavé kupředu. Kdybychom dnes rozumově uvažovali o dějinné látce, dostali bychom daleko určitější výsledek. Rozum našeho věku si žádá úplně nové filosofie dějin; filosofie takové, která by se nepodobala nynější o nic více, než vědecké rozbory astronomické našich dnů řadě gnómónických výzkumů Hipparchových a ostatních hvězdářů starověkých. Dlužno toliko poznamenati, že nebude nikdy dosti fakt, aby se vše dokázalo, a že jich
bylo víc než třeba, aby se dalo vše před vida ti již od dob Mojžíšových a Herodotových. Ať si jich nahromadíme sebe víc, nikdy
přec nepovedou k úplné jistotě, která může vyplynouti jen z toho,
jakým způsobem budou seskupeny, zváženy, spořádány. Stejně, na
příklad, zkušenost věků, jež naučila Keplera zákonům planetárního
pohybu, nepostačila k tomu, aby mu odhalila obecný zákon přírodní, a jak víme, byl tento objev vyhrazen jakémusi mimořádnému zjevení zbožné meditace.
Především, co značí prosím Vás, to stálé porovnávání věků
a národů, jež hromadí planá erudice ? Všechny ty genealogie jazyků, národů a idejí? Což se toho vždy nezhostí slepá neb umíněná
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filosofie svým starým poukazem na povšechnou uniformitu lidského
pokolení, všeho toho údivného propletení časů svou oblíbenou theorií o přirozeném vývoji lidského ducha bez stopy prozřetelnosti,
bez jiné příčiny než vlastní dynamické síly jeho přirozenosti ? Lidský duch jest jí, jak známo, toliko sněhovou koulí, která kutálením
vzrůstá, toť vše. Ostatně, buď vidí všude přirozený pokrok a přirozené zdokonalování, které, podle ní, jsou vrozeny lidské bytosti,
nebo nachází jen pohyb bez důvodu a bez rozumu. Podle rozličného rázu ducha buď ponurého a zoufalého, neb krajně nadějného
a vyrovnaného, hned vidí tato filosofie člověka slabounkého mihotati se jako komára na slunci, hned zas se vznášeti a stoupati stále
účinkem vlastní vyšší přirozenosti, ale pořád jest to jen člověk, a
nic než on. Jsouc úmyslně nevědomá, nechápe z hmotného světa,
na jehož znalosti si zakládá, nic, leda co se nabízí marné zvědavosti ducha a smyslům. Veliký jas, který ustavičně tryská z lůna
tohoto světa, nepronikne až k ní; a odhodlá-li se nakonec uznati
plán, záměr, smysl v postupu věcí, nebude jim moci podrobiti lidskou inteligenci a přijmouti všechny ty důsledky, které odtud vyplývají pro všeobecnou představu mravního řádu. Nevede tudíž k ničemu ani uvádět doby v souvislost ani ustavičně zpracovávat skutkový materiál; třeba se pokusiti o mravní charakteristiku velikých
epoch dějiných; třeba se pokusiti o přesné stanovení znaků každé
doby, podle zákonů praktického rozumu. Ostatně dobře-li se na
celou věc podíváme, shledáme, že dějinná látka jest skorém vyčerpána ; že národové vyložili skorém všechny své tradice; že mohou-li ještě býti vzdálené epochy jednou více objasněny (a to ovšem
nikoli onou kritikou, která nedovede leda zviřovati starý prach národů, nýbrž nějakým pochodem čistě logickým), není tu již fakt,
v přísném slova smyslu, jež by měly býti vykutány; zkrátka, historie dnes nemá nic jiného na práci, než rozjímati.
Připustíme-li to, zaujala by přirozeně historie své místo v povšechném systému filosofie, a tvořila by její podstatnou část. Pak
by tu ovšem, jak náleží, mnoho věcí odpadlo, jež bychom přenechali románopiscům a básníkům; ale zbylo by ještě mnohem více
těch, jež by se pak pozvedly z mlhavého ovzduší, kde posud vězí,
aby se octly na nejpatrnějších výšinách nového systému. Věci ty
nenabývaly by již své hodnověrnosti z kronik, nýbrž jako ony
poučky přírodní filosofie, které vynalezla zkušenost a pozorování,
ale rozum geometrický uvedl ve formule a rovnice, byl by to napříště rozum morální, který by jim vtiskoval pečeť jistoty. Takovou
jest na příklad ona epocha, podle nás posud tak málo chápána (a to
ne pro nedostatek zpráv a památek, nýbrž pro nedostatek idejí),
kam ustí všechny časy, kde se vše končí, kde se vše počíná, o níž
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lze říci bez přepínání, že je v ní slita celá minulost lidského pokolení s celou budoucností, totiž první chvíle křesťanské éry. Nepochybuji, že nastane den, kdy historická meditace nebude se již
moci odtrhnouti od této úžasné podívané, jak všechna dávnověká
velikost lidí se rozpadá v prach a všechna jejich budoucí velikost
se rodí. Takové jest též následující dlouhé období, jímž pokračuje
tento věk obnovy lidské bytosti, období, o němž si předsudek a fanatismus filosofie činily před nedávnem obraz tak mylný, v němž
však se tajily v hloubi nejhustších temnot tak pronikavé jasy, v němž
se uprostřed zdánlivé nehybnosti ducha uchovalo a živilo tolik rozmanitých sil, a jemuž se počalo rozuměti, teprve až se historická
studia obrátila novým směrem.
Pak olbřímí postavy, nyní ztracené v davu historických osobností, vystoupí ze stínu, který je obklopuje, kdežto mnohý proslulec,
jemuž se lidé příliš dlouho zločinné neb slabošsky kořili, zapadne
navždy v nicotě. Takového nového určení se dostane, mimo jiné,
některým osobám biblickým, jež lidský rozum zneuznává neb pomíjí, a některým mudrcům pohanským, jež obklopuje větší slávou,
než si zasloužili; ku příkladu, M o j ž í š i a S o k r a t o v i , D a v i d u
a M a r k - A u r e l o v i . Zvíme jednou pro vždy, že Mojžíš dal lidstvu
pravého Boha, kdežto Sokrates mu neodkázal, leda malomyslné pochybování; že David je dokonalým vzorem nejposvátnějšího heroismu, kdežto Mark-Aurel jest v jádře jen zajímavou ukázkou umělého velikášství a okázalé ctnosti. Nebudeme si také připomínati
Katona, d r á s a j í c í h o s v é ú t r o b y , leda abychom, jak náleží,
zhodnotili filosofii, která vedla k této zběsilé ctnosti, a žalostnou
velikost, kterou si vytvořil člověk. Mezi těmi, kdo byli slávou pohanství, myslím, že jméno Epikurovo bude osvobozeno od předsudku, který je hanobí, a že zájem o jeho památku se obnoví. Též
jiné proslulé velikány stihne nový osud. Jméno Stagiritovo, na příklad, bude se vyslovovati jen s jistou hrůzou, Mohamedovo však
s hlubokou úctou. Onen bude pokládán za anděla temnot, který na
mnoho věků utlumil všechny síly dobra mezi lidmi, tento za dobrodince, jednoho z těch, kdož přispěli nejvíce k uskutečnění plánu,
vytvořeného božskou moudrostí k spáse lidského pokolení. Konečně, mám to říci?, snad ulpí na velikém jménu Homérově jakýs druh
příhany. Soud, který vyřkl Plato, veden náboženským instinktem,
nad tímto kazitelem lidí, nebude se již pokládati za jeden z jeho
utopistických nápadů, nýbrž za podivuhodné předstižení myšlenek
budoucnosti. Musí nastati den, kdy se budeme moci jen rdíti při
vzpomínce na zločinného kouzelníka, který způsobem tak děsivým
přispěl k snížení lidské přirozenosti; lidé budou muset jednou s bolem litovat kadidla, jímž nešetřili pro tohoto velebitele jejich nej226

nižších vášní, který, aby se jim zalíbil, pošpinil posvátnou tradici
pravdy a naplnil jejich srdce neřádem. Všechny tyto ideje, které se
doposud jen kmitly před lidským duchem, nebo které nanejvýš odpočívaly bez života v několika nezávislých mozcích, proniknou
příště neodvolatelně do mravního citu lidského pokolení, a stanou
se tolikéž axiomy zdravého rozumu.
Avšak jeden z nejdůležitějších úkolů, chápaných v tomto smyslu, byl by v tom, že by se ve vzpomínkách lidského ducha stanovily stupně hodnosti, jež přísluší národům zmizelým s jeviště
světového, a že by se svědomí národů žijících naplnilo smyslem
pro poslání, k němuž jsou povoláni. Každý národ tím, že by chápal
jasně různá období své minulosti, chápal by také přítomnou svou
existenci v celé její pravdě, a dovedl by do jisté míry uhádnouti
dráhu, kterou mu jest proběhnouti v budoucnu. Tímto způsobem by
se u všech národů vytvořilo pravdivé národní vědomí, pozůstávající
z jistého počtu kladných idejí, z evidentních pravd vyvozených z jejich vzpomínek, z hlubokých zásad, ovládajících více méně ducha
všech a pobádajících je všechny k témuž cíli. Tehdy by se národnosti, jež do této chvíle jen dělívaly lidí, zbaveny své zaslepenosti a
vášnivého svého zaujetí, sloučily vespolek k uskutečnění jednoho
harmonického a universálního díla, a snad bychom viděli, jak si
národy podávají ruce s pravým zápalem pro obecný zájem lidstva,
který by nebyl leda správně pochopeným zájmem každého národa.
Vím, že toto splynutí duchů je přislíbeno našimi mudrci filosofii
a pokroku osvícenosti vůbec. Ale uvážíme-li, že národové, třebas bytosti složené, jsou vlastně zrovna tak bytostmi mravními jako jednotlivci, a že tudíž rozumový život jedněch i druhých podléhá témuž
zákonu, uznáme, myslím, že životnost velikých plemen lidských
nezbytně závisí na tomto osobnostním citu, který působí, že na
sebe hledí jako na oddělené od ostatního pokolení lidského, jako
na ty, kdož mají své vlastní bytí a svůj individuelní zájem; že tento
cit jest nezbytnou součástí universální inteligence a tvoří takřka j á
kolektivní lidské bytosti; že tedy nemůžeme v svých nadějích na
budoucí štěstí a na bezmeznou dokonalost pominouti velikých osobností lidských stejně jako ostatních menších, z nichž se skládají, a
že tudíž naprosto dlužno je přijímati jako principy a prostředky
dané k tomu, abychom dospěli k dokonalejšímu stavu.
Kosmopolitická budoucnost však jest pouhým přeludem filosofie. Napřed nutno pracovati o to, abychom stanovili soukromou
morálku národů, rozdílnou od jejich morálky politické; nutno, aby
se národové napřed naučili sebe poznávati a oceňovati docela jako
jednotlivci; aby znali své chyby a své přednosti, aby si navykli
litovati poklesků, jichž se dopustili, napravovati zlo, jež způsobili,
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nebo setrvávati v dobrém, jehož cestou kráčejí. To jsou podle nás
první podmínky opravdové zdokonalitelnosti jak pro masy tak pro
jednotlivce: jen tímto přemítáním o svém uplynulém životě naučí
se i ti i ony plniti své poslání; v jasném pochopení své minulosti
najdou sílu působiti na svou budoucnost.
Vidíte, že historická kritika by se takto nespokojila jen tím,
aby ukájela marnou zvědavost, nýbrž že by se vyšinula na nejvyšší soudcovskou instanci. Konala by neúprosnou spravedlnost nad
oslňujícími zjevy a velikány všech věků; zpytovala by svědomitě
každou proslulost, každou slávu; zúčtovala by s každým přeludem, s každou historickou chloubou; věnovala by se jen kácení
klamných model, jimiž pamět lidí je přecpána, aby, až se minulost
objeví našemu rozumu v pravdivém světle, mohla odtud vyvoditi
některé určité důsledky pro přítomnost, a obrátiti svůj pohled s jistotou k nekonečným prostorám, před ní se rozvírajícím.
Myslím, že nesmírná sláva, sláva Řecka zmizela by téměř úplně; myslím, že přijde čas, kdy mravní myšlenka spočine jen s pocitem svatého smutku na této zemi klamu a poblouzení, odkud geniální podvodníci šířili tak dlouho po ostatní zemi rozvrat a lež; pak
bychom nebyli svědky toho, že čistá duše takového Fénelona se
změkčile kochá rozkošnickými představami, zplozenými nejúděsnější zvrhlostí, do níž kdy lidská bytost padla, a že se mocní duchové 2) dávají okouzliti sensuálními inspiracemi Platonovými; naproti tomu však staré, téměř zapomenuté myšlenky náboženských
duchů, několika těch statečných myslitelů, pravdivých reků myšlenky, kteří na úsvitě nové společnosti jednou rukou ukazujíce cestu,
jíž měla kráčeti, druhou se bránili proti dodýchávající obludě polytheismu, a úžasné koncepce oněch mudrců, kterým Bůh svěřil
opatrování svých prvních slov pronesených u přítomnosti tvorstva,
dojdou tehdy stejně podivuhodného jako netušeného použití. A poněvadž pravděpodobně uvidíme v podivuhodných viděních budoucnosti, jež byla dopřána některým výjimečným duchům, zvláště tehdy
výraz důvěrného poznání absolutní souvislosti časů, shledáme, že se
tyto předpovědi nevztahují ve skutečnosti na žádnou určitou epochu, nýbrž že je to poučení, které se týká bez rozdílu všech časů,
a dokonce že stačí jen pohleděti kolem sebe, abychom viděli, jak
se ustavičně naplňují v postupných obměnách společnosti jako denní
a zářivé projevy věčného zákona mravního řádu, takže se pak bude
skutečnost proroctev stejně pociťovati jako sama skutečnost dějů,
které nás unášejí.3*
Konečně je tu nejdůležitější poučení, jež lze dle našeho mínění
2) Schleiermacher, Schelling, Cousin a j.
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též čerpá ti z dějin takto pojatých, a v naší soustavě toto poučení
tím, že nás vede ku poznání povšechného života rozumové bytosti,
která jediná dává odpověď na lidskou hádanku, shrnuje celou filosofii dějin. Místo abychom se spokojili nesmyslnou soustavou mechanické zdokonalitelnosti naší přirozenosti, tak zřejmě popřené
zkušeností všech dob, přiznali bychom si, že právě naopak, člověk, ponechán sám sobě, spěl jen po dráze bezmezné klesající,
a jestliže byly u všech národů, čas od času, doby pokroku, jasné
okamžiky v povšechném životě lidstva, výsostné rozlety jeho rozumu, úžasná vzepětí jeho přirozenosti, což nelze popříti, nic nesvědčí
o trvalém a nepřetržitém postupu společnosti vůbec, a o tom, že opravdu jen v té společnosti, jejímiž jsme údy, a jež nebyla vytvořena lidskýma rukama, pozorujeme skutečný vzestupný pohyb, reální princip jak stálého pokroku tak trvanlivosti. Bezpochyby přejali
jsme, co duch našich předků vynašel před námi, těžili jsme z toho,
a tak jsme uzavřeli kroužek velikého řetězce časů, přervaný barbarstvím; ale z toho ještě nijak neplyne, že by se byli národové
octli ve stavu, v němž jsou dnes, bez oné dějinné události naprosto
odloučené od všeho předchozího, naprosto přesahující přirozený
vývoj lidských idejí ve společnosti a všechnu nutnou spojitost věcí,
která dělí svět starý od nového.
Obrátí-li se potom, Madame, pohled moudrého muže k minulosti, zjeví se jeho obraznosti svět ve chvíli, kdy nadpřirozená moc
mu dala docela nový směr, v svých skutečných barvách, zkažený,
zkrvavělý, lživý. Pozná, že ten pokrok, jemuž se tolik podivoval,
vskutku vedl národy a pokolení jen k zesurovění daleko většímu,
než jaké jest u národů tak zvaných divokých; a bezpochyby také
shledá, co velmi dobře ukazuje nedokonalost civilisací starého světa,
že v nich nebylo nižádného prvku stálosti a trvání. Hluboká moudrosti Egypta, milé půvaby Jonie, strohé ctnosti Říma, oslňující
lesku Alexandrie, co z vás zbylo? řekne si. Kterak, ó skvělé civilisace, staré jak svět, hýčkané všemi mocnostmi země, sdružené
s každou slávou, s každou velikostí, s každým panstvím světa, a naposled i s nejohromnější mocí, jaká kdy dolehla na svět,4) s universální svrchovaností, kterak jste mohly být zničeny? Jaký účel
měla všechna ta práce věků, všechny ty krásné snahy ducha, jestliže
měli jednoho dne noví národové, bůhví odkud přišlí, nijak na tom
3) Nebude se, na příklad, jak se to donedávna dělávalo, hledati veliký Babylon v tom neb onom mocnářství pozemském; ale poznáme, že žijeme uprostřed
samého rachotu jeho shroucení, to jest budeme věděti, že vznešený historik, který
nám vylíčil jeho děsivý pád, nemyslil při tom na pád nějaké říše, nýbrž na pád
materielní společnosti vůbec, jakého jsme my svědky.
4

) Alexander, Seleukovci, Mark-Aurel, Julian, Lagovci atd.
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nezúčastnění, vše to zničiti, rozbourati tuto velkolepou budovu a její
ssutiny zorati pluhem ? Což stavěl člověk jen proto, aby viděl jednoho dne celé dílo svých rukou obrácené v prach? Jen proto tolik hromadil, aby to vše ztratil jedním dnem? Jen proto se tak povznesl,
aby tím hlouběji klesl?
Ale nemylte se, Madame, nebyli to barbaři, kdo zničili starý
svět. Byla to shnilá mrtvola, oni totiko rozhodili její prach do větru.
Zda titéž barbaři před tím neútočili na pospolitosti dávnověku, aniž
je mohli jakkoli zasáhnouti? Pravda je ta, že princip života, který
dotud lidskou společnost udržoval, byl vyčerpán, že hmotný zájem,
nebo jinak reelní zájem, který dotud samojediný udával směr společenskému hnutí, naplnil, abych tak řekl, svůj úkol a dokončil předběžné vzdělání lidstva; že lidský duch, byť toužil sebe víc vymaniti
se ze svého pozemského ovzduší, nemůže se povznésti k výšinám,
kde sídlí pravý princip sociálního bytí, leda chvilkami, a že tudíž nedovede dáti společnosti trvalé podoby.
Byli jsme příliš dlouho zvyklí spatřovati ve světě toliko jednotlivé oddělené Státy; tím právě se stalo, že ještě nebyla náležitě
oceněna nesmírná přednost nové společnosti před starou. Neuvážilo
se, že tato společnost po řadu staletí tvořila opravdový federativní
systém, a že tento systém byl teprve reformací rozvrácen; že před
touto žalostnou změnou se evropští národové pokládali toliko za
jediné sociální těleso, zeměpisně rozdělené na různé státy, ale z mravního hlediska tvořící toliko jediný celek; že po dlouhý čas nebylo
u nich jiného veřejného práva než ustanovení Církve; že války se
tehdy pokládaly za války domácí; zkrátka, že týž jediný zájem rozněcoval je všecky, že spěli za týmž jediným cílem. Dějiny středověku
jsou doslovně dějinami jediného národa, národa křesťanského. Jejich
jediným základem je rozvoj mravní myšlenky; události čistě politické zaujímají tu až druhé místo, a že tomu tak, dokazují zvlášť právě
ony války o názory, jichž se tolik hrozila filosofie osmnáctého století.
Voltaire správně podotýká, že názor vyvolal válku jen u křesťanů;
ale neměl se jen tím spokojiti, měl pátrati po příčině tohoto ojedinělého zjevu. Jest zřejmo, že se království myšlenky nemohlo jinak
ujmouti na světě, než že samému principu myšlenky byla dána všecka
jeho skutečnost. A vypadá-li to dnes jinak, jest to výsledkem rozkolu,
který porušením jednoty myšlenkové porušil též jednotu společnosti;
ale není pochyby, že základ posud zůstal týž, a že Evropa, ať si dělá
a mluví co chce, posud jest křesťanstvem. Vrátí se sice již sotva do
stavu, v němž se nalézala v době svého mládí a vzrůstu, ale nelze
též pochybovati o tom, že jedné chvíle opětně zmizejí hranice, jež
dělí od sebe křesťanské národy, a že se prvotní princip moderní společnosti ještě jednou projeví, v nějaké nové podobě, s nebývalou
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silou. Pro křesťana jest to věc víry ; jemu není volno pochybovati
o této budoucnosti více, než o minulosti, na které se zakládá jeho
náboženské přesvědčení; avšak pro každého vážného ducha jest to.
věc d o k á z a n á . Kdo ví, nenMi tato chvíle blíže, než se nadějeme?
Je tu dnes úžasná náboženská práce na poli duchovním, jsou tu pokusy o návrat v postupu vědy, největší moci tohoto století, jakási
slavnostnost a usebranost v duších. Kdož ví, nenMi to předzvěst nějakých velikých sociálních jevů, které mají způsobiti v kruzích inteligence nějaké všeobecné hnutí, jež nahradí jistotou obecného rozumu to, co je dnes pouze přesvědčením víry? Bohu díky, reformace
nezničila všeho; Bohu díky, společnost byla již zbudována pro věčnost, když tato rána postihla křesťanský svět.
Pravou povahu nové společnosti třeba tedy studovati ne v té
či oné jednotlivé zemi, nýbrž v oné velké pospolitosti, která tvoří
evropskou rodinu; v ní jest pravý prvek stability a pokroku, kterým
se liší nový svět od starého; ona obsahuje všechny světlé velikány
dějin. Vidíme na příklad, že nová společnost přes všechny revoluce,
které ji zachvátily, nejen nic neztratila ze své životnosti, nýbrž že
ještě den ze dne mohutní, že se den ze dne v ní rodí nové síly.
Vidíme na příklad, že Arabové, Tataři a Turci nejen jí nemohli
zničiti, nýbrž naopak že ji ještě upevnili. Dlužno podotknouti, že
první dva z těchto národů ji napadli ještě před vynalezením střelného prachu; že to tudíž nebyla palná zbraň, která ji uchránila zkázy,
a že jeden z nich se v téže době zmocnil posledních dvou říší, které
ještě přežily starý svět.5)
Pád římské říše rád bývá přičítán zkáze mravů a odtud plynoucímu despotismu. Nejde jen o sám Řím v této všeobecné revoluci; nezahynul jen Řím, nýbrž celá civilisace. Egypt Faraónů,
Řecko Perikleovo, druhý Egypt Lagovců, a celé Řecko Alexandrovo,
které se prostíralo až za Indii, konečně i židovství, když se zhelenisovalo, to vše splynulo v mase Římanů a tvořilo toliko jedinou
společnost, která představovala všechny předchozí generace od po5
) Důležité poznatky možno získa ti pozorováním Indie a Číny. Ony působí, že
jsme vrstevníky světa, z něhož jinak nenacházíme kol sebe leda prach; na nich se
můžeme poučiti, co by se bylo stalo z lidského pokolení, bez onoho nového pod'
nětu, který byl tehdy dán rukou všemohoucí.
Považte, že Čína měla již od nepamětných dob ony tři veliké prostředky, které,
jak se myslí, nejvíce uspíšily u nás pokrok lidského ducha, bussolu, knihtiskařství
a střelný prach. Nuže, k čemu jich užila ? Obepluli Číňané zeměkouli ? Objevili nový
svět? lest jejich literatura obsáhlejší, než jakou jsme měli my před vynalezením tisku ?
Měli v truchlém umění zabíječském Bedřichy, Bonaparty, jako my? Co se týče
Hindustanu, bídný stav, do něhož byl uvržen nejdříve vítězstvím Tatarů, potom
Angličanů, ukazuje, podle mého zdání, dobře onu bezmoc a onen prvek smrti, rdousici každou společnost, která není založena na pravdě, přímo vzešlé z nejvyššího
rozumu. lá alespoň myslím, že toto neslýchané zneuctění národa, jemuž byla svč-
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čátku světa a obsáhla v sobě všechny mravní i rozumové síly, jež
se v lidské přirozenosti až posavad vyvinuly. Nebyla tedy zničena
říše, nýbrž lidská společnost, která od té chvíle znovu se začala. Nyní,
kdy Evropa objala takřka celou zeměkouli, kdy přetvořila nový svět,
jenž se vynořil z oceánu, kdy ostatní lidské rasy jsou jí do té míry
podrobeny, že trvají jen z její milosti, snadno lze pochopiti, co se
tehdy dělo na zemi, když se sřítila stará budova a když na jejím
místě povstávala zázračně nová: byl to mravní prvek v přírodě,
který přijímal nový zákon, novou organisaci. Materiálu ze starého
světa bylo ovšem použito k výstavbě nového, neboť nejvyšší rozum nemůže zničiti dílo svých vlastních rukou, a bylo nezbytně třeba,
aby hmotný základ mravního řádu zůstal stále týž; jiný materiál
lidský, úplně nový, dobývaný z lomu, jehož stará civilisace nezužitkovala, dodala Prozřetelnost; obrovská a zhuštěná kapacita Severu
se spojila s expansivní mohutností Jihu a Východu: mohlo by se
říci, že veškeré intelektuální síly, rozptýlené po zemi, se onoho dne
vynořily a smísily, aby zrodily celá pokolení idejí, jejichž prvky byly
až posavad pohřbeny v nejtajemnějších hloubkách lidského srdce.
Ale ani plán stavby, ani tmel, který klížil tento různý materiál, nebyly dílem lidským; byla to myšlenka pravdy, k t e r á v š e u č i n i 1 a. Právě na pochopení toho záleží a to je onen nesmírný fakt,
který úvaha čistě historická s použitím všech lidských prostředků
tou dobou daných, nedovede objasniti tak, aby to uspokojilo ducha. Je
to osa, kol níž se točí celý kruh dějin, tím se úplně vysvětlí všecek
jev výchovy lidstva. Jistě už sama velikost této události, její vnitřní,
nutná souvislost s tím, co předcházelo a následovalo, postačily by
k tomu, aby byla vyřazena z všedních lidských dějů, které se nikdy nedovedou zhostiti jisté libovůle a čehosi chtěného; ale přímý
účinek této události na ducha, nové síly, jimiž jej rázem obohatila,
nové potřeby, jež v něm rázem vzbudila, a především ono podivuhodné znivelování duchů, vykonané tím, který působí to, že člověk, aťsi byl jinak v jakémkoli postavení, t o u ž i l p o p r a v d ě
řena přirozená osvěta nejstaršího dávnověku a zárodky všech lidských uměn, chová
mimo to ještě i nějaké zvláštní poučení. Není to snad jen aplikace onoho zákona
na kolektivního ducha národů, jehož účinky vidíme denně na jednotlivcích, že totiž
rozum, který ať z jakékoli příčiny nepřijal nic z množství idejí rozšířených v lidstvu
a nepoddal se účinkům obecného zákona, nýbrž zůstal odloučen od lidské rodiny
a uzavřel se cele sám v sebe, nezbytně upadá tím hlouběji, čím více se jeho vlastní
činnost vymyká z řádu? Byl opravdu kdy národ přiveden do stavu takového opovržení, aby se stal kořistí, ne jiného národa, ale několika obchodníků, kteří sami
jsouce v své vlasti poddanými, stali se uprostřed nich svrchovanými vládci? Ostatně
kromě tohoto neslýchaného snížení Hindů, jež bylo následkem podrobení, vlastní
zánik indické společnosti začal se, jak známo, mnohem dříve. Jeho literatura, jeho
filosofie i s řečí, v níž to vše zaznamenáno, náleží řádu věcí, který již dlouho ne*
existuje.
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a s t á v a l se s c h o p n ý m ji p o z n á t i ; to vše vtiskuje tomuto
okamžiku dějin překvapující ráz prozřetelnosti a nejvyššího rozumu.
A tak, hleďte: zdaž duch lidský, přes svůj častý návrat k věcem, které
nejsou, nesmějí a nemohou býti, v podstatě se vždy nepřipínal
k tomuto okamžiku ? Hleďte, zdaž vědomí panujícího rozumu nevyvěrá cele z nového mravního řádu, a zda se nedatuje tato část universální inteligence, která s sebou strhuje všecek ostatní celek, velmi
důvodně hned od prvního dne našeho letopočtu? Nevím, snad není
každému oku patrná čára, která nás dělí od starého světa, ale jistě
jest velmi zjevná každému duchu, vyučenému mravním citem, aby
alespoň poněkud chápal to, co prvky duchového světa dělí a co
je sjednocuje. Věřte mi, přijde čas, kdy pokus o návrat k pohanství, učiněný v patnáctém století, a nazvaný velmi nevhodně renaissancí humanitních studií, uchovávati se bude v paměti moderních
národů jen v tom smyslu, jako se uchovává v mysli muže umoudřelého vzpomínka na nějaké bláznivé a hříšné opojení v mládí.
Prosím, všimněme si také toho, že si představujeme jakýmsi
optickým klamem dávnověk jako nekonečnou řadu věků, kdežto
moderní doba nám připadá, jako by se počala včera. Nuže, dějiny
starověké, postupujeme-li na příklad až k usídlení Pelasgů v Řecku,
objímají časový prostor, převyšující toliko o jedno století trvání naší
éry; historická doba však nemá ani tento rozsah. A přece, kolik
společností zahynulo ve starověku za tohoto krátkého období, kdežto v dějinách moderních národů pozorujete, že se přesunují jen zeměpisné hranice Států, zatím co společnost sama a národové zůs t á v a j í n e t k n u t í . Nemusím Vám připomínati, že takové děje,
jako vypuzení Maurů ze Španěl, vyhlazení amerického obyvatelstva,
zničení Tatarů v Rusku, jsou jen potvrzením naší úvahy. Podobně,
na příklad i pád turecké říše, který již doléhá k našemu sluchu, poskytne nám ještě podívanou oněch velikých katastrof, jakých jsou
navždy osudem ušetřeni národové křesťanští; potom přijde řada na
jiné nekřesťanské národy, kteří obývají na nej vzdálenějším okraji našeho systému. Takový je kruh všemohoucí působivosti pravdy; šíří
se ustavičně, tu odrážeje plemena, tu je zabíraje do svého obvodu,
a vede nás blíže k časům zvěstovaným.
Lhostejnost, s jakou jsme se dlouho dívali na moderní civilisaci,
jest věc, dlužno přiznati, podivná. A přec vidíte, že řádně-li ji pochopíme, rozluštíme tím zároveň celou sociální otázku. Právě proto
nutno ve filosofii dějin i při nejvšestranějších a nejobecnějších úvahách chtěj nechtěj, stále se vraceti k této civilisaci. Což není ona
věru výslednicí všech uplynulých věků, a což budou příští věkové
něčím jiným, než výslednicí této civilisace? Vždyť bytost mravní
byla vytvořena jen časem a čas ji má také dovršiti. Nikdy nebylo
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množství idejí rozptýlených na povrchu světa tak soustředěno, jako
v nynější společnosti; nikdy, v žádné době pospolitého života člověkova, nezaujala jedna jediná myšlenka tak dokonale celou činnost
jeho přirozenosti jako za našich dnů. Jsme předně skutečnými dědici všeho, co kdy bylo od lidí řečeno neb vykonáno; dále, není na
zemi místečka, které by nepodlehalo vlivu našich idejí; posléze není
v celém vesmíru leda jediná intelektuální síla; a tak všecky základní
otázky mravní filosofie jsou obsaženy v jediné otázce moderní civilisace. Myslí se však, že vyslovením velikých hesel o zdokonalitelnosti lidské, o pokroku lidského ducha je vše řečeno, vše vysvětleno : jako by člověk po celý čas jen kráčel ku předu bez zastavení,
bez couvání; jako by v duchovém vývoji světa nebylo nikdy ani
chvil zastávek ani chvil návratu, nic než sám rozvoj a pokrok. Bylo-li
by tomu tak, proč tyto národy, o nichž právě byla řeč, nedávají o sobě
známky života po celý čas, co o nich víme? Proč ustrnuly asijské národy? Musely, jako my, hledati, vynalézati, objevovati, aby dospěly tam, kde jsou dnes. Čím to, že dospěvše k určitému stupni, se
zastavily a nedovedly pak již nic nového vymysliti?6) Odpověďje
jednoduchá; je to tím, že pokrok lidské přirozenosti není nijak nekonečný, jak se myslívá; jest meze, kterou nepokročí. Proto civilisace starověké nepostupovaly bez ustání. Proto Egypt od času, kdy
jej navštívil Herodot, až do řeckého panství nic nepokročil; proto
i svět římský, tolik krásný, tolik skvělý, do něhož se slila všecka
osvícenost, porozsetá od sloupů Herkulových až ke Gangu, upadl
do toho stavu nehybnosti, který nutně vede k zániku všeho pokroku
čistě lidského, právě ve chvíli, kdy nová idea se jala osvěcovati ducha člověkova. Zamyslíme-li se jen trochu nad tímto okamžikem, tak
bohatým svými účinky, bez klasické pověry, shledáme, že kromě
úžasné zkaženosti mravní v této době, kromě ztráty všeho smyslu
pro ctnost, svobodu, lásku k vlasti, kromě zřejmého úpadku v některých odvětvích lidských vědomostí, byla tu ještě naprostá stagnace
ve všech ostatních, a dospělo to tak daleho, že lidé duchaplní mohli
se pohybovati už jen v jistém těsném kruhu, odkud nevycházeli, leda
aby se vrhli v náruč tupé rozervanosti. Platí to, že je-li hmotný zájem ukojen, člověk přestane pokračovati: štěstí, nejde-li nazpět! Nemylme se, v Řecku stejně jako v Hindustaně, v Římě stejně jako
v Japonsku, všecka duševní práce, aťsi byla nebo ještě jest sebe
zázračnější, směřovala vždy a směřuje toliko k jedné věci: poesie,
filosofie, umění, to vše bylo a jest tam určeno jediné k tomu, aby
ukojilo fysickou bytost. I největší výstřednosti v naukách a intelektuálním životě Orientu, nejen že neodporují této obecné skutečnosti,
6) Řekne-li se o nějakém civilisovaném národě, že ustrnul, musí se říci, od
které doby se to stalo, jinak takové tvrzení nic neplatí.
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nýbrž spíše ji potvrzují; neboť kdo nevidí, že všechna tamní nezřízená bezuzdnosí myšlenky pochází jen z šaleb a kouzel člověka
hmotného? Ovšem, nesmíme si mysliti, že tento pozemský zájem,
věčná pružina každé lidské činnosti, přestává toliko na choutkách smyslových. Jest to zcela prostě obecná potřeba blahobytu, která se projevuje všemi možnými způsoby podle stavu společnosti více či méně
pokročilého, podle různých příčin místních, a pod nejrozmanitějšími
formami, ale která se přece nikdy nepovznese až k potřebám bytosti
ryze mravní. Toliko křesťanská společnost bývá opravdu roznícená
zájmy myšlenkovými, a právě v tom pozůstává zdokonalitelnost moderních národů, v níž dlužno hledati tajemství jejich civilisace. Byť tu
vznikl jakýmkoli způsobem jiný zájem, seznáte, že je vždy podřízen
této mohutné síle, která se zmocňuje všech schopností duševních,
která využívá veškeré zdatnosti rozumu i citu, a nedopouští, aby v
člověku bylo něco, co by nesloužilo naplnění jeho určení. Tento zájem dozajista nikdy nemůže býti uspokojen: jest svou povahou nekonečný. Národové křesťanští musí tudíž ustavičně ku předu. A třebas
že cíl, k němuž spějí, nemá nic společného s oním jiným blahobytem,
tím jediným, který si mohou národové nekřesťanští stanovití, nacházejí jej na své cestě a užívají ho; a radostí života, jichž jedině
ostatní národové vyhledávají, dostává se jim též podle tohoto výroku Spasitelova: H l e d e j t e n e j p r v e k r á l o v s t v í b o ž í a j e h o
s p r a v e d l n o s t , a v š e o s t a t n í b u d e v á m p ř i d á n o.7) Ohromný rozvoj všech intelektuálních schopností, podnícený duchem, který
je ovládá, zahrnuje je takto všemi dary jak časnými tak duchovními.
Ostatně není pochyby o tom, že u nás nebude nikdy ani čínské
nehybnosti, ani řeckého úpadku; ještě méně je myslitelné úplné
zničení naší civilisace. Stačí se rozhlédnouti kolem, abychom se
o tom přesvědčili. xMěla-li by být nynější civilisace byla vyhlazena,
bylo by třeba, aby celá zeměkoule byla z kořene rozvrácena, aby se
opakovala druhá revoluce, podobná té, jež dala jí její přítomnou podobu.
Bez nové světové potopy nelze si představiti úplného zničení naší
osvěty. Dejme tomu, že by se celá jedna polokoule propadla, to,
co by zůstalo z naší civilisace na druhé, stačilo by k obnově lidského ducha. Ne, nikdy se nezastaví ani nezhyne myšlenka, která
má dobýti světa, leda že by ji zarazil s hůry zvláštním rozhodnutím Ten, který ji vložil do lidské duše. Tento filosofický výsledek
úvahy o dějinách jest, nemýlím-li se, mnohem kladnější, zřejmější
a poučnější, než všechno to, co banální historie vyvozuje svým
způsobem z obrazu staletí, používajíc k tomu půdy, klimatu, rasy
atd., a obzvláště teorie o jejich n u t n é z d o k o n a l i t e l n o s t i .
Přel. Josef Vašica
7) Mat. VI. 33.
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P O Z N Á M K Y
MARCEL SCHWÖB: KRÁL SE ZLATOU MASKOU. J. V. Pojer, Brno 1934.
»Představte si, že Bůh mluví; pak je vesmír jeho jazykem. Není nezbytně nutno,
aby mluvil k nám. Nevíme, ke komu se obrací. Avšak jeho véci se pokoušejí mluviti také k nám a my, kteří jsme částí jich, snažíme se je pochopiti týmž způso*
bem, jakým se Bůh rozhodl je vysloviti. Jsou pouze znaky a znaky jiných znaků.
Stejné jako my jsou i ony maskami věčně temných tváří.« Těmito slovy uvádí
Marcel Schwöb »Krále se zlatou maskou«; a v nich je obsažen nutný klíč k ce*
lému dílu tohoto vzácného umélce, jež je tak nesnadno pochopitelné, když člověk
k němu přistupuje přiváben jen vnější skvělostí formy. Neboť Marcelu Schwobovi
vskutku náleží titul básníka masek ve smyslu výsostném - ve smyslu přímo kato*
lickém. Umění Marcela Schwoba je básnickým dosvědčením výroku Apoštola, že
všechny věci jsou viděny p e r s p e c u l u m in a e n i g m a t e - že jsou jen odrazem
podstatného dění, jež se odehrává v hlubinách tajemství. Všechny věci, všechny
tvary tohoto světa - i člověk sám - jsou maskami na věčně zakrytých tvářích;
ale všechny ty masky jsou zároveň něčím skutečným, něčím živým, něčím slad'
kým, co náleží podstatně právě k radosti tohoto života. To je základní paradox
Schwobova básnického vidění - jeho způsob, jakým zachycuje svrchované tajemství
bytí a jeho bolestnou krásu. Marcel Schwöb není pouhý desilusionista; nestrhává
klamný závoj hvězd, aby obnažil prázdnotu nebes, neboť právě v prolínání jasu
a rozkladu ukazuje přítomnost tajemné krásy, která je tou pravou podobou sku*
tečnosti... Postavy a děje, jež uvádí na scénu, jsou ovšem vždy poznamenány pe*
četí temnoty, zoufalství a zmaru; ale jsou při tom podivuhodně vyváženy radostnou
něhou, dětsky čistým jasem, blaženým pokojem počáteční jistoty, že tvář, která je
skryta za všemi maskami, je tváří světlou, i když před člověkem skrytou. A i tam,
kde se básník nejvíce přibližuje zoufalství, zdánlivě bezvýchodnému, je to jen proto,
že ono je poslední hrází, jež brání světlu ; a právě tam je tušení slávy nejsilnější.
tv
KATOLICKÉ STUDENTSTVO A DEMONSTRACE. Nemajíce zájmu na stranických mejdanech a cirkusech, nezmiňovali bychom se ani tentokrát o nejnovějším
kousku toho druhu, jehož se nám dostalo při posledních pražských demonstracích
za insignie. Při takovém všeobecném spěchu se »zaujímáním stanoviska«, jaký se
po nich projevil ve všelijakých levých a pravých manifestech, je vskutku lépe
zůstat stranou a starat se o věci užitečnější, byť i méně »časové«. Ale tentokrát
jde také o něco jiného, co nemůže zůstat bez poznámky. Jde tu o fakt, že kato*
lické studentstvo se postavilo v nebývale hojném počtu a s náramným nadšením
za akci, podnícenou a dirigovanou představiteli čistě stranických zájmů, katolicismu
naprosto cizích nebo proti němu přímo směřujících... Je pravda, že byli vždy mezi
katolickými studenty jednotlivci, kteří tíhli k národně-kapitalistickému šovinismu,
ale ještě se nestalo, aby katoličtí akademikové dělali houfně náhončí Karlu Dominoví,
dovolávajícímu se Husa, reformace a kdo ví čeho ve jménu národních ideálů; a
aby se stavěli plnou vahou nadšení, na něž má právo jenom víra, za ideje, kte*
ré jsou falešným zbožštěním politických koncepcí. Toho jsme se dočkali teprve
teď; a je to nepříliš potěšující doklad katolického uvědomení. A přece by to měla
být pro katolíka věc základní - a pro katolického studenta dvojnásob. Nějakému
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národnímu studentovi nebo soudruhovi se konec konců nelze divit, že zabsolutňuje
své politické ideje, poněvadž každé duši je potřebí náboženství, a je-li odvrácena
od Nadpřirozena, musí si hledat náhradu v zbožštění přirozeného. Ale co je vysvětlitelné u nekatolíka, je stěží odpustitelné u katolíka. Katolík by mohl vědět
aspoň tolik, že jeho místo není ani mezi ctiteli náboženství nacionalismu ani mezi
ctiteli náboženství humanity - tím spíše, když může denně na vlastní oči vidět,
že to obojí jde proti základům katolictví. Když už katolický student - jak se tvrdí
- mermomocí pociťuje potřebu akce, projevu, demonstrace - dobře, řeklo by se :
ať demonstruje především za věci své, katolické. Ale to se neděje. Když byl nuncius
urážen a když se kdekterý novinář pletl do diplomatických záležitostí představitele
papežské politiky, nevytáhl do ulic ani hlouček katolických studentů, aby proti
tomu protestoval. Ale když jde o politický projev jistého druhu, najdeme je v prvních
řadách. A to je přece jen trochu silné i pro nejširší katolické svědomí. Tu už
přestávají omluvy mládím a podobnými věcmi, protože tu jde o věc zásadní. Katolický student si musí uvědomit, že pro katolíka dnes nevede žádná cesta ani na
levici ani na pravici, že pro něho není kompromisu se stranickými zájmy a ideologiemi jakéhokoli druhu - ať už jsou representovány jménem Karla Domina nebo
jménem Karla Čapka.
tv
OD VRAŽDĚNI NEVIŇÁTEK K VRAŽDENÍ KNĚ2Í. Nač byste vzpomněli
těch několika oslepených ubožáčků z provincie asturské, jejichž zmrzačená a třesoucí se těla tisknou se kdesi na stěnu vypáleného a rozbořeného kostela, nač byste
se obtěžovali výčitkami poděšených tvářiček s prázdnými očními důlky těchto nejmenších a nejposlednějších mučedníků Španělska, nač byste pocítili jen ždání lítosti či dokonce v hrdle stoupání slz, když není nic snazšího nad oslavování statečných španělských vzbouřenců, kteří tak udatně dovedou tasit kudly a vrážet je
do očí dítkám. Čest takovým hrdinům! Což nešlapou jejich nohy po rudém praporu, po tomto praporu slávy, kterým je pokrýváte? Proč by vás dojalo pobíjení
knězi ve Španělsku a proč by vás dojali katoličtí kněží a biskupové v Mexiku,
jímž jejich krajané učitelé odhlasovali smrt, když všechna vaše úcta patří lidskosti
a všechna vaše čest náleží pokroku. Přiznám se sám, že podívaná na háj mexických palem, z nichž na každé bude pověšen kněz v sutaně a v ornátě, může být
svrchovaně nádherná. Tyto plody nebeských palem budou se houpat několik metrů
nad zemí, vítr bude rozdouvávat ta nenáviděná svatá roucha, která budou poněkud
děsit slétající se hladové ptactvo. Čest tomuto nadcházejícímu vraždění, které se bude
díti cestou zákona a nebude mít nic společného s proslulým vražděním Hitlerovým.
Než všechna čest politikům, spisovatelům a žurnalistům sociálně spravedlivým
a humanitním, kteří se nyní šimrají se žurnalisty, spisovateli a politiky národně
spravedlivými. Čest těm, kteří v Právu lidu, Činu, Volné myšlence a jinde na zrezavělých vahách odvažují svou kornoutovou spravedlnost krvežíznivým klerikálům
rakouským a španělským. Čest těm, kteří, když ji měli vážit krvežíznivým anarchistům španělským a pokrokovým učitelům mexickým, shledali, že váhy jsou
sepsuté a neváhali je vyhodit na smetiště. Čest sociálně demokratické lidskosti a
spravedlnosti, které si najednou šláply na krk a učinily tak ze sebe škleb, jenž se
den ze dne opakuje a zesiluje. Neptejte se, kde tentokrát klimbá a jak se tváří
Liga pro lidská práva. Svrchovaná čest těm, které tak důmyslně poškádlila rozmarná
a nevděčná bohyně Humanita a kterým nezbylo nic než ukázat jí své zadky. Také
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čest těm, kteří odpovídají: Humanita je jen pro ty, kteří v ni věří. A tak nám,
lidem nectným, nezbývá než býti tentokráte zajedno s věřícími humanity, neboř
jsme účastni podívané, že i pro ně to není než obtížná mrtvola, která se na státní
útraty nakvap a bez lítosti vyklizuje z domu.
Ale pro nějaké Mexiko či Španělsko neubírejme na cti a slávě naší vlasti.
I my jsme se odrakoušřovali a odkřesřanšřovali, a ničím menším než rozbíjením
křížů a rouháním Matce Boží. Co zbude pro ty, kteří to učinili a činí ještě dnes?
»Vykonej pokání,« prosí je hlas Petrův, »jdi se oběsit« rozkazuje hlas Jidášův. Dvě
náruče, z nichž jedna je plna světla, druhá plna tmy a pláče. Ale čas víří mezi
zoufalstvím a pokáním a obě tato jádra jej přitahují. Nezastírejme si, které je lákavější. Což neskláníme víc a více hlavu do oprátky Jidášovy?
Zbývá nám však jistota, že práce mexických pokrokářů má svůj hluboký
smysl. Pronásledování katolíků, ať už se děje kdekoliv, je ve svrchovaném smyslu
prací spravedlivou. Někdo chce, abychom byli vzkříšeni. A utrpení jediného mučedníka se rozprostírá v tajemné konkordanci nad celou Církví a nad každým z jejich údů zvlášť. Než podivuhodnější, třebaže nesrozumitelnější je, že se rozprostírá
také nad lidmi mimo ni. Jen tím si vysvětlíme proč mnozí nebyli doposud zahlazeni. Ten, jenž dopouští toto pronásledování, ví, že tam, kde není mučedníků, není
ani věřících. Může-li se katolík z lidí někoho obávat, tedy jen sama sebe. Pak
všechno pronásledování není než utvrzování skály Petrovy. A je dobrým znamením,
že se vracíme do dob, kdy jméno křesťana a mučedníka bylo totéž.
jd
NA OKRAJ SÁRSKÉHO PLEBISCITU. Fraškovitost poměru českého »dobře
smýšlejícího« tisku k novým věcem v Německu se znovu projevila v komentářích
k sárskému plebiscitu. Neobyčejně vysoké procento hlasů odevzdaných pro vrácení
Sárska k Německu překvapilo velkou většinu našich listů. Dobří naši redaktoři, odkojení realismem přespříliš praktickým, pokládali za jisté, že dobrá třetina sárských
Němců se vysloví pro status quo, s nímž byly pro ně spojeny tak mnohé příjemné
výhody hospodářské; mimo to skládali velké naděje (kolikráte už zklamané!) do
internacionalismu sociální demokracie a očekávali, že pod tlakem hitlerovské církevní politiky také mnozí katolíci dají přednost státu quo před přivtělením k říši.
Bohužel byl tento příliš praktický realismus nevidoucí dál než na špičku vlastního
nosu a proto nebezpečnější než nejšílenější fantasie, šeredně zklamán. Němci, kteří
by těžili za státu quo z příznivé hospodářské situace Francie a kterým Francie poskytovala z pochopitelných důvodů největší hospodářské výhody, ti Němci nadšeně
hlasovali pro připojení k Německu, i když snad velká část z nich je proti Hitlerovi,
a i když vědí, že v Německu budou mít hlad a že jim tam snad hrozí koncentrační
tábory. Ale oni musili hlasovat pro připojení k Německu z toho jednoduchého
důvodu, že jsou to Němci; neboť tu platí: right or corong my country! Nad vším
blahobytem, který se nabízel s druhé strany, nad obavami z nynějšího režimu, zvítězil pocit osudové sounáležitosti, myšlenka vlasti.
My Češi, kterým vždy vlast znamenala víc než ekonomie, my nejspíš bychom
měli rozumět sárskému plebiscitu! Bohužel, neschopnost vidět a cítit, papírový racionalismus a doktrinářství minulého století, zabraňují našim novinám míti o věcech správné soudy. Nemůžeme sice od nich žádat, aby se dívaly na běžné věci
s nějakých vyšších hledisk; etymologie pojmu »žurnalista« ukazuje na člověka,
který posuzuje události z krátkodobých názorů, ze dne na den, aniž v nich hle-
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dal hlubší souvislosti. Naše žurnalistika však vždy považovala za svou povinnost
dívat se na věci s vyšších hledisk. To souvisí se zvláštní historickou úlohou tisku
v našem národě, kde tisk v nedostatku jiných vhodnějších prostředků přejímal
úlohu buditelskou a vychovátelskou a tuto úlohu si uchovává ve svobodném státě
jako tisk politických stran. Nepochybně vyniká takovýto tisk v mnohém ohledu
nad denním tiskem v pravém slova smyslu, nad novinami posuzujícími věci se
dne na den, vyniká však nad nimi jen za toho předpokladu, že »vyšší hlediska«,
s nichž věci posuzuje a hodnotí, jsou správná; nejsou-li správná, užívá-li žurnalista
tu brýlí černých, tu brýlí růžových, vychází nesprávný obraz pozorovaných a hodnocených událostí. Tu pak obyčejný, jen žurnalistický, jen fotograficky popisující
tisk je hodnotnější než tisk vykládající a hodnotící s nesprávných hledisk. A chá'
peme-li, že lidem vyrostlým v určitém světovém názoru je nesnadné vyměnit jejich armaturu měřidel a sudidel za měřidla a sudidla nová, a nežádáme-li proto
nemožné nebo nesnadno možné, tolik můžeme chtít, aby se tato sudidla hodila do
starého železa, kdyžtě už ne jednou, ale soustavně je dokazována jejich neupotřebitelnost ve změněných poměrech. Neradi bychom zažili stejnou hru, jakou jsme
už zažili v posuzování věcí ruských a italských. Nemůže-li se tisk dívat na věci
se správných »vyšších hledisk«, ať se aspoň na ně nedívá s chybných! Je to špatná
služba národu (a dokonce i straně, což u nás více váží) dementuje-li ustavičně běh
věcí vaše včerejší názory a soudy.
sb
VLADIMÍR STUPKA RECENSENT. V minulém čísle čtli naši čtenáři krásné
řádky Reynkovy o posledním díle Leona Bloye >V temnotách«, které vyšlo v českém překladě v edici Atlantis. Tato kniha stála i p. VI. Stupkovi za recensi, kterou
napsal do Literárního pondělí Lidových novin 17. XII. 1934. Kniha prý nám ukazuje Bloye se všech již známých světlých i stinných stránek. A k závěru p. Stupka
poznamenává, že nevidí důvodu, proč byla tato kniha Leona Bloye - »vzteklého
dědka« (sic!) - vydána česky. Nuže, tu je nedorozumění. Pan Vl. Stupka zřejmě
předpokládá, že dílo Bloyvo bylo tvořeno pro takové lidi, jako je on. Nechť je
kliden. Na koho Bloy při svém díle myslil nejméně, byl právě národ recensentů.
Zde jde jen o jedno. Dílo Leona Bloye bylo dosti dlouho zahrnováno ctí obecného
mlčení. Proč je olupujete o tuto čest? Proč o něm píšete recense? Vždyť od toho,
aby se o nich psaly recense, jsou tu Feuchtwangři a Célinové.
rč
EDGAR ST. HAUNER: NAŠE •VELIKÁ REVOLUCE«. Příspěvek k sociologickému rozboru husitství. Otisk z 4.-5. čísla »Sociálních problémů« III. roč. 1934.
Husitská revoluce dosud nebyla náležitě zkoumána s hlediska sociologického, ačkoliv historický sled i význam jednotlivých událostí je badáním historickým náležitě osvětlen. Jsou ovšem značné rozdíly v oceňování významu jednotlivých událostí husitských bouří, jak se to ostře projevilo právě o 500. výročí bitvy lipanské.
Přesto že závěry historiků hodnotících dobu husitskou a její význam v našich dějinách se často diametrálně rozcházejí, oceňuje autor s uznáním práci, jíž věnovala
naše věda historická době husitské. Daleko pozadu v tomto směru zůstává za historií
naše sociologie, která husitství posud nevěnovala soustavnou pozornost. Veškeré novější práce, které jsou tímto směrem zaměřeny neodpovídají základním požadavkům vědy sociologické, dopouštějí se hrubých omylů metodických i věcných, takže
badatel-sociolog stojí zde na půdě nezorané. Studie Haunerova ovšem nečerpá po-
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znání doby husitské přímo z pramenů; je odkázána na výsledky prací historických,
což je pro sociologa metoda přirozená (i když snad za nutné zlo uznávaná), kdežto
pro badatele historického je to metoda skrývající veliká nebezpečí. Autor, jenž je
stoupencem t. zv. »metody komponentální«, snaží se najiti jednotlivé s l o ž k y evoluce a vyzdvihuje jejich rozličný charakter, rozličnou délku a intensitu jejich působení v useku teritoriálním i časovém, do něhož zhruba bývá revoluce husitská lokalisována. Proti nově se vyskytnuvším názorům, které se snaží hnutí husitskému přisouditi především charakter bouří sociálních, setrvává autor ve shodě s dosavadními
hlavními badateli o době husitské na klasifikaci hnutí jako revoluce náboženské.
Ze složitých problémů teologických mohl však zůstati jako vedoucí motiv hnutí
jen viditelný motiv kalicha; sociálního nádechu se levoluci dostalo zejména propagací hesel brojících proti příliš vzrostlému majetku církve; uvědomělá, sociálně
převratná hesla se však v husitské revoluci hromadně neobjevila. Poněvadž v hnutí
husitském nelze zjistiti ani politická hesla jako vedoucí, zůstává jeho hlavním znakem prvek náboženský. V kapitole o sociálním rozvrstvení a o účasti na revoluci zdůrazňuje významnou úlohu stavu vladyckého, kdežto páni na jedné a stav
selský na druhé straně stojí s počátku stranou. Ačkoliv husitství doznalo největšího rozmachu, když se jeho dějištěm stala města, přece změny, jež v ohledu
politickém revoluce městům přinesla, byly vlastně jen uzavřením již předchozího
vývoje. Ve vojenských bratrstvech husitských pak vládly přesné hierarchické stupně
shodující se s učleněním středověké feudální společnosti, takže o jakékoliv značnější demokratisaci, nebo dokonce v novověkém smyslu pojaté demokracii, nemůže
býti vlastně řeči. Za nejvýznamější důsledek revoluce husitské považuje autor kulturní isolaci Čech, trvající ještě dlouho po jejím ukončení a dále soustředění zájmu
vzdělané části národa k otázkám náboženským, zatím co se v ostatním světě rozvíjí
s nebývalou intensitou nová kulturní epocha humanismu a renesance.
Haunerova studie je skutečně c e n n ý m • příspěvkem k sociologickému rozboru husitství«. Nepřináší sice fakta absolutně nová; naopak, staví z materiálu, který
mu poskytlo badání historické, jež přináší jasnější představu o složitosti a mnohostrannosti tohoto sociálního jevu; zvláště cenným kladem práce je autorova objektivnost v posuzování historických skutečností a úzkostlivá snaha nespouštěti se po
srázech odvážných generalisací.
Pav-.
POCHODEM NA MlSTĚ - LEVÁ, PRAVÁ!
Kdyby se šlo pořád nalevo,
chodilo by se do kolečka.
Kdyby se šlo pořád napravo,
chodilo by se do kolečka.
Proto si zahrajme, kdo koho přetáhne;
však on už národ to sám někam dotáhne.
J e s t l i to p ř e č k á .

